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(Bu önsöz standardın bir parçası değildir. Bilgilendirme amaçlıdır ve standarda uygunluk için gereken gereksinimleri içermemektedir. ANSI Standartları uyarınca bir standart oluşturmak için
işlem görmemiştir ve kamu değerlendirmesi veya
mutabakat oluşturmakta kullanılamaz. Bilgilere
itiraz edenlere ASHRAE veya ANSI nezdinde dava
açma hakkı tanımaz.)

ÖNSÖZ
ANSI/ASHRAE 62.1-2010 Standardı Standart
62.1'in en yeni halidir. 2010 edisyonu Standart 62.1-2007’yi 20 onaylanmış ve yayınlanmış
zeyille birleştirerek kullanışlı ve konsolide edilmiş
bir standart oluşturmaktadır. Her ekin içeriğine
dair spesifik bilgi ve her ekin kabul tarihleri standardın sonunda yer alan Ek-J’de yer almaktadır.
İlk kez 1973’te Standart 62 olarak yayınlanan
Standart 62.1 ASHRAE’nin sürekli kontrol prosedürü çerçevesinde düzenli olarak güncellenmektedir. Bu prosedürlere göre, Standart 62.1 kamu
tarafından uygunluğu incelenmiş ve ASHRAE ve
ANSI tarafından uygun bulunmuş zeyiller marifetiyle sürekli olarak revize edilmektedir. Revize
edilmiş metinler her yeni baskının yaklaşık 18 ay
sonrasında veya her üç yılda bir standardın eksiksiz bir baskısı şeklinde yayınlanır.
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Standart 62.1 yıllar içinde havalandırma ve hava
kalitesine ilişkin giderek genişleyen bilgi, deneyim
ve araştırmayı yansıtacak biçimde bazı önemli
değişikliklere maruz kaldı. Standardın varoluş
amacı (olumsuz sağlık etkilerini minimize etmek
ve mekânda yaşayanların uygun bulacağı iç
ortam hava kalitesini sağlamak için gereken minimum havalandırma debilerini sağlamak) her ne
kadar değişmediyse de, bu amaca yönelik yapılması gerekenler zaman içinde gelişerek değişmiştir. Standart, ilk edisyonunda, bir dizi farklı mekân
için kabul edilebilir bir iç ortam kalitesine ulaşmak
amacıyla gerekli olan minimum ve maksimum
hava miktarlarını tavsiye eden bir kural koyucu
yaklaşım sergilemiştir. 1981 edisyonunda, standart, minimum dış hava miktarı konusunu bir
kenara bırakıp performans temelli bir yaklaşım
geliştirdi. Bu yaklaşımın ismi, iç ortam kirleticilerinin izin verilir sınırların altında tutulması için gereken dış hava miktarının hesap edilmesini sağlayan
İç ortam Hava Kalitesi (İHK) prosedürüdür. Bugün,
standart hâlâ havalandırma tasarımı için iki prosedürü: İHK ve Havalandırma Miktarı (HM) Prosedürünü bünyesinde barındırmaktadır.
1989 edisyonunda, iç ortam hava kalitesi konusunda sıkıntı yaşayan bina sayısındaki artışa paralel olarak, standart dış hava besleme miktarlarını önemli ölçüde artırdı ve çok-zonlu, resirkülasyonlu sistemler için dış hava beslemesi bulunması
konusunda bir yönerge ortaya koydu. Standardın
1999 ve 2001 edisyonları asgari dış hava miktarı
konusunda önceki edisyonlarla karşılaştırıldığında
fazla fark yaratmayan az sayıda değişiklik ve izah
içerdi. Standardın bütünsel olarak yayınlandığı
2004 edisyonunda ise uygulanabilirliği artırmak
adına İHK prosedürü değişikliğe uğradı ve daha
da önemlisi Havalandırma Miktarı (HM) Prosedürü
değiştirildi. Böylelikle hem asgari dış hava besleme miktarları hem de zon seviyesindeki ve sistem seviyesindeki dış hava besleme miktarlarının
hesaplanmasında kullanılan prosedürler değiştirilmiş oldu. Standardın 2007 edisyonu bazı önemli
değişiklikler içerse de, söz konusu değişiklikler
daha çok kullanılabilirliğe ve konunun netleştirilmesine yönelikti.
Standardın 2010 edisyonu farklı yollardan standardı revize etmekte ve iyileştirmektedir. Bir dizi
değişiklik standart içindeki tutarsızlıkları ortadan
kaldırmış ve anlaşılırlığı artırmıştır. Bu edisyondaki
önemli değişiklikler şunlardır:
• Sigara içilen alanlardaki havalandırmayı içeren Bölüm 6.2.9 kaldırılmıştır. Bu tür alanlardaki
havalandırma konuları artık standart tarafından
kapsanmamaktadır.

