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İç Hava Kalitesi
Mak. Yük. Müh. Sarven
ÇİLİNGİROĞLU

Abstract:
ÖZET
Günümüzde konfor için binalarda tesis edilen HVAC ve benzeri tesisat sistem
düzenlerinden meydana gelen insan rahatsızlıklarının giderilmesi olayı önem
kazanmıştır. Ayrıca bina inşaatından gelen etkilerin de rol aldığı şartların iyileştirilmesi için birçok araştırmalar yapılmış ve varılan sonuçlar toplu halde dile
getirilmiştir. Uygulamada sıkça rastlanan hastalıklı bina sendromunun ortadan
kaldırılması için alınacak önlemler kısaca gözden geçirilmiştir.

1. Giriş
Günümüzde bina sahiplerinin ve yöneticilerinin karşılaştığı en
önemli şikayetler binalardan kaynaklanan sağlıkla ilgili rahatsızlıklardır. İç ortam sağlığı, tıbbi, psikolojik ve mühendislikle ilgili complex bir matrix oluştururlar. Binalarda mühendisliği ilgilendiren
bölüm, bina içi çevre kalitesidir (IEQ). Bina içi çevre kalitesini etkileyen en önemli faktörde iç hava kalitesidir. Bunun yanı sıra ses,
ışık, su kalitesi v.b. çevre kalitesini oluşturur.

Nowadays, the removal of human discomfort caused by HVAC etc instalations which are established in buildings, has come into prominence.
Moreover, many research has been
done to remove the effects caused by
construction. The results are expressed
all together. The precautions for the
removal of sick building syndrome frequently faced in practice are briefly
reviewed.
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a) Binalarda hastalıkların oluşmasını 2 grupta toplayabiliriz.
Bina ilişkili hastalıklar (BRI) bina iç çevresine bağlı etkenlerdir.
Bunları ancak kaynağını ortadan kaldırarak çözebiliriz, havalandırma ile çözülecek etkenler değildir. Örneğin Lejyoner hastalığı. Bu
hastalığın bakterilerinin yaşama ortamını kısıtlıyarak çözebiliriz.
Astbestli, radon, carbon monoksit ve mycotoxinlerin meydana getirdiği etkenler. Binadaki nemin yaratmış olduğu bakteriler ve mantarlar örnek olarak gösterilebilirler.
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b) Hasta Bina Sendromu (SBS):
Bina ile ilişkili hastalıklardan farklılık gösterirler
çünkü verdiği rahatsızlıklar kolayca farkedilemez ve
kolayca bertaraf edilemezler. SBS tipik olarak akut
rahatsızlıklar verir örneğin yorgunluk, başağrısı, kan
çekilmesi ve göz siniri sayılabilir. Bina terk edildiği
zaman bu rahatsızlıklar geçebilir. Bu rahatsızlıklara
tanı koymak mümkün değildir.

SBS’na neden olan etkenler çok değişkendir. Aşırı
ısıtma, ses, zayıf ışıklandırma bunlara sebep olabilir.
Bu arazlara neden olan psikolojik etkenler de vardır.
Örneğin aşırı kalabalık, mimari ve dekorasyona
bağlı rahatsızlıklar. Mimarlar bir mekanı tasarlarken
burada bulunacak kişi sayısından – aydınlatmasına
kadar her şeyi standartlara uyarak yapmak zorundadır.

Tablo 1. IAQ’a İsnat Ettirilen Muhtemel Semptom ve İnsan Sağlığı Bozulmaları
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Örneğin bir ofiste olması gereken kişi sayısından
fazlasını hacme yerleştirdiğiniz taktirde buradaki
gürültüyü ve psikolojik rahatsızlıkları azaltmak
mümkün olamaz.
Bina Rahatsızlıkları

Binayla ilişkili hastalıklar

Hasta bina sendromu

(Building related ilness)

(Sick building syndrome)

Tüm bu bina içi rahatsızlıkların nedeninin başında iç
ortam hava kalitesinin tuttuğu önem büyüktür. İç
ortam hava kalitesi günümüzde HVAC endüstrisinin
üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biridir. İç
hava kalitesinin yaratabileceği muhtemel rahatsızlıklara ait Tablo 1 yukarıda verilmiştir.
2. İç Ortam Hava Kalitesi:
havasız, koku içeren ortamlar sağlıksız olmakla birlikte, kullanıcı konforunun azalmasına, çalışma performanslarının düşmesine neden olmaktadır.
Gözlerde yanma, nefes alma güçlüğü, güğsün sıkışması, hava yoluyla yayılan hastalıklardaki artış.
Kronik ya da sonradan çıkan sağlık sorunları, genelde ilk aşamada teşhisi güç yada yıllar sonra ortaya
çıkabilen özelliktedir. Akut semptomlar kolaylıkla
teşhis edilirken hastalığın asıl nedeninin saptanması
güç olabilmektedir. Araştırmalar düşük hava kalitesi
ile bazı kullanıcıların karşılaştıkları, akut veya kronik sağlık sorunları arasında bağlantı olduğunu göstermektedir. Karşılaşılan sorunların yarıdan fazlası,
yetersiz ya da uygun olmayan havalandırmadan ve
ısıtma – soğutma – iklimlendirme sistemlerinin
eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.
Bu koşullar, kullanıcıların nedeni kesin tanımlanamayan sağlık sorunları ile karşılaşmalarına neden
olmaktadır. Bu kavram hasta bina sendromu olarak
tanımlanmaktadır.
Hasta bina sendromu, kullanıcı sayısı yüksek binalarda karşılaşılan baş ağrısı, yorgunluk, gözlerde,
burun ve boğazlarda tahriş gibi belirtilerin, üçte iki-

