Özet
Yapý havalandýrmasýnda deðiþen konfor ihtiyaçlarý da
gözönüne alýnarak hazýrlanan prENV:1996 Avrupa
standardý uygulamalarda birçok yenilikler ve kavramlar getirmektedir. Bu standard iç mahallerde
bulunanlar için saðlýklarýnýn bozulma risklerini
azaltacak konforlu bir iç hava saðlamak amaçlý en
az enerji tüketimi ile saðlanacak olan havalandýrma
sistemini tanýmlamaktadýr. Bu nedenle, taze hava
miktarýnýn artýrýlmasýndan ziyade iç kirlilik kaynaklarýnýn azaltýlmasýna öncelik verilmesi ve tercihen
havalandýrma miktarýnýn gerçek ihtiyaca göre adapte
edilmesi amaçlanmaktadýr.
Ýç hava kalitesi ýsýl, hava kalitesi ve akustik þartlardan oluþmaktadýr. Iç hava kalitesi insan
ihtiyaçlarýnýn ne derece karþýlandýðý ile tanýmlanýr.
Ancak bireylerin ihtiyaçlarý arasýnda oldukça farklýlýklar vardýr. Bazý insanlarýn bir çevre parametresine
karþý oldukça hassas ve memnun olmasý daha zor
olmasýna karþýn bazýlarý daha az hassas ve memnun
olmasý daha kolaydýr. Bu amaçla iç mahal kalitesi,
bir mahal parametresini kabul edilemez bulan insan
yüzdesi ile (=% dissatisfied) tanýmlanmýþtýr.
Dizayn Kriterleri
Tablo-1'de iç mahaller için belli varsayýmlara göre
dizayn kriterleri verilmiþtir. Bu tablo da ýsýl çevre için
etkin sýcaklýk deðerleri kýþýn 1.0 clo ve yazýn 0.5 clo
giyim þartlarýnda tipik aktivite seviyelerinde verilmiþtir.
Ortalama hava hýzý deðerleri yaklaþýk % 40 türbülans
yoðunluðu olan karýþýk havalandýrma sistemleri için
verilmiþtir. Gerekli havalandýrma miktarý sadece
içerideki insanlarýn sebep olduðu kirliliðin giderilmesini saðlayacak minimum havalandýrma miktarý
ile binanýn (binanýn yapýmýnda kullanýlan malzemeler,
mobilyalar ve ýsýtma/havalandýrma/klima cihazlarý
dahil) sebep olduðu kirliliðin giderilmesini saðlayacak
ilave havalandýrma miktarlarýnýn toplamý ile belirlenir.
Binalarýn düþük seviyede kirlilik yayan binalar olarak
dizayn edilmesi tavsiye edilmektedir.
Düþük seviyede kirlilik yayan binalar M1, M2 ve M3
olmak üzere üç kategoriye ayrýlmaktadýr. M1
kategorisi emisyon açýsýndan güvenli olduðu bilinen
tuðla, doðal taþ ,doðal mermer, seramik, cam, metal

yüzeyler gibi doðal maddelerde, toplam uçucu
organik bileþik, formaldehit, amonyak ve carcinogenic bileþik emisyonlarýnýn belli sýnýrlarýn altýnda
olduðu emisyon testinden geçirilmiþ maddeleri
kapsar.
M2 kategorisi yine toplam uçucu organik bileþik,
formaldehit, amonyak ve carcinogenic bileþik
emisyonlarýnýn belli sýnýrlarýn altýnda olduðu emisyon
testinden geçirilmiþ maddeleri kapsar. M3 katagorisi
ise emisyon verileri olmayan veya emisyon miktarlarý
M2 kategorisindeki malzemeler için belirlenmiþ
deðerleri aþan malzemeleri içerir.
Düþük seviyede kirlilik yayan bir bina için yüzey
malzemelerinin çoðunluðu M1 kategorisinden, alanýn
%20 'sinden azý M2 kategorisinden olmalý ve ancak
önemli sayýlabilecek miktarda hiçbir alan M3
kategorisinden olmamalýdýr. Sadece önemsiz
miktarda kirlilik yükü olan ofis makinalarý kullanýlmalýdýr.
Yukarýdaki þartlarý saðlamayan binalar düþük
seviyede kirlilik yayan bina sýnýfýnda olmayan
binalardýr.
Tablo 1'deki havalandýrma miktarlarý, havalandýrma
etkinliðinin bire eþit olduðu ve dýþ hava kalitesinin
mükemmel kalitede olduðu varsayýlarak verilmiþtir.
Pratikte, insanlarýn mahalleri iþgal ettiði normal kullaným saatlerinde sýk sýk kýsmi yük þartlarý hüküm
sürer. Bu durumlarda havalandýrma tercihen, gerçek
talebe uygun bir hale getirilmelidir.
Binadan hiçbir þekilde kirlilik yayýlmayacaðý ve tek
kirlilik kaynaðýnýn mahali kullanan insanlar olduðu
durumlarda gerekli havalandýrma miktarý Tablo-1'den
minimum havalandýrma miktarý olarak alýnabilir ya
da Tablo-2'den tesbit edilebilir. Insan yoðunluðu (kiþi
sayýsý/m² döþeme alaný) cinsinden biliniyorsa gerekli
havalandýrma miktarý lt/s (m² döþeme alaný) bulunabilir.
Binalar Tablo-1 ve Tablo-2'de kullanýlan varsayýmlardan sapabilirler. Bu durumlarda dizayn kriterleri
tesbit edilebilir.