• Yeni standart havalandırma sistemlerinin ne
zaman kullanılması gerektiğine dair minimum
şartlar konusunda açık bilgi vermektedir.
• Doğal havalandırma yönergelerini yeni bir
bölüme; Bölüm 6.4’e yöneltmekte ve kurallara
dayalı bir Doğal Havalandırma Prosedürü’nü halihazırda standartta var olan Havalandırma Miktarı
Prosedürü’ne (Bölüm 6.2) ve İHK Prosedürüne
(Bölüm 6.3) eklemektedir. 2010 standardı artık
doğal havalandırma taleplerine uygun tasarlanmış binaların aynı zamanda HM ve İHK Prosedürlerine uygun tasarlanmış mekanik havalandırma sistemleri içermesine dair yönerge de ihtiva etmektedir. Şartlar doğal havalandırma sisteminin kullanılmasını engellediğinde (ör: ısıl konfora, gürültüye, güvenliğe, vb. bağlı olarak) mekanik havalandırma sistemi aktive edilmelidir.
• Egzoz koşulları dış hava besleme miktarını tayin
eden prosedürlerden bağımsız olarak tüm binalar için geçerli olduğundan, Standart Tablo 6-4’ü
ve egzozla ilgili diğer yönergeleri yeni bir bölüme;
Bölüm 6.5’e aktarmaktadır.
• Standardın daha kullanışlı olması amacıyla İHK
Prosedürünü revize etmektedir. Bilgilendirici Ek-B
tasarımcıların dikkatine sunmak için bir uçucu
organik bileşenler (VOC) tablosu ihtiva etmektedir. Kurallı HM Prosedüründe yer alan temel kavramlardan biri olan “toplanabilirlik”i İHK prosedüründe dikkate almaları hususunda tasarımcıları
teşvik etmek için ACGIH*’dan bazı yönlendirmeler
metnin içinde yer almıştır.
• Talep kontrollü havalandırma sistemlerinin tasarımı için ilave yönergeler içermektedir.
• Dış hava beslemelerini egzoz ve solunum havası
çıkışlarından ayırmak için hava kalitesi tanımlamaları yerine standartta zaten tanımlanmış olan
Hava Sınıfları’nı kullanarak yönergeleri revize
etmektedir.

şiklikleri yansıtması amacıyla ozona bağlı temizleme gereklerini standarda eklemektedir. EPA
NAAQS***’lara eklenti yaptığında güncellemeyi
kolaylaştırmak amacıyla Tablo 4-1 Ek’ler kısmına
kaydırılmıştır.
Bu değişiklikler ve standarda eklenenen diğer
zeyiller hakkındaki daha spesifik bilgi için standardın sonunda yer alan Ek-J’ye bakınız. Standardı
kullananların standarda ilişkin iyileştirme hususundaki önerileri için sürekli revizyon prosedürünü kullanmaları tavsiye edilir. Önerilerin gerekli
mercilere iletilmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan form bu edisyonun sonunda yer almaktadır. Standart 62.1 için kurulan proje komitesi,
kendilerine iletilen tüm değişiklik önerilerini resmi
olarak dikkate alır.

* ACGIH : Gelişen Mesleki ve Çevresel Sağlık Derneği (Association Advancing Occupational and Environmental Health)
** EPA
: Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection Agency)
*** NAAQS : Ulusal Ortam Havası Kalite Standardı
(National Ambient Air Quality Standard)
1. AMAÇ
1.1 Bu standardın amacı mekân içinde yaşayanlara kabul edilebilir iç mekân hava kalitesi sunmak
ve onların sağlıklarına yönelik tehditleri en aza
indirmek amacıyla mekâna sağlanması gereken
asgari hava miktarlarını belirlemektir.
1.2 Bu standart yeni binalara, var olan binalara
yapılan eklemelere ve var olan binalara standardın kapsamında yapılan değişikliklere yönelik
nizamî uygulamalar için kaleme alınmıştır.
1.3 Bu standart var olan binalardaki iç mekân
hava kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
2. KAPSAM

• Havalandırma miktarı tablosuna (Tablo 6-1)
bazı kullanıcı kategorilerini eklemekte ve birkaç
kullanıcı kategorisi için havalandırma miktarlarını
revize etmektedir.