lik bir kısmının kökenini oluşturmaktadır. Belirtiler
kişilerin binayı terk etmesiyle azalmakta ya da yok
olmaktadır.
Ancak binada hastalığın oluşmasına ait kesin bir
neden saptanamamaktadır. Yetersiz hava kalitesine
neden olan çeşitli etmenler bulunmaktadır. Binaların
yapımında veya yenilenmesinde kullanılan yapıştırıcılar ya da solventler gibi kirletici maddeler bu
etmenlerden biridir. Binada servis sistemlerinin
yetersiz, yanlış tasarlanması sızıntı oluşturan noktalarda nem birikmesine iklimlendirme veya ısıtma
sistemlerinin kanallarında mikropların yerleşmesine
yol açmaktadır. Bu konuda, Amerika Birleşik
Devletleri’nde yapılan muhtelif araştırmalar mevcuttur.
Örneğin bunlardan bir tanesi, mesleklere ait emniyet
ve sağlık için U.S.A. ulusal enstütüsünün (U.S.
National Institute for Occupational Safety and Healt)
NIOSH’in programı olan sağlık riskinin (Healt
Hazard Evaluations) HHE’ın değerlendirme araştırmalarıydı. Bu araştırma 1993’te gerçekleştirildi.
Çevresel ve iç mekan değerlendirmeleri, şikayet listesinde bulunanlar gözönüne alınarak, binanın tümünü ve binaya ait HVAC sistemi ve komponentlerini
gözlem altına almaktı.
Aşağıdaki Tablo, muhtelif HVAC sistemleri, değişik
bakım ve değişik bina bakımlarına göre sağlık hakkındaki sonuçları artış ve eksiliş şeklinde ittifakla
vermektedir. Bu ittifak %10 veya daha düşük sayıda,
şans eseri, bulgulara dayanmaktadır. Eğer bu ihtimal
%5 ve daha düşük ihtimale dayanıyor ise sonuçlara
ait artma, eksilme kararı çok çarpıcı ve cesurca bir
karar olurdu.
Ayrıca sağlık sorunları olanların değerlendirilmesi
istenen alanlarda, iş başındayken bütün gün gözlenmesi gerekmekteydi. Tüm symptom bilgileri, kişisel
raporlarda belirtilmişti. Değerlendirme, Nisan –
Temmuz 1993 tarihleri arasında yapıldı. Bu araştırma ve analiz 105 ofis binasının 80’inde tam olan bilgiler toplamak suretiyle değerlendirildi.
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Soruları cevaplayan 2435 kişininde sağlık sorunları
vardı. Bunlardan 814’ü (%34) kadın, 1607’si (%66)
erkek ve 1304’ü (%54) ise sigara içmeyen kimselerdi. Soruları cevaplayanların yaşları 20’den 60’a
kadar değişmekteydi.
Bunların çoğu ofis binasında ortalama en az dört
sene çalışan kimselerdi. Bunların arasında çok az
kişi bir sene veya 35 senelik çalışandı.
Bu araştırma ve analizde üç ana symptom üzerinde
durulmuştu:
26

1. Muhtelif nefes darlığı symptom’ları:
a) Kesik kesik nefes alma, öksürük,
b) Göğüs daralması,
c) Hırıltılı solumak.
2. Muhtelif allerjik symptom’lar:
a) Aksırmak,
b) Göz tahrişi,
c) Burun tıkanıklığı veya akması gibi.
3. Asthma symptom’u.
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Sonuçta ekte görülen Tablo 2 meydana çıktı:
Enerji tasarrufu ve korunumuna yönelik çalışmalar
da iç hava kalitesinin azalmasına neden olmuşlardır.
Örneğin binanın sırdırmazlık düzeyi artırılmış, havalandırma oranı azaltılmış, iç ortam konforunu etkileyen yeni kirletici maddeler ortaya çıkmış ve fark
edilmemiştir. Tüm bu faktörler, çoğu kişinin gününün büyük bir kısmını geçirdiği iç mekanlarda, havada bulunan zehirli maddelerin artışına, hava kalitesinin bozulmasına neden olmuştur.
Bilindiği üzere bina havalandırması, kapalı mekanlarda insanlar, mabilyalar ve bu mekanda yapılan işlemler sonucu oluşan havayı kirletici sonuçları gidermek
için gereklidir. Son 50-60 yılda kapalı mekan hava
kalitesi için dış mekandan alınması gerekli görülen
hava miktarları üzerinde sık sık değişiklikler yapılmıştır. Bu değiştirmeler enerji tasarrufuna dolayısıyla
parasal ekonomiye dayandırılıyordu.
1973 yılında çıkartılan ASHRAE havalandırma standardı 1962’den önce binalara kişi başına 20m³/h kişi
miktarındaki dış hava verilmek suretiyle havalandırılırken, 1970’lerde çıkan petrol krizi nedeniyle bina
havalandırılmasında etkili olan birçok kısıtlamalar
geldi. (1) ASHRAE 62-73 standardı, dış mekandan
gelecek hava miktarını kişi başına 10 m³/h kişi olarak belirledi. (2) Değişken hava hacmi sistemi enerji
tasarrufu sağlanması nedeniyle ön plana çıktı. (3)
Binaların dış yüzeyleri sızıntıları engelleyecek şekilde inşaa edilmeğe başlandı. Sızıntılar sonucu kontrolsüz giren ve kapı, pencere açılmasıyla giren havanın azalması binanın enerji maliyetlerini düşürüyordu, ancak HVAC sisteminin kirli havayı ve kötü
kokuları giderme özelliğini negatif yönde etkiliyordu.
Daha sonra yaklaşık 1980’lerin ortalarında kapalı
mekan hava kalitesi ile sorunlar çıktı ve bu sorunlar
dış hava miktarlarının artırılması sonucunu doğurduğundan sırasıyla ASHRAE 62-1989, 62-1999 ve 622001 standartlarını getirdi.
Başka bir örnek daha vermek gerekirse kış aylarında
enerji tasarrufuna yönelik free cooling uygulaması-