Tablo 1:Deðiþik tip binalar için mahallerin dizayn kriterleri. Bu tablo, belirtilen insan yoðunluklarý ve havalandýrma
etkinliðinin bir olduðu durumlara uygulanýr.

Tablo 2: Insanlarýn tek kirlilik kaynaðý olduðu varsayýldýðýndaki kiþi baþýna düþen gerekli havalandýrma miktarlarý.
Bu tablo sigara içilmeyen ve deðiþik seviyelerde sigara içilen mahallere uygulanýr.
Gerekli havalandýrma miktarý
l/saniye. insan
Katogori

Sigara içilmeyen
yerler

Sigara içenlerin
oraný %20

Sigara içenlerin
oraný %40

Sigara içenlerin
oraný %100

A

10

20

30

30

B

7

14

21

21

C

4

8

12

12

Dizayn Kriterlerinin Tesbit Edilmesi
Iç mahal kalitesinin ýsýl, iç hava kalitesi ve akustik
açýlardan tanýmlanmasý gereklidir.
Isýl Çevre
Isýl çevre için dizayn kriterleri ISO7730'a dayanmaktadýr. Isýl çevre için insanýn verdiði tepki PMV ve
PPD indisleri ile tanýmlanýr. PMV çok sayýda bir grup
insanýn 7 notlu bir skalada (çok sýcaklýk-ýlýk-çok az
ýlýk-nötr- çok az serin-serin-soðuk) kendilerini nasýl
hissettiklerinin ortalama deðerini öngörür. PPD ise
çok sayýda bir grup insanýn içerisinde, kendini
konforda hissetmeyenlerin muhtemel oranýný öngörür.
Insan tepkisi ayný zamanda deðiþik tip lokal ýsýl
konforsuzluklardan dolayý kendini konforda hissetmediði öngörülenlerin yüzdesi ile de tanýmlanýr. Lokal
ýsýl konforsuzluklarýn nedenlerinden baþlýcalarý: hava
hareketinin ve sýcaklýðýn sebebiyet verdiði vücudun
herhangi bir yerinin lokal olarak istenmeyen
soðumasý olarak tanýmlanan draftlar (hava cereyanlarý), dikey yöndeki yüksek sýcaklýk farklýlýklarý,
çok soðuk veya çok sýcak döþemeler ve çok yüksek
ýþýným sýcaklýk asimetrileridir.
Termal Ýndisler
PMV'nin hesaplanmasýnda kullanýlan 7 skala
þunlardýr;
+3 sýcak, +2 ýlýk, +1 çok az ýlýk, 0 nötr, -1 çok az
serin, -2 serin, -3 soðuk.

Bu parametrelerle PMV arasýndaki matematiksel
iliþkiler ISO 7730da verilmiþtir. PPD ile PMV arasýnda
ise Þekil 1de verilen bir fonksiyon vardýr.
Ýlgili alan için önce belli bir kalite (izin verilen bir PPD
deðeriyle tanýmlanýr) seçilir. Sonra buna karþýlýk gelen
PMV aralýðý Þekil 1den bulunur. Daha sonra da buna
karþýlýk gelen olmasý gereken etkin sýcaklýk aralýklarý
PMV tablolarýndan bulunur.
Isýl Çevre Kategorileri
Bir alan için istenilen ýsýl çevre þartlarý Tablo.3'de
liste halinde verilen A,B ve C kategorileri arasýndan
seçilebilir. Her bir kategori için tüm kriterler ayný anda
saðlanmalýdýr. "A" yüksek seviyede, "B" orta seviyede
ve "C" kabul edilebilir seviyede beklentilere karþýlýk
gelir.
Lokal hava sýcaklýðýnýn, ortalama ýþýným sýcaklýðýnýn
ya da hava hýzýnýn bireysel olarak kontrol edilebileceði bir ortam saðlanabilirse bu, bireylerin ihtiyaçlarý
arasýndaki oldukça büyük farklýlýklarý dengeleyebilir
ve böylece konfordan memnun olmayan insan
sayýsýnýn daha az olmasýný saðlar.
Þekil 1