2.1 Bu standart tek ailenin yaşadığı evler, üç veya
daha az katlı ve çok daireli apartmanlar, araçlar
ve uçakların dışında kalan, insanların kullanımına
yönelik tüm mekânlar için geçerlidir.

• Sağlık kuruluşlarındaki mahallerdeki havalandırma gereklerini bünyesinden çıkarmaktadır. Bu
gerekler artık “ASHRAE/ASHE Sağlık Kuruluşlarındaki Havalandırma Gerekleri Standardı 170-2008”
kapsamında yer almaktadır.

2.2 Bu standart havalandırma ve hava temizleme
sistem tasarımı, kurulum, kontrol-işletmeye almakabul, işletim ve bakım gerekliliklerini tanımlar.

• PM2,5’a ilişkin asgari filtreleme ve A.B.D.
EPA**’nın ozon raporlama prosedüründeki deği-

2.3 Laboratuvarlar, endüstriyel mekânlar, sağlıkla
ilgili mekânlar ve diğer alanlar için oluşan gereklilikler işyeri tarafından dikte edilen veya geçerli
diğer standartların yanısıra mekândaki süreçler
EYLÜL - EKİM 2018

TTMD DERGİSİ EKİ

3

çerçevesinde değerlendirilmelidir.

2.4 Standart hem yeni hem de halihazırda var
olan binalar için geçerli olsa da, standart zorunlu
bir regülasyon olarak kullanıldığında, standardın
koşulları geçmişe dönük olarak uygulanamaz.

dış ortam havası: Bir binayı çevreleyen hava;
binaya beslenen dış havanın kaynağı.

2.5 Bu standart tütün mamülleri içilen
mekânlardaki veya söz konusu mamüllerin içildiği
mekânlardan ayrılan alanlardaki spesifik havalandırma miktarlarına dair gerekliliklere atıfta bulunmaz.

egzoz havası: Mahâldan uzaklaştırılan ve mekanik
sistemler veya doğal havalandırma yoluyla binadan dışarı atılan hava.

2.6 Bu standarttaki havalandırma gerekleri hava
kalitesini etkileyebilecek kimyasal, fiziksel ve
biyolojik kirleticilere dayandırılmıştır.

iç mahâle verilen besleme havası: Egzoz havasının ve binanın dışına sızan havanın yerini almak
üzere mahâle gönderilen herhangi bir oranda dış
hava ve transfer havası karışımı.

2.7 Isıl konfor hususu ve ısıl konforun kontrolü
standart kapsamında yer almamaktadır.
2.8 Bu standart, belirli kaynaklardan sağlanan
havalandırmanın yanısıra, dış hava, imalât süreçleri, rutubet ve biyolojik gelişim konularında
gereklilikleri kapsar.
2.9 Kabul edilebilir iç mekân hava kalitesi, aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı nedeniyle, bu
standardın empoze ettiği gereklilikleri sağlayan
binalarda sağlanamayabilir:
a) İç mekân havasında bulunan kaynakların ve kirleticilerin çeşitliliği yüzünden;
b) Mekânda yaşayan insanların iç mekân hava
kalitesi algısını ve kabulünü etkileyen sıcaklık,
nem, gürültü, aydınlatma ve psikolojik stres gibi
birçok faktörden dolayı;
c) Nüfusun geniş hassasiyet aralığına sahip olması
nedeniyle;
d) Binaya beslenen dış ortam havasının kabul edilebilir kalitede olmaması veya yeteri kadar temiz
olmamasından dolayı.

3. TANIMLAR (Bkz. ŞEKİL 3.1)
kabul edilebilir iç hava kalitesi: İçinde otoriteler tarafından belirlenen zararlı derişikliklerde kirleticinin bulunmadığı ve maruz kalan insanların
ekseriyetinin (%80 veya üstü) memnuniyetsizlik
belirtmediği hava.
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dağılımını kontrol etmek suretiyle havanın şartlandırılmış mekân için kabul edilmiş gerekliliklere
uyması amacıyla muameleden geçirilmesi.