dır. Bu da çok düşük hava nemli bir ortam yaratmaktadır. Bunun mahsurlarını izafi nemin insan üzerindeki etkileri bir sonraki bölümde ele alınacaktır.
3. İç Hava Kalitesini Etkileyen Faktörler:
a. Havanın İzafi Nem Oranı:
Nem, HVAC sistemlerinde hava kalitesini etkileyen
en önemli problemlerden biridir.
Hava içinde yeteri kadar nem yok ise (%20 civarında veya daha düşük) insanlarda bazı şikayetlere
sebebiyet verebilir.
Düşük izafi nem burun mukozasında ve boğazda
buharlaşmaya neden olduğu için kurumaya sebebiyet
verebilir. Burundaki kuruma da istenmeyen bazı
zararlı zerrelerin solunum yoluyla vücuda girdiği
görülmektedir. Düşük izafi nem oranı aynı zamanda
deri ve saçlarda kurumalara da neden olabilir.
Düşük nem oranı kış aylarında meydana gelir. Dış
havanın soğuk olması içinde su miktarının azalmasına neden olur. Dışarıdan aldığımız havayı ısıtarak
içeri verir isek ortamı kurutmuş oluruz. Onun için kış
aylarında HVAC sistemlerinde nemlendirme yapmak
gerekir.
İdeal
RH

Bakteriler

Virüsler

Mantar
Küçük
Kurtçuklar
Astma
Nefes Darlığı
Solunum İle
İlgili Enfeksiyonlar
Kimyasal
Etkileşim
Ozon
Üretimi

Şekil 1
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Şekil 1’de de görüldüğü gibi iki uç nokta arasında
(%40 ile %60) insan konforunun, üretkenliğinin ve
sağlığının müsait olduğu alandır.

Araştırmalar sigara yanmasından 4000’den çok
bileşiğin açığa çıktığını göstermektedir. Bunlardan
40’ı kansorojen, çoğu sinirlilik yapan bileşenlerdir.
Umumi yerlerde sigaranın yasaklanması en iyi
çözümdür. Doğal havalandırma yani pencerelerin
açılması kokunun tamamen çıkmasını sağlamaz
ama hafifletir.

Yüksek izafi nem oranı patojenik ve alerjik organizmaların üremesine neden olurlar. Bu nedenden dolayı izafi nemi %40 ile %60 arasında tutmak gerekir.

Eğer içeride sigara içilmesine engel olamıyorsak
havalandırma miktarını arttırarak önlemek gerekir.
Bu da enerji tasarrufuna ters etki eder.

Yaz aylarında nem alma işlemi santrallarda soğutucu
serpantinlerle gerçekleştirilir. Bu arada unutulmaması gereken önemli bir hussus da soğutucu serpantin
tavalarının bakımı. Bu tavalarda mikropların üremesini önlemek için de bazı yapım ve bakım tedbirlerinin alınması gerekir. Bu husus Fan-coil tavaları için
de gereklidir. Nemlendirme ve nem alma sistemleri
patojenik organizmaların (bakteri ve mantar) üremesini önleyecek şekilde temiz tutulmalıdır.

- Mantar:
Mantarlar daha çok nemli ortamlarda ürerler hava
nemini ayarlıyarak nem oranlarını düşürmek ve
nem kaynaklarını ortadan kaldırmak mantarların
üremesine engel olur. Mantarlar hava içine sporlar
yayarak solunum yoluyla insan vucuduna görev ve
ciğerlere yerleşerek astmatik ve alerjik hastalıkları
ortaya çıkarırlar.

Nemlendirmeyi buhar ile yapmak mikrobik bulaştırıcılığı riskini minimize eder. Suyla nemlendirmede
ise bu risk mevcuttur.