PMV 6 parametreye dayanýr;
1. Aktivite ( metobolik oran)
2. Elbiselerin ýsýl direnci
3. Hava sýcaklýðý
4. Ortalama ýþýným sýcaklýðý
5. Hava hýzý
6. Kýsmi buhar basýncý
Tablo 3
Bir bütün olarak
vücudun ýsýl durumu
Katogori PPD %

PMV

Lokal konforsuzluk
Drafttan dolayý
memnun olmayanlar
DR
%
< 15

Dikey hava sýcaklýðý
farklarýndan dolayý
memnun olmayanlar
%
<3

Sýcak veya soðuk Iþýným asimetrisinden
döþemeden dolayý
dolayý memnun
memnun olmayanlar
olmayanlar
%
%
< 10
<5

A

<6

-0.2 <PMV< 0.2

B

< 10

-0.5 <PMV< 0.5

< 20

<5

< 10

<5

C

< 15

-0.7 <PMV< 0.7

< 25

< 10

< 15

< 10

Etkin Sýcaklýk Aralýðý
Verilen bir alan için insanlarýn yaptýðý iþ ve giysilerine
baðlý olarak PMV=0'a karþýlýk gelen bir optimum
etkin sýcaklýk mevcuttur.
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Bu tür uygulamalar için metabolik oran 1.2 met
civarýnda olup giysilerinin izolasyonunun tipik ýsýl
direnci kýþýn 1 clo, yazýn ise 0.5 clo civarýndadýr.

ÝZ

Bir alanýn insanlar tarafýndan kullanýlan bölgesinin
(occupied zone) tüm noktalarýnda etkin sýcaklýk her
zaman izin verilen aralýklar içerisinde olmalýdýr. Þekil 2 %50 nisbi nem için uygulanýr.
En çok karþýlaþýlan ve lokal konforsuzluða da en
duyarlý olunan uygulamalar, içindeki insanlarýn hafif
iþ yaptýklarý genellikle oturduklarý yerde iþ yaptýklarý
ofis ve benzeri yerlerdir.
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Optimum etkin sýcaklýk her üç kategori için de ayný
olup, optimum etkin sýcaklýk etrafýndaki izin verilen
aralýk deðiþmektedir.

AKTÝVÝTE

Þekil 2'de üç kategorinin hiçbirisi için giyim ve
aktivitelerin bir fonksiyonu olarak optimum etkin sýcaklýk ve izin verilen sýcaklýk aralýðý görülmektedir.

KATEGORÝ A
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Bu üç diyagram ayný zamanda her üç kategori için
de optimum sýcaklýk etrafýndaki izin verilen aralýðý
gösterir.
GÝYSÝLER

Mahaldeki hava hýzý < 0.1 m/s olduðu varsayýlmýþtýr.
Vücut hareketinin sebep olduðu relatif hava hýzý, V
ar, M metabolik oranýnýn 1'den küçük deðerleri için
sýfýr ve M > 1 met deðerleri için Var= 0.3 (M-1) olduðu
öngörülmüþtür.
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Yukarýdaki diyagramlar nisbi nem = %50 için tesbit
edilmiþtir. Ancak nisbi nemin optimum ve izin verilen
sýcaklýk aralýklarýnda sadece küçük bir etkisi vardýr.

KATEGORÝ C

Þekil 2: Isýl çevrenin üç kategorisi için giysi ve aktivitelerin
bir fonksiyonu olarak optimum etkin sýcaklýk.

GÝYSÝLER

Draft (Hava Cereyaný)
Draft nedeniyle þikayette bulunan insanlarýn öngörülen yüzdesi draft oraný (DR) olarak tanýmlanýr. Draft
oraný aþaðýda verilen eþitlikle hesaplanýr.

Burada;
DR= Draft oraný; draft nedeniyle kendini konforda
hissetmeyen insanlarýn yüzdesi

ANA HAAV HIZI

DR= (34-ta) (V-0,05)0,62 (0,37 x V x Tu+3,14)
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ta= Lokal hava sýcaklýðý, ºC
V= Lokal ortalama hava hýzý, m/s
KATEGORÝ A

Tu= Lokal türbülans yoðunluðu, %
Bu draft modeli tüm bir vücut olarak nötre yakýn bir
ýsýl histeki insanlara uygulanýr.

LOKAL HAVA SICAKLIÐI

Izin verilen ortalama hava hýzý Þekil 3'te üç kategori
için verilmiþtir.