iç hava: İkâmet edilebilir bir mahâlin içindeki hava

dış hava: Havalandırma sistemi, bilerek açılmış
doğal havalandırma delikleri veya infiltrasyon
vasıtasıyla bir binaya giren dış ortam havası.
resirkülasyon havası: Bir mahâlden önce uzaklaştırılıp sonra besleme havası olarak tekrar kullanılan hava.
dönüş havası: Bir mahâlden önce uzaklaştırılıp
sonra resirkülasyona sokulan veya deşarj edilen
hava.
besleme havası: Mekanik veya doğal havalandırma yoluyla bir mahâle gönderilen herhangi bir
oranda karıştırılmış dış hava, resirkülasyon havası
veya taşınım havası.
transfer havası: Bir iç mahâlden diğerine sevk
edilen hava.
havalandırma havası: Mekânda kabul edilebilir bir
İHK sağlayabilmek adına işlemden geçirilen, dış
hava ile herhangi bir oranda resirkülasyon havasından meydana gelen besleme havası.
solunum zonu: Meskûn bir mahâlde döşemeden
75 ve 1800 mm yükseklikte ve duvar ya da sabit
iklimlendirme cihazlarından 600 mm uzaklıktaki
düzlemler arasındaki bölge.

hava temizleme sistemi: Havada bulunan mikroorganizmaların, tozun, dumanın, teneffüs edilen
parçacıkların ve benzeri maddelerin, gazların ve/
veya buharların derişikliğini azaltmak için kullanılan cihaz veya cihazlar bütünü.

yetkili otorite: Havada bulunan kirletici derişim
sınırlarını belirlemek ve düzenlemek için gerekli
bilgi ve yetkiye sahip olan kurum veya organizasyon; veya otoritesi kabul görmüş ve havadaki kirleticilerin derişikliği konusunda yönergeler, sınır
ve derişiklik değerleri oluşturmaya yetkili kurum
veya organizasyon.

iklimlendirme: Sıcaklığını, nemini, temizliğini ve

derişiklik: Bir bileşenin miktarı belli diğer bir bile-
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Şekil 3.1 Havalandırma sistemi.
şen içindeki yayılım oranı.

şartlandırılmış mahâl: Binanın, içinde yaşayanların konforu için ısıtılmış, soğutulmuş veya hem ısıtılmış hem de soğutulmuş kısmı.
kirletici: Havanın içinde bulunan; ancak kabul edilebilirliğini azaltabilecek istenmeyen bileşen.
talep kontrollü havalandırma (TKH): İçinde
ikâmet eden gerçek veya tahmini insan sayısını
ve/veya meskûn mahâlin havalandırma gerekliliğini baz almak koşuluyla meskûn mahâl veya
mahâllere sevk edilen solunum zonu dış havasının
(Vbz) miktarının ayarlanması.
enerji geri kazanımı havalandırma sistemi: Havalandırma için gerekli dış havayı emiş ve egzoz
havası arasında enerji transferi oluşturacak
biçimde sağlayan, araç veya araçlar dizisi.
ortamsal tütün dumanı (OTD): “Eski” ve seyreltilmiş yan akım duman (bir sigaradan veya herhangi
bir tütün mamulünden çıkan duman) ve ana akım
duman (bir içici tarafından içine çekilen duman)
karışımı. OTD genellikle ikinci el duman olarak
adlandırılır.
OTD’den arındırılmış alan: Bu standardın içerdiği
gereklilikler uyarınca tütün mamullerinin içilmediği
ve OTD alanlarından ayrılmış alan.
Not: Dumansız alan her zaman bir OTD’den arındırılmış alan anlamına gelmez.

OTD alanı: Tütün içmenin kabul edildiği yerle-

rin yanısıra bu standardın 5. Bölümü’yle uyumlu
olmak üzere tütün mamullerinin içilmesine izin
verilen alanlardan ayrılmamış alanlar.

dışarıya sızan hava: Şartlandırılmış mahâllerden
şartlandırılmamış mahâllere veya dışarıya tavan,
döşeme veya duvardaki çatlaklar yoluyla, söz
konusu açıklıklar arasındaki basınç farkı veya
iç-dış hava sıcaklıklarındaki fark nedeniyle kontrolsüz biçimde sızan hava.
endüstriyel mahâl: Ana faaliyeti üretim ve imalât
olan iç ortamlara verilen addır. Bu mekânlarda
yürütülen proseslerin ortaya çıkarttığı kirleticilerin miktar ve karakteristikleri havalandırmanın da
içinde bulunduğu çeşitli kirletici kontrol stratejisinin uygulanmasını gerekli kılabilir. Bu mekânların
asal sakinleri söz konusu bu proseslerde çalışan
bireylerdir.
infiltrasyon: Tavan, döşeme veya duvardaki çatlaklar yoluyla, şartlandırılmamış mahallerden veya
dış ortamdan şartlandırılmış mahallere kontrolsüz sızan içe doğru akıştır. İnfiltrasyon, dışarıya
hava kaçmasının da nedeni olan basınç farklarından dolayı oluşur.
mekanik havalandırma: Motorlu fan ve üfleç gibi
mekanik ekipmanlar tarafından sağlanan havalandırma (mekanik yollarla kontrol edilen pencereler ile veya rüzgâr türbinleriyle sağlanan havalandırma hariç).