Elektronik ekipmanlar:
Elektronik data processing ünitelerinde izafi nem
kontrolünün yapılması istenir. Yüksek nem oranı
ekipmanda yoğuşmalara neden olduğu için istenmez,
düşük nem oranı ise ortamın statik elektriğini arttırır.
Keza hızlı izafi nem değişimleri, bar code okuyucularını, manyetik teypleri, diskleri ve data processing
ünitelerini etkiler. Genellikle, computer sistemlerinde tavsiye edilen dizayn ve çalışma aralıkları %35 ila
%55 arasındadır.
Statik Elektrik:
Ortamdaki izafi nemin artması, elektrostatik akümülasyonu azaltır. %45 izafi nem çoğu malzemelerdeki
elektrostatik etkiyi azaltır. Fakat yün ve bazı sentetik
malzemeler daha yüksek izafi nem ihtiyacı duyarlar.
b. İç Hava Kirleticileri:
İç binayı kirleten bazı etkenler vardır. Bunları aşağıdaki kategorilerde özetleyebiliriz.
- Sigara Kokusu:
Sigara içenler kendilerini zehirledikleri gibi etrafta
bulunan insanları da pasif içici yapmaktadırlar.
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- Buharlaşabilir Organik Bileşikler ve Yarı
Buharlaşabilir Organik Bileşikler:
(VOCs) (SVOCs)
Organik bileşikler daha çok karbon içeren kimyasallardır. Bu kimyasallar temizleme malzemelerinde, kozmetik, boya, solventler, sigara dumanında,
spreylerde v.b. bulunurlar. Temizlik, boya, bina
malzemelerinde, office ekipmanlarında (fotokopi
ve printer), kopya kağıdı v.b. de organik kimyasallara örnektir.
Buharlaşabilir organik bileşenler hava içinde bulunurlar ve bunlar kısa ve uzun süreler içinde insan
sağlığına etki ederler.
- Haşere İlaçları v.b.:
Kullanımlarında uzun süre solunduğu zaman
insanları zehirleyici yönde etki ederler.
- Nitrojen Oksitler:
Bunlar fosil yakıtların yanması ile ortaya çıkarlar.
Yaygın olarak görülen mitrojen oksitler, nitrojen
dioksit (NO2) ve nitrik oksit (NO) her iki gaz da
zehirleyici özellik gösterirler. NO2 hava içerisindeki su ile birleşerek asit yağmurlarını oluştururlar.
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NO2 solunması durumunda ciğerlerde ve solunum
yollarında tahribata yol açar. Bunun için cihaz
seçimlerine dikkat etmeliyiz düşük emisyonlu
cihaz seçmeliyiz, verimli yanmayı sağlamalıyız.
- Carbon Monoksit (CO) :
Karbon monoksit de insan sağlığı üzerinde etkisi
büyüktür. Kan içine karışarak kalbe etki eder. Dış
havada özellikle kış aylarında araç egzostlarından
çıkan CO hava kirletici olarak bilinir. Bina içlerinde ise kazanların verimsiz yanmalarından kaynaklanan kirlenmeler var. Garajlarda bulunan araçların
çalıştırılmasıyla ortaya çıkan kirlilik de bina içi
hava kirliliğine bir örnektir.
- Carbon Dioksit (CO2) :
karbon dioksit de zehirleyici bir maddedir. Daha
çok yanma ve insanların solumasından ortaya
çıkar. Bina içinde bunları hava kalite sensörleri ile
algılamak mümkün ve bu suretle havalandırma
santralı karışımlı ise dış hava miktarını biraz daha
arttırarak iç havayı ise kısarak temizleme işlemi
yapılır.
- Radon:
Radon renksiz, kokusuz bir radioactive gazdır.
Radon uranyum parçalanmasıyla ortaya çıkar.
Toprak, taş ve su tarafından emilir. Örneğin granit
diğer taşlardan daha fazla radon içerir. Uranyum
bina materyalleri radon üretirler. Bina etrafındaki
toprak radonun ana kaynağıdır. Binaya çatlaklardan, drenaj açıklıklarından sızarlar ve genellikle
bodrum katlarında ve alt seviyelerdeki mahallerde
görülürler.

Dış ortamda hava içinde yaklaşık 0,3 pCi/L bulunur. ASHRAE STANDART 62-1989, 2 pCi/L geçmemesini tavsiye eder.
Radon kontrolünün bilinen en iyi stratejisi bina
havalandırmasıdır. Fakat radon seviyesi 10 pCi/L
üzerinde ise havalandırma da buna cevap vermez.,
Hava kalitesini kontrol altına almak için uygulanan
stratejiler:
- Kirletici kaynakların kontrolü
- Local egzost havalandırması
- Genel havalandırma
- Hava temizleyiciler (filtreler v.b.)
c. Dış Hava Kalitesi:
ASHRAE 62-1999’a göre dış havanın kısa ve uzun
süreli hava konsantrasyonları aşağıdaki tabloda
verilmiştir (Tablo 3). Bu verilenler aşılmaması gereken miktarlardır.
4. İç Ortamların Taze Hava İhtiyaçları
(Havalanma Miktarları):
Havalandırma hesaplarında 2 farklı kıt’anın düşüncesini ele alalım (Amerika ve Avrupa’nın hesaplama
yöntemleri).
- ASHRAE Standardı daha çok kişi başına taze hava
ihtiyacıyla veya mahalin kerre havalanmasıyla
hesaplarını yapmakta ayrıca dış havanın temiz
olduğu varsayımı ile yola çıkmaktadır.
- Avrupa’nın ise konuya bakış açısı biraz farklı öncelikle ortamı kalite sınırlarına ayırmakta bu kalitelere göre havalanma miktarını tayin etmektedir.

Tablo 3. ASHRAE 62-1999’dan alınan dış hava konsantrasyonu.

29

sarven cilingiroglu:Sablon 24.02.2010 10:36 Page 30

Makale

Hesapları yaparken iç hava kalitesi ve dış hava
kaliteleri göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. TSE’deki hesaplama yöntemi tamamen
Avrupa’nın görüşünü yansıttığı için. Burada TSE
TS CR 1752’yi inceleyeceğiz.
a. ASHRAE’ye göre şu prosedür işletilir:
* Dış hava kalitesinin kabul edilebilir sınırlarda
olması gerekir. Nedir bu kabul edilebilir sınırlar
Tablo 3’de gözükmektedir.
* Dış hava bu değerleri aştığı taktirde hava temizleme işlemi yapılır. Bu işlem HVAC sistemlerinde
filtrasyon ile gerçekleştirilir.
* Dış havanın temiz olduğu kabul edilerek Tablo
4’deki kişi başına veya m²’ye gerekli olan dış hava
ihtiyacı alınır. Tabii burada iç hava kalitesi kabul
edilebilir sınırlarda olduğu düşünülmüştür.
Eğer iç hava kirletici oranları yükselir ise bu daha
çok kişilerden kaynaklanan kirleticilik CO2 miktarı,
sigara kokusu v.b. bu taktirde verilen karışım havası
içindeki taze hava miktarı yetersiz gelir o zaman taze
hava miktarını artırıp karışım havasını azaltmak
gerekir.
Bu otomasyonu santralda veya mahallere hava kalite sensörleri koyarak ölçülebilir ve senaryoyu uygulayabiliriz (Demand Control).
Kalite sensörleri CO2 sensörü, karışım gazları sensörü, (VOCS) birleştirilmiş CO2 ve CO sensörleri, birleştirilmiş karışım gazları ve CO sensörleri özellikle
restoranlarda sigara içilen yerlerde, kokuya hassas
yerlerde kullanılır. Ofislerde ise kirletici daha çok
insan olduğu için CO2 sensörü kullanılır.
Tiyatro ve sinema salonlarında da insanlar kirletici
faktör oldukları için CO2 sensörü kullanılır.
b.Türk Standartlarındaki Hesaplama Yöntemleri:
Bu standartdaki hesaplamalar için aşağıdaki tanımları vermek gerekir.
* Hissedilir Kirlilik Yükü (olf) 1 olf, kendisini sıcak-
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lık açısından normal hisseden, genelde oturarak
çalışan bir yetişkinin sebep olduğu havadaki hissedilir kirlilik yüküdür.
* Depisol olarak hissedilen hava kalitesi (cc) 10
l/s’lik temiz hava ile havalandırılan 1 olf’luk hissedilir kirlilik yüklü ortamda hissedilen hava kalitesidir.
* Tahmini ortalama puan (pmv) yedi değerli bir ölçeğe göre geniş bir grup insanın puanlamasıyla, ortalama ısı hassaslık değerinin tahminini belirten
sayıdır.
* Tahmini memnun edilemeyen yüzde (ppd) vücudun tamamı için ya çok soğuk ya da çok sıcak gibi,
ısıl hissi memnun edilmemiş geniş bir grup insan
yüzdesinin tahminini belirten sayıdır.
* Havalandırma etkisi: (εv)
Nefes alınan ortamdaki kirlilik yoğunluğu ile atılan
havadaki (egzoz) kirlilik yoğunluğu arasındaki ilişkinin ölçümüdür.
- Bina içi ortamların sınıflandırılması:
Bu standard, havalandırılacak bir mahal için seçilecek ortamın kalite sınıflarını belirler.
A sınıfı beklenen en yüksek seviyeye,
B sınıfı beklenen orta seviyeye,
C sınıfı beklenen makul seviyeye karşılık gelir.
- Tasarım kabulleri:
Havalandırma veya iklimlendirme sistemi, belirli
şartlar altındaki bina içi ortamların ihtiyaçlarının
karşılanması için tasarlanmalıdır.
Tasarımcı, sistemin tasarımını gerçekleştirmek için
şartları belirlemeli ve bina içi ortam özelliklerini de
kapsayan kabuller yapmalıdır.
• Kullanıcı sayısı,
• Mobilya ve halıların bulunduğu binalarda kullanılan, malzemelerin sebep olduğu kirlilik yükü,
• Sigara içilmesine izin veriliyorsa, sigara içenlerin
yüzdesi,
• Elde edilebilir dış ortam hava kalitesi,
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- Tasarımın kriterleri:
• Tablo 5 minimum ihtiyaçları karşılayan bir tablodur.
ASHREA’dan farklı olarak havalandırılacak bir mahal
için seçilecek ortamın kalite sınıflarını belirler.
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• Tablo 6 mahalde bulunanların her biri için gerekli
havalandırma debisi bu tabloya göre, kirlilik kaynağı olarak sadece kullanıcılar varsayılıyorsa müracaat
edilir.
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Tablo 5. Farklı Tip Ortamlar İçin Tasarım Kriterleria):

35

sarven cilingiroglu:Sablon 24.02.2010 10:36 Page 36

Makale

Tablo 6. Mahalde Bulunanların Her Biri İçin Gerekli Havalandırma Debisia),b):

• Tablo 7 bina içinde ortamda hissedilen hava kalitesinin üç kategorisini göstermektedir.
Hissedilen hava kalitesi, aynı zamanda (dp) olarak
da ifade edilebilir. 1dp, bir olf gücünde bir kirlilik
kaynağı olan ve 10 l/s temiz hava ile havalandırılan
bir ortamdaki hava kalitesidir.
Yani 1 dp = 0,1 olf / (l/s). Memnun edilmeyen ziyaretçi, yüzdesi olarak ifade edilen hissedilen hava
kalitesi ile dp arasındaki ilişki 1992’de AB (EC)’nin
11 No’lu komisyon raporunda verilmiştir.
• Tablo 8 kullanıcıların sebep olduğu kirlilik yükünü
gösterir.
• Tablo 9 ortamdaki kullanıcılar için örnekler.
• Tablo 10 mobilyaları, halıları ve havalandırma sistemini ihtiva eden binanın sebep olduğu kirlilik
yüküdür.

- Havalandırma Verimliliği:
Havalandırılan bir ortamdaki hava kalitesi her noktada aynı olmayabilir. Kullanıcılar için gerçekte hesaplanan ne ise, nefes alınan bölgedeki hava kalitesi
odur. Bu sebeple bir ortamdaki homojen olmayan
hava kalitesinin havalandırma ihtiyacı üzerinde bir
etkisi vardır. Bu durum havalandırma verimliliğiyle
ifade edilir:
Ce - Cs
εv = ————
Ci – Cs

Bu eşitlikte;
εv = Havalandırma verimi,
Ce = Egzoz havasındaki kirlilik yoğunluğu,
Cs = Besleme havasındaki kirlilik yoğunluğu,
Ci = Nefes alınan bölgedeki kirlilik yoğunluğu’dur.

Tablo 7. Bina İçi Ortamda Hissedilen Hava Kalitesinin Üç Kategorisi:
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Tablo 8. Kullanıcıların sebep olduğu kirlilik yükü:

Tablo 9. Ortamdaki Kullanıcılar İçin Örnekler:

Tablo 10. Mobilyaları, halıları ve havalandırma sistemini ihtiva eden binanın sebep olduğu kirlilik yükü:
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Tablo 11. Bina Dış Hava Kalitesi Seviyelerine Örnekler:

Havalandırma verimliliği, ortamdaki kirletici kaynakların yeri ve hava dağılımına bağlıdır. Bu yüzden,
farklı kirleticiler için farklı değerlerde olabilir. Hava
ve kirleticiler tamamen karışmışsa, havalandırma
verimliliği bir’dir. Nefes alınan bölgedeki hava kalitesi boşaltılandan daha iyi ise, havalandırma verimliliği birden yüksektir ve nefes alınan bölgede arzu
edilen hava kalitesi daha düşük bir havalandırma
verimliliği birden düşüktür ve daha fazla havalandırılmaya ihtiyaç vardır.
Havalandırma verimliliği, kirletici kaynakların ve
hava çıkışındaki cihazların özellikleri ve yerlerinin
fonksiyonudur. İlaveten, beslenme havasının sıcaklık ve debisinin de fonksiyonudur. Ventilasyon
verimliliği sayısal simülasyonla hesaplanabilir veya

deneysel olarak ölçülebilir. Farklı havalandırma
prensipleri için havalandırma verimlilik örnekleri
Tablo 12’de verilmiştir.
- Gerekli Havalandırma Debisi:
Konfor ve sağlık için gerekli havalandırma debisi
ayrı ayrı hesaplanmalı ve tasarım için en yüksek
değer kullanılmalıdır.
Konfor için gerekli havalandırma debisi aşağıdaki
eşitlikle hesaplanabilir.
Gc
1
. ———
Qc = 10. —————
εv
Cc,i – Cc,o

(4.2)

Bu eşitlikte;

Tablo 12. Farklı Yollarla Havalandırılan Ortamların Solunan Bölgedeki Havalandırma Verimliliğine Örnekler:

38

sarven cilingiroglu:Sablon 24.02.2010 10:37 Page 39

Makale

Qc = Saniyede litre olarak, sağlık için gerekli havalandırma debisi (l/s),
Gc = Olf olarak, hissedilir kirlilik yükü (olf),
Cc,i = Depisol olarak, istenen bina içi hissedilen hava
kalitesi (depisol),
Cc,o = Depisol olarak, hava girişinde bina dışı hissedilen hava kalitesi (depisol),
εv = Havalandırma verimi’dir.

toplam hissedilir kirlilik yükünün hesaplanması
4) Tablo 7’den istenen bina içi ortam hava kalitesinin seçimi
5) Bina dışı hava kalitesinin (Tablo 11) ve havalandırma verimliliğinin (Tablo 12) takdir edilmesi
6) (4.2) eşitliğinden gerekli havalandırma debisinin hesaplanması

Sağlık açısından gerekli havalandırma debisi aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir:

b) Sağlık yönünden, aşağıdaki hususlara göre, gerekli havalandırma debisini hesaplamak;
1) En kritik kimyasal maddenin / maddelerin
belirlenmesi ve elde edilebiliyorsa, ortamdaki
bu kimyasal maddenin kirlilik yükünün takdir
edilmesi.
2) Elde edilebiliyorsa, kritik kimyasal madde için
kılavuz değerlerinin bulunması
3) (4.3) eşitliğinden, sağlık için gerekli havalandırma debisinin hesaplanması

1
Gh
. ——
Qh = 10. —————
εv
Ch,i – Ch,o

(4.3)

Bu eşitlikte;
Qh = Saniyede litre olarak, sağlık için gerekli havalandırma debisi (l/s),
Gh = Saniyede mikrogram olarak bir kimyasal maddenin kirlilik yükü (mg/l),
Ch,i = Litrede mikrogram olarak bir kimyasal maddenin kılavuz değeri (Ek E’ye bakınız), (mg/l),
Ch,o = Litrede mikrogram olarak, hava girişinde bir
kimyasal maddenin kılavuz bina dışı yoğunluğu (mg/l),
εv = Havalandırma verimi’dir.
Ch,i ve Ch,o aynı zamanda ppm olarak da (hacim /
hacim) ifade edilebilir. Bu durumda, kimyasal kirlilik yükü G, l/s olarak ifade edilir.
(4.2) ve (4.3) eşitlikleri kararlı hal şartlarında ve bina
dışı hava kalitesi, bina içi hava kalitesinden daha iyi
olduğunda uygulanır.
- Bina içi ortam hava kalitesi:
a) Konfor için, aşağıdaki hususlara göre, gerekli
havalandırma debisini hesaplamak.
1) Muhtemel kullanıcı (Tablo 9) ve varsa sigara
içenleri dikkate alarak (Tablo 8) kullanıcıların
sebep olduğu hissedilir kirlilik yükünün takdir
edilmesi. Sigara içen ve içmeyen ayrımı dikkate alınmalıdır.
2) Binadan kaynaklanan muhtemel hissedilir kirlilik yükünün takdir edilmesi (Tablo 10)
3) 1 ve 2 maddelerindeki değerlerin toplanmasıyla

c) Gerekli havalandırma debisi olarak a) ve b)’de
hesaplanan iki değerden yüksek olanın kullanılması.
5. Kaliteli Hava Elde Edilebilmesi İçin Temizleme
Yöntemleri
Filtreler
Çok kirli bir dünyada yaşayan canlıların hayatlarını
devam ettirebilmeleri için, çevrenin temizliği çok
önemlidir. Temiz bir çevre ve hacim için elimizden
geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyet
hem açık havadaki çevre temizliği hem de kapalı
mekan hacimleri için gereklidir.
Normal, doğal havada bulunan polen, bakteri ve
virüsler, çeşitli ölü ve canlı mikroorganizmalar, rüzgarın taşıdığı erozyon veya tozlar ve denizlerden
buharlaşma sonucu havaya intikal eden tanecikler
yanında insanların kurduğu endüstriyel tesislerden
yanma, kimyasal reaksiyon, imalat sonucu da birçok
tanecik, gaz ve tozlar atmosfere intikal etmektedir.
Şekil-2’de havada bulunan bazı taneciklerin boyutları, bunların ölçülebilmesi için gerekli cihazların cinsi
ve havadan arındırabilmeleri için gerekli filtrelerin
cinsi verilmiştir.
Kapalı mahallerde de durum bundan farklı değildir.
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Çevrede mevcut tanecikler kısmen enfiltrasyon veya
havalandırma sistemleri ile içeriye girebildiği gibi,
içerideki eşyalardan, dekorasyon elemanlarından ve
canlılardan tanecikler iç havaya yayılmaktadır.
Bu kapsamda gerek iç hava gerekse dış havanın temizlenmesi geniş bir filtre çeşidine bağlanmıştır. Ancak bu
temizleme, ortamın önemine göre derecelenmiştir.
Kullanılan HVAC sistemlerinde, istenen filtre özellikleri başında, havanın odada sağlanması, arzu edilen
nitelikte olmasıdır. Örneğin bir ofis hacmı ile bir hastahane hacminde hava kaliteleri farklıdır. Bu nedenle
kullanılan filtre karekterleri de farklı olmaktadır.
Genelde HVAC sistemlerinde kullanılan filtreleri
aşağıdaki gibi üç gurupta toplamak mümkündür.
1- Ön filtreler (kaba filtre)
2- Hassas filtreler
3- Mutlak veya hepa filtreler.
Filtre verimleri ve filtre seçimi:
Bir filtrenin verimini ölçmek için değişik ülkeler
tarafından çeşitli metodlar geliştirilmiş ve standartlar
çıkartılmıştır. Ancak bu çok büyük kargaşa yarattığından, 1968 yılında ABD’de çıkartılan ASHRAE

40

standart 52-76 ve Avrupa’da bunu esas alan EUROVENT 4/5 standardı birçok filtre imalatçısı tarafından kabul edilerek bu karışıklık giderilmiştir.
Avrupa’da 1993 yılında çıkartılmış olan CEN
(Comite Europeen du Normalisation) ve DIN 24185
filtre verim ölçme standardı da yine ASHRAE’yi
esas almıştır.
Bu standarda göre iki test önerilmiştir:
• Atmosferik toz verimi (Atmospheric Dust Spot
Efficiency) denilen atmosfer havası ile yapılan
verim deneyinde test edilecek filtreden önce ve
sonra konulan kağıt filtrelerin optik olarak karşılaştırılması esas alınmıştır.
• Tutulan toz ağırlığına göre verim (weight arrestence)
ise yapay toz ile yapılan deney sonucu bulunan bir
verimdir. Deneyi yapılan filtreden geçen ve filtrede
tutulan toz taneciklerinin tartılması ile hesaplanır.
• Atmosferik toz verimi %98’in üzerindeki filtreler
için DOP testi istenir. Bu testte plastik ve boyalarda kullanılan dioctyl phthalate (DOP) adlı madde
kullanılır.
Buharlaşma basıncı düşük olduğu için normal sıcaklıklarda yoğuşturularak 0.3 μm çapında homojen
tanecikler elde etmek mümkündür. Bu taneciklerin
filtrelerdeki geçirgenliği optik olarak saptanarak filt-
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re verimi tayin edilir. DOP verimi %99,97’den
büyük olan filtrelere ise mutfak filtre adı verilir.
Buna göre örneğin DOP verimi %99,9999 olan bir
filtrede 0.3 μm çapındaki 1.000.000 tanecikten sadece bir tanesi filtreden geçebilmiş demektir. Mutlak
filtreler kullanıldıkları ülkelere, verime ve test metoduna göre çeşitli isimler ile adlandırılır. En çok kullanılanlar ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Kuzey ülkelerinde ise mutlak filtrelere verilen diğer
bir isim MİKROFİLTRE’dir. Bunun dışında VEPA
(Very High Efficiency Particulate air filter) ve VLSI
(Very Large Scale Integrated Circuit filters) isimleri
de kullanılmaktadır. Tablo 13 ve 14’de DIN 24184
ve 24185’den alınan ASHRAE 52-75’e göre tanımlanan bu verimlerin karşılaştırılması, Eurovent 4/4’e
göre filtre verimleri görülmektedir.

DOP verimi %99,97’den büyük, temiz iken normal
debisinde maximum 250 Pa. basınç kaybında çalışan
kullanılıp atılır cinsten filtrelere uluslar arası verilen isim
HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) filtredir.

5. Sonuç
Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılabileceği gibi hava
kalitesi kontrol altında tutulabilir. Sebeplerin farkında
olup mevcut çözümleri bilmek çözüm için en önemli
noktadır. IAQ çok yönlü bir bina sorunudur. Tasarım,
inşaat, tesisat işletme ve bakım dahil binanın her aşaması ile ilgili bir konudur. Böyle bir konuyla ilgili
fikir verici bir tablo aşağıda görülmektedir.

Filtre verimleri ve filtre seçimi:
Bir BS BS 3928 İngiliz standardına göre sodyum alevi
testine göre verimi %99,95’den büyük olan mutlak
filtrelere ise HESPA (High Efficiency Sub micrometer
particulate Air Filtre) filtre denilmektedir.
0,12 mikrondan büyük tanecikler için minumum
verimi %99,999 olan daha hassas filtreler ise ULPA
filtre denir. Almanya’da DIN 2418 normuna göre
mutlak filtrelere SCHWEBSTOFF filtreler denir ve
Q, R, S olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

KAYNAKLAR
(1) James T.O’ Reilly, Philip Hagan, Ronald Gots, Alan Hedge
(KEEPING BUILDINGS HEALTHY) A WILEYINTERSCIENCE PUBLICATION, JOHN WILEY &
SONS, INC. 1998.
(2) Thad Godish (SICK BUILDINGS, Definition, Diagnosis
and Mitigation) LEWIS PUBLISHERS 1995.
(3) James E. Wolf (iç ortam hava kalitesinin sağlanmasına

Tablo 13. Çeşitli Verimlerin Karşılaştırılması (DIN 24184-5)

HEPA FİLTRELER: ( DIN 24484 )

41

sarven cilingiroglu:Sablon 24.02.2010 10:37 Page 42

Makale
Tablo 14. EUROVENT 4/4’e Göre Filtre Verimi
HEPA FİLTRELER: Eurovent 4/4
Sodyum alevi ile yapılan verim
(0,65 um)
100,000
99,999
99,99
99,97
99,9
95,0
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