Türbülans yoðunluðu konvansiyonel olarak havalandýrýlan ortamlarda %30 ve %60 arasýnda deðiþebilir.
Displacement havalandýrmalý (yer deðiþtirme akýmlý)
veya mekanik olmayan havalandýrma sistemlerinde
türbülans yoðunluðu daha düþük olabilir.

ANA HAAV HIZI

Ortalama hava hýzý lokal hava sýcaklýðý ve türbülans
yoðunluðunun bir fonksiyonudur. Türbülans
yoðunluðu bir noktadaki hava hýzýnýn standard
sapmasýnýn ortalama hava hýzýna oraný olarak
tanýmlanýr.
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KATEGORÝ B

ANA HAAV HIZI

LOKAL HAVA SICAKLIÐI
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KATEGORÝ C

Þekil 3: Isýl çevrenin her üç kategorisi için lokal hava
sýcaklýðý ve türbülans yoðunluðunun bir fonksiyonu
olarak izin verilen ortalama hava hýzý

LOKAL HAVA SICAKLIÐI

KONFORSUZLUK

Dikey Yöndeki Hava Sýcaklýðý Farký
Insanýn baþý ile ayak bilekleri arasýnda (oturan bir
insan için döþeme seviyesinden itibaren 1,1m ve
0,1m) dikey yöndeki hava sýcaklýk farkýnýn bir
fonksiyonu olarak konfordan memnun olmayan
insanlarýn yüzdesi Þekil-4'te görülmektedir. Bu þekil
yerden yükseldikçe sýcaklýðýn arttýðý durumlara
uygulanýr.

Üç kategori için izin verilen döþeme sýcaklýk aralýðý
Tablo 5'de verilmiþtir.
Tablo 5: Isýl çevrenin 3 kategorisi için izin verilen döþeme sýcaklýk aralýðý.
Kategori

Döþeme yüzey sýcaklýk aralýðý ºC

A

19 - 29

B

19 - 29

C

17 - 31

Þekil 4: Dikey yöndeki hava sýcaklýk farkýnýn neden
olduðu lokal konforsuzluk.

Her üç kategori için izin verilen dikey yöndeki sýcaklýk
farklarý Tablo-4'de verilmiþtir.
Tablo 4: Isýl çevrenin her üç kategorisi için baþ ve ayak
bilekleri arasýnda (döþemeden itibaren 1,1 ve 0,1 m)
düþey yöndeki izin verilen sýcaklýk farklarý.
Kategori

Dikey yöndeki hava sýcaklýk farklarý

A

<2

B

<3

C

<4

Sýcak ve Soðuk Döþemeler
Þekil-5 'te döþeme sýcaklýðýnýn bir fonksiyonu olarak
kendini konforlu hissetmeyen insanlarýn yüzdesi
görülmektedir. Soðuk döþemeler, hacimlerde yer
deðiþtirmeli akýmlý (displacement flow) havalandýrma
sistemleri kullanýldýðýnda ortaya çýkarken, iklimlendirilen hacimlerde sýcak döþemeler nadiren bir
problem olarak ortaya çýkarlar. 26 ºC 'den daha
yüksek döþeme sýcaklýklarýnda kaçýnýlmasý genel
olarak tavsiye edilir.

ILIK TAVAN

SOÐUK DUVAR

SOÐUK TAVAN

ILIK DUVAR

IÞINIM SICAKLIÐI ASÝMETRÝSÝ

Þekil 6: Iþýným sýcaklýðý asimetrisinin neden olduðu
lokal konforsuzluk.

Tablo-6'te her üç kategori için izin verilen ýþýným
sýcaklýðý asimetrisi verilmiþtir.
Tablo 6: Isýl çevrenin üç kategorisi için izin verilen ýþýným
sýcaklýk asimetrisi
Iþýným sýcaklýk asimetrisi ºC

Kategori

Sýcak tavan Soðuk duvar Soðuk tavan Sýcak duvar
A

<5

< 10

< 14

< 23

B

<5

< 10

< 14

< 23

C

<7

< 13

< 18

< 35

Ýç Hava Kalitesi
Insanlarýn bir mahaldeki havadan iki istekleri vardýr.
Birincisi nefes alýnan havanýn saðlýðý bozma riski
ihmal edilebilir olmalýdýr. Ýkinci olarak da hava bayat,
eski, yýpranmýþ, sinirlendirici, tahriþ edici deðil taze
ve hoþ, ferahlýk verici olmalýdýr.

KONFORSUZLUK

Þekil 5:

KONFORSUZLUK

Iþýným Asimetrisi
Þekil-6'da sýcak tavanýn, soðuk duvarýn, soðuk
tavanýn ve sýcak duvarýn neden olduðu ýþýným sýcaklýðý
asimetrisinin neden olduðu, kendini konforlu hissetmeyenlerin yüzdesi görülmektedir.

DÖÞEME SICAKLIÐI

Havalandýrma miktarý hesaplanýrken iki ayrý hesap
yapýlýr. Bunlardan birincisi istenilen bir hava kalitesi
algýlamasý (konforu) elde etmek için gereken havalan-

Dizayn için bu deðerlerin en büyüðü kullanýlýr. Pratikte
gerekli havalandýrma miktarýný konfor için yapýlan
hesap belirler.
Ýnsanlar havayý olfactory (koku) duyusu ve genel
kimyasal duyunun bileþik tepkisi ile taze, hoþ, ferahlatýcý yada bayat, eski, yýpranmýþ, sinirlendirici, tahriþ
edici olarak algýlarlar.
Algýlanan hava kalitesi, mahale girer girmez, algýladýklarý havayý kabul edilemez bulan denek insanlarýn
yüzdesi ile tanýmlanýr.
Isýl olarak kendisini nötr hisseden, yetiþkin, oturan
ortalama bir ofis çalýþaný olarak tanýmlanan standard
bir insanýn biyolojik salgýlamalarý ile üretilen kirliliðe
bir olf denir. Algýlanan hava kalitesi ise decipol (dp)
cinsinden tanýmlanýr.

ALGILANAN HAVA KALÝTESÝ
% KONFORSUZLUK (dp)

Burada 1 dp , 1 olf gücünde kirlilik kaynaðý olan ve
10 lt/s'lik bir temiz hava ile havalandýrýlan bir mahaldeki hava kalitesidir. 1dp=0,1 olf/lt/s'dir.

Tablo 7: Algýlanan iç hava kalitesinin üç kategorisi
Algýlanan hava kalitesi
Kategori

Gerekli havalandýrma
miktarý lt/s.olf

Kabul edilemez
bulanlarýn %si

dp

A

15

1.0

10

B

20

1.4

7

C

30

2.5

4

Verilen havalandýrma miktarlarý sadece algýlanan hava
kalitesi için verilmiþ örneklerdir. Bu miktarlar sadece
temizdýþ hava ve havalandýrma etkinliðinin bire eþit
olduðu durumlar için uygulanýr.

dp=395 exp ( - 15.15

KONFORSUZLUK (dp)

dýrma miktarý, ikincisi ise havanýn içindeki kirli maddelerden oluþabilecek saðlýk riskini kontrol etmek
için gereken havalandýrma miktarýdýr.

Algýlanan Ýç Hava Kalitesi Kategorileri
Oturan insanlarýn tek kirlilik kaynaðý olduðu kabul
edilirse, dýþ havadaki CO 2 oranýnýn üzerinde kalan
CO 2 konsantrasyonu üç kategori için sýrasýyla;
A: 460 ppm, B: 660 ppm ve C: 1190 ppm olmalýdýr.

CCO

-0.25

2

)

Kategori C

Kategori C

DIÞ ORTAM KARBON DÝOKSÝT
KONSANTRASYONU (CCO )
2

standart kiþi

Þekil 9: Ýnsanlardan yayýlan kirlilik yaratan maddelerin
bir göstergesi olarak CO 2 Dýþ havadaki CO2 konsantrasyonu tipik olarak 700 mg/m³ (350 ppm) civarýndadýr.

HAVALANDIRMA DEBÝSÝ

ALGILANAN HAVA KALÝTESÝ
% KONFORSUZLUK (dp)

Þekil 7: Deðiþik havalandýrma miktarlarýnda standard
bir kiþinin (bir olf) sebep olduðu konforsuzluk.

Kategori C
Ci=112 ( ln ( dp ) - 5.98 )-4

Hava Kirlilik Kaynaklarý
Sigara dumaný, insanlar ve aktiviteleri, bina yapýmýnda
kullanýlan malzemeler, mobilyalar, halýlar, ev eþyalarý
olarak kullanýlan kimyasallar, havalandýrma ve iklimlendirme sistemleri gibi kirlilik kaynaklarý kimyasal
yük ve duyusal yük olmak üzere iki tür kirlilik yükü
saðlarlar.
Tablo-8'de sigara içen ve içmeyen insanlarýn neden
olduðu kimyasal yük CO ve CO2 olarak tanýmlanmýþ
ve liste halinde verilmiþtir.
Sigara içmeyen standard bir þahis 1 olf üretirken
ortalama sigara içen bir þahýs 6 olf üretir.

ALGILANAN HAVA KALÝTESÝ (Ci)

Þekil 8: Hava kalitesini kabul edilemez bulan insanlarýn
yüzdesi ile belirlenen algýlanan hava kalitesi ile dp
arasýndaki iliþki A, B ve C kategorileri görülmektedir.

Tablo 9'da deðiþik alanlarda beher döþeme m²'si için
insan sayýsýný veren bazý örnekler verilmiþtir.
Tablo 10'da deðiþik tip binalarda beher döþeme m²'si
için tüm kirlilik yükünün deðerleri verilmiþitr.

Tablo 8: Insanlarýn Sebep Olduðu Kirlilik Yükü
Duyusal
kirlilik
CO2
yükü
l/h.kiþi
olf/kiþi

Tablo 11: Dýþ Hava Kalitesinin Seviyelerine Örnekler

Su
CO1) buharý2)
l/h.kiþi g/h.kiþi

Algýlanan Havadaki kirlilik yaratan maddeler
hava
kalitesi
dp
CO2
CO
NO2
SO2 Parça.
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Oturan, 1-1.2m
%0 sigara içen

1

19

%20 sigara içen3)

2

19

11.10-3

50

%40 sigara içen3)

3

19

21.10-3

50

Düþük, 3m

4

50

Orta, 6m

10

100

Yüksek (atletler), 10m

20

170

Yuva, 3-6 yaþ, 2.7m

1.2

18

90

Okul, 14-16 yaþ, 1-1.2m

1.3

19

90

50

Fiziksel egzersiz

Þehirlerde
kötü hava
kalitesi

Çocuklar

Sigara dumanýndan
Isýl olarak nötre yakýn insanlara uygulanýr
3)
Her sigara içici için ortalama sigara içme oraný 1.2 sigara/saat,
yayma oraný ise 44 ml CO/sigara.
1)
2)

Tablo 9: Mahallerde Insan Yoðunluðuna Örnekler
Mahal

Kiþi/m2
döþeme

Ofisler

0.07

Konferans salonlarý

0.5

Genel kurul salonlarý, tiyatrolar, amfiler, oditoryumlar

1.5

Çocuk yuvalarý

0.5

Okullar (sýnýflar)

0.5

Tablo 10: Mobilyalar, halýlar ve havalandýrma sistemleri
dahil binanýn neden olduðu kirlilik yükü
Duyusal kirlilik yükü
olf/m2.döþeme
Ortalama

Aralýk

Ofisler1)

0.34)

0.02 - 0.95

Ofisler

0.63)

0-3

Okullar (sýnýflar)1)

0.3

0.12 - 0.54

Çocuk yuvalarý1)

0.4

0.20 - 0.74

Genel kurul holleri1)

0.34)

0.13 - 1.32

Mevcut binalar
2)

Yeni binalar (sigara içilmeyen)
Düþük seviyede kirlilik yayan

0.1

Düþük seviyede kirlilik yaymayan

0.2

Mükemmel
þehirlerde,
iyi hava
kalitesi

Veriler, Danimarkada mekanik olarak havalandýrýlan 40dan fazla binaya
dayandýrýlmýþtýr.
Veriler iç hava kalitesini ve ofis binalarýnda enerji tüketimini optimize
etmek için Avrupa hesaplarýn kontrolu projesi, 1992-95e
dayandýrýlmýþtýr.
3)
Þimdiki ve daha önceki sigara içenlerin neden olduðu yük dahildir.
4)
Daha önce sigara içenlerin neden olduðu yük dahildir.
1)
2)

Dýþ Hava Kalitesi
Tablo-11 'da dýþ havanýn algýlanan hava kalitesinin
karakteristik seviyelerine ve dýþ havadaki tipik kirlilik
faktörlerine örnekler verilmiþtir. Hesaba giren dýþ
hava, taze hava alýþ noktasýndaki havanýn kalitesi
olduðundan hava alýþ yerinin seçimi çok önemlidir.

0

680

0-0.2

2

< 0.1

1-2

1-2

5-20

> 0.5

700

4-6

50-80

800

1

< 30

5-20 40-70
50

> 100

100

Algýlanan hava kalitesi ile bu tabloda verilen kirletici maddeler arasýnda
doðrudan bir iliþki yoktur. Algýlanan hava kalitesinin deðerleri tipik günlük
ortalama deðerlerdir. Bu kirlilik yaratan dört maddenin deðerleri yýllýk
ortalama konsantrasyonlardýr.

Havalandýrma Etkinliði
Havalandýrýlan bir mahalde hava kalitesi homojen
olmayabilir. Insanlar için gerçekte hesaba katýlmasý
gereken nefes alma bölgesindeki hava kalitesidir.
Ce-Cs
v = ------------Ci-Cs
Buradan
Lv havalandýrma etkinliði
Ce egzost havasýndaki kirlilik konsantrasyonu
Cs besleme havasýndaki kirlilik konsantrasyonu
Ci nefes alýnan bölgedeki kirlilik konsantrasyonu
Hava ve kirlilik yaratan maddelerin tam anlamýyla bir
karýþýmý varsa havalandýrma etkinliði bire eþittir.
Nefes alýnan bölgedeki hava kalitesi egzost kýsmýndaki hava kalitesinden daha iyi ise havalandýrma
etkinliði birden büyüktür ve nefes alýnan bölgede
istenen hava kalitesine daha düþük havalandýrma
miktarlarýyla ulaþýlabilir. Nefes alýnan bölgedeki hava
kalitesi egzosttakinden daha kötü ise havalandýrma
etkinliði birden düþüktür ve bu durumda daha fazla
havalandýrma gereklidir (Bakýnýz Tablo 12).
Gerekli Havalandýrma Miktarý
Iç hava kalitesi için konfor ve saðlýk açýsýndan gerekli
havalandýrma miktarý ayrý ayrý hesaplanýr ve daha
yüksek olan deðer kullanýlýr.
Konfor için gerekli havalandýrma miktarý aþaðýdaki
eþitlikle hesaplanýr.
Gc
1
Qc = 10 x ---------------- x ----------- [ A x 2]
Cc,i - Cc,0
v
Buradan;
Qc = Konfor için gerekli havalandýrma miktarý, lt/s
Gc = Duyusal kirlilik yükü, olf
Cc,i = Istenen algýlanan iç hava kalitesi, decipol
Cc,o= Taze hava emiþ aðzýndaki algýlanan dýþ hava
kalitesi, decipol
Lv = Havalandýrma etkinliði

Saðlýk açýsýndan gerekli havalandýrma miktarý aþaðýdaki eþitlikle hesaplanýr.
1
Gc
Qh = ----------------- x --------Ch,1 - Ch,0
Lv

Akustik Çevre
Gürültüye karþý korumaya göre akustik çevrenin
istenen kategorisi Tablo-13'dan seçilir.

[ A x 3]

Burada;
Qh
: Saðlýk açýsýndan gerekli havalandýrma miktarý,
lt/s
Gh
: Bir kimyasalýn kirlilik yükü, mikrogram/sn.
: Bir kimyasalýn yol göstergesi deðeri, mg/lt
Ch,i
Ch,o : Hava alýþ aðzýndaki dýþ havada bulunan bir
kimyasal maddenin konsantrasyonu,
mg/lt

Tablo 12: Deðiþik yollarla havalandýrýlan mahallerin
nefes alma zonundaki havalandýrma etkinliðine
örnekler.

Havalandýrmayý karýþtýrma
ts

Havalandýrmayý karýþtýrma
ce

ce

ts

t1 ci

t1 ci

Besleme havasý ile
nefes alma zoneu
arasýndaki sýcaklýk
farký t2-t1

Havalandýrma
etkinliði

< 0
0-2
2-5
> 5

0.9 - 1.0
0.9
0.9
0.4 - 0.7

Havalandýrmanýn yerini deðiþtirme

ce

Besleme havasý ile Havalandýrma
nefes alma zoneu
etkinliði
arasýndaki sýcaklýk
farký t2-t1
< -5
-5 0
> 0

0.9
0.9 - 1.0
1.0

t1 ci

ts

Besleme havasý ile Havalandýrma
nefes alma zoneu
etkinliði
arasýndaki sýcaklýk
farký t2-t1
< 0
0-2
> 2

1.2 - 1.4
0.7 - 0.9
0.2 - 0.7

Tablo 13: Üç kategori için deðiþik tip mahallerde havalandýrma veya iklimlendirme sistemi tarafýndan üretilen
ve/veya iletilen izin verilen A-aðýrlýklý ses basýnç seviyesi

Bina tipi

Mahal tipi
A

B

30

40

C
45

Gündüz bakýmevleri

30

40

45

Oditoryumlar, kütüphaneler

30

33

35

Sinemalar

30

33

35

Mahkeme odalarý

30

33

35

30

35

40

Perakende dükkanlarý

35

40

50

Toptancý marketler

40

45

50

Süpermarketler

40

45

50

Büyük bilgisayar odalarý

40

50

60

Küçük bilgisayar odalarý

40

45

50

Koridorlar

35

40

45

Ameliyathaneler

35

40

45

Koðuþlar

25

30

35

Lobiler

35

40

45

Resepsiyon odalarý

35

40

45

Otel odalarý (gece boyunca)

25

30

35

Otel odalarý (Gündüz)