mikroorganizma: Bakteri, mantar veya tekgözeli
(protozoan) gibi bir mikroskopik organizma.

EYLÜL - EKİM 2018
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doğal havalandırma: Bir binada bulunan kapı,
pencere, veya bilerek açılmış diğer açıklıklardan
ısı, rüzgâr veya difüzyon yoluyla sağlanan havalandırma.

4.1 Bölgesel Hava Kalitesi. Ulusal çevresel hava
kalitesi standartlarına uygunluk statüsü yapının
içinde yer aldığı coğrafi bölge için tanımlanacaktır.

meskûn net alan: İskân edilebilir, onu çerçeveleyen duvarların iç yüzleri ile sınırlandırılmış, ancak
içerdiği kirişleri, kolonları ve diğer sürekli olarak
kapatılmış, kullanılmayan alanları dışında bırakan
bir hacmin taban alanı. Hacmin içinde yer alan
mobilya, vitrin veya raf gibi geçici veya sürekli
engeller, meskûn net alanın içinde sayılır.

4.1.1 A.B.D.’de uygunluk statüsü Ulusal Çevresel
Hava Kalitesi Standartları (NAAQS)1’na “erişme”
veya “erişmeme” olarak oluşur. A.B.D.’de,
EPA’nın uygunluk statü değerlendirmesine sahip
olmayan yerler “erişme” alanlar olarak ele alınmalıdır.
Not: Ulusal Çevresel Hava Kalitesi Standartları
(NAAQS) Ek I, Tablo I-1’de verilmiştir.

meskûn alan: İnsan faaliyetleri için ayrılmış, esasen depolar, ekipman odaları, kısa süreli veya
zaman zaman iskân edilen mekânların dışında
kalan kapalı alandır.
koku: İnsanın koku alma duyusunu harekete geçiren gaz, sıvı ve parçacıkların bir kalitesidir.
hemen ulaşılabilir: Herhangi bir işlem için istenilen bir yere tırmanmadan, engelleri kaldırmadan
veya merdiven, sandalye gibi tırmanmaya yardımcı enstrümanlara ihtiyaç duymadan hızlıca
ulaşma kabiliyeti.
havalandırma: Bir mekândaki hava kirletici seviyesini, rutubeti, veya sıcaklığı kontrol etmek
amacıyla o mekâna hava sağlamak veya aynı
mekândan hava deşarj etme işlemidir.
mahâl: İskân edilebilir bir mekânın bina kabuğu
ile çevrelenmiş toplam hacminin ve tavan dönüş
biriktirme bölgesi olarak kullanılan tavanarası gibi;
mahâlle sürekli olarak bağlantılı hacmin toplamı.
havalandırma zonu: Havalandırmaya gereksinim duyan ve bir veya birden fazla benzer iskân
kategorisinde (bkz. Tablo 6-1), insan yoğunluğunda, zon hava dağıtım etkenliği kategorisinde
(bkz. Bölüm 6.2.2.2) ve birim metrekare başına
zon asal hava miktarındaki (bkz. Bölüm 6.2.5.1)
mahâle sahip herhangi bir iç alan.
Not: Bir havalandırma zonu bağımsız bir ısıl
kontrol zonu olmak zorunda değildir. Ancak yük
hesaplama amacıyla birleştirilebilen mahaller
genellikle havalandırma hesaplamaları amacıyla
tek bir zon olarak kabul edilebilir.
4. DIŞ HAVA KALİTESİ
Dış hava kalitesi, havalandırma sistem tasarımının öncesinde Bölüm 4.1 ve 4.2 ile birlikte incelenecektir. Bu incelemenin sonuçları Bölüm 4.3 ile
uyumlu olarak belgelenecektir.
6
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4.2 Yerel Hava Kalitesi. İskân edilmesi beklenen
saatlerde, binanın yakın çevresindeki kaynaklardan tehdit oluşturabilecek yerel kