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Otobüs
Yangınları

• Arıza Kaynaklı

• Kaza Kaynaklı



Yangın Sebepleri
• Yangının meydana gelmesi için hepimizin 

bildiği üzere kıvılcım/yüksek sıcaklık, yanıcı 
madde ve oksijene ihtiyaç duyulmaktadır.

• Detaya inmek gerekirse, otobüs üreticileri 
mekanik özelllikleri yüksek olması, hafif 
olması en önemlisi ekonomik sebeplerle 
polimer grubu ürünleri tercih etmektedir. 
Polimerler yangına dayanıklı olmayıp, 
yandıklarında zehirli gazlar ürettiklerinden 
insan sağlığına ciddi tehdit oluşturmaktadır.



Tem otoyolunda gerçekleşen bir yangın
• İtfaiye trafik ve uzaklık sebebiyle olay 

yerine geç ulaşıyor

• Erken müdahale sağlanamıyor,

• Araçtaki yangın söndürme sistemi olsa 
idi, yangın önlenebilirdi.

• Şans eseri ölen yada yaralanan 
bulunmuyor.



• Benzin – Mazot – Propoan veya benzeri hidrokarbon birleşimi gibi yakıtlar, yalıtım malzemeleri, 
seslendirme kabloları, plastik parçalar, bunlar yanıcı malzemelerdir ve risk eşiği yüksektir.

Yangın Oranları



Faktörler
• Malzeme Yorgunluğu

Malzemenin tutuşma özelliği
sıcaklıkla doğru orantılıdır. Isı
polimer gibi birçok maddenin
yaşlanmasını hızlandırır, kabaca
motor odası sıcaklığı 10 Derece
arttığı takdirde polimer
ürünlerim ömrü yarıya
düşmektedir.



Faktörler
• Motor Bölümü Arızaları

Motor odasında, sıvı, katı ve gaz olarak
yanıcı maddeler bulunmakta olup, sıcak
yüzey ile temasları sonucu yangın meydana
gelebilir. 
Egzoz boruları 600 Dereceye kadar
sıcaklıklara çıkabilir, Motor gövdesi 95 
Derece ve Motor bölmesi ise 70-95 Derece
arası değişkenlik gösterir. Bu sıcaklıklar, hem 
etanol hem de dizel moleküllerinin parlama
noktalarından yüksektir. Motor bölümünde
tutuşmaları çok kolaydır.



Faktörler
• Elektronik Sebepler

Aşırı yüklenme ile yangın riski oluşmakta
olup, akım geçen kabloların ürettiği ısı ve
kullanılan kaplama malzemesi (plastik, 
kauçuk vs.) malzemelerin arızalanmasına
neden olur. Ek olarak neme bağlı olarak
oluşan oksidasyon sonucu temas direnci gibi
problemlere yol açar.



• Titreşimler

Gevşemeye, kırılmaya, sızıntıya, 
zaman içinde elektriksel aksamların 
yalıtımlarının aşınmasına sebep olur.

• Alternatif Yakıtlar

Özellikle eski otobüslerde yakıt 
masrafından kaçmak için kullanılan halk 
arasında kaçak yakıt olarak geçen 10 
Numara yağ kullanılması.

Faktörler



Regülasyonlar & Çözümler

UNECE R107 Regülasyonu: Araçlardaki Yangın Söndürme sistemleri için hükümler -
Sınıf III, oturmuş yolcu taşıması için şehirler arası yeni, 22 yolcu ve üzeri 
otobüslerde, Temmuz 2019 tarihinden itibaren R107 ‘ye göre Tip Onaylı, E işaretine 
sahip Yangın Söndürme Sistemi ile donatılması zorunludur.

Kapalı devre basınçsız sistem.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu







OEM Referanslarımız



Dafo Araç Yangın Söndürme Sistemleri 

 145 Bar Basınç Kapasitesi

 Yeterli Soğumayı Sağlaması

 Nozzle Sayısı

 Tank Kapasitesi

 Nitrojen Temelli Risksiz 

 Global Market Lideri

 Elektrikli Algılama Sistemi



Teşekkürler
Hall 1 D22
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