30

35

40

Küçük ofisler

30

35

40

Konferans odalarý

30

35

40

Açýk ofisler

35

40

45

Ofis odalarý

35

40

45

Kafeteryalar

35

40

50

Restoranlar

35

45

50

Mutfaklar

40

55

60

Sýnýflar

30

35

40

Koridorlar

40

45

50

Spor salonlarý

35

40

45

Öðretmen odalarý

30

35

40

Kapalý spor salonlarý

35

45

50

Yüzme havuzlarý

40

45

50

Tuvaletler

40

45

50

Emanet odalarý

40

45

50

Çocuk bakým enstitüleri Bakým okullarý
Kurul salonlarý

Ticari

Hastaneler

Hoteller

Ofisler

Restoranlar

Okullar

Spor
Genel

Kategori1)
dB(A)

Örnek: Ofis Binasý
Binanýn içindeki tipik mahaller: ofis odasý, açýk bir
ofis alaný, konferans salonu.
Genel Dizayn Varsayýmlarý
a) Kullaným saatleri: Hafta içi 8:00-18:00 arasý
b) Kullanýlan bölge (occupied zone): duvarlarla ýsýtma
ve hava terminal cihazlarýndan 0.60 m , döþemeden
itibaren 1.80 m yükseklik.
c) Aktivite 1.2 met, giyilen elbiselerin izolasyon
deðeri kýþýn 1.0 clo, yazýn 0.5 clo
d) Pencere alaný dýþ duvar alanýnýn %50'si olup çif
kanat ve jaluzili, duvar döþeme ve tavanlarýn ýsý
geçirgenlik katsayýsý 0.4 W/m²C
e) Hava Sýcaklýðý= etkin sýcaklýk
f) Havalandýrma sistemi : karýþýk akýmlý
Havalandýrma etkinliði
: 1.0
Türbülans yoðunluðu
: %40
g) Düþük seviyede kirlilik yayan inþa malzemeleri
ve mobilyalarý sistematik olarak seçilmiþ olup, A,B
ve C kategorilerine karþýlýk gelecek þekilde sýrasýyla
1.0, 0.7 ve 0.4 lt/s (m²-döþeme) olan 0.1 olf/m² döþeme büyüklüðünde bir kirlilik yükü mevcuttur.
h) Sigara içmek yasaktýr.
ý) Dýþ hava kalitesi = mükemmel ( 0 dp)
Tek Ofis Odasý
Insan yoðunluðu
Soðutma yükü

: 0.1 kiþi/m² döþeme
: 50 W/m² döþeme

Alternatif 1:
Konfor Için Gerekli Havalandýrma Miktarý (Tablo 1)
Kategori A: Qc= 1,0+1,0=2,0 lt/s (m² döþeme)
Kategori B: Qc= 0,7+0,7=1,4 lt/s (m² döþeme)
Kategori C: Qc= 0,4+0,4=0,8 lt/s (m² döþeme)
Alternatif 2:
Duyusal Kirlilik Yükü (Tablo 6 ve Tablo 8)
Ýnsanlardan 1x0,1 = 0,1 olf /(m² - döþeme)
Binadan
0,1 olf/ (m² - döþeme)
____________________
Toplam Duyusal
Kirlilik Yükü
0,2 olf/ (m² - döþeme)
Konfor için gerekli havalandýrma miktarý (Eþitlik A-2
ve Tablo 5)
Kategori A: Qc= 10 x 0,2 / (1,0 - 0) x 1 / 1
= 2,0 lt/s (m² döþeme)
Kategori B: Qc= 10 x 0,2 / (1,4 - 0) x 1 / 1
= 1,4 lt/s (m² döþeme)
Kategori C: Qc= 10 x 0,2 / (2,5 - 0) x 1 / 1
= 0,8 lt/s (m² döþeme)
Isýl dizayn için gerekli besleme havasý debisi:
Eðer tamamen havalý iklimlendirme sistemi 14 ºC
besleme havasý sýcaklýðýnda kullanýlmýþsa ve
soðutma yükü 50 W/m² döþeme ise, ýsýl dizayn için
kategori A'da gereken besleme hava debisi yaz
þartlarý boyunca 4 lt /s (m² döþemedir)
Akustik Dizayn Kriterleri
Ses basýncý (Tablo 11)

Isýl Dizayn Kriterleri

Kategori A: 30 dB (A)

YAZ
Etkin Sýcaklýk (Þekil 2)
Kategori A 24,5±1,0 C
Kategori B 24,5±1,5 C
Kategori C 24,5±2,5 C
Ortalama Hava Hýzý (Þekil 3)
Kategori A 0,18 m/s
Kategori B 0,22 m/s
Kategori C 0,25 m/s

Kategori B: 35 dB (A)

KIÞ
Etkin Sýcaklýk (Þekil 2)
Kategori A 22+1,0 C
Kategori B 22+2,0 C
Kategori C 22+3,0 C
Ortalama Hava Hýzý (Þekil 3)
Kategori A 0,15 m/s
Kategori B 0,18 m/s
Kategori C 0,21 m/s

kategori C: 40 dB (A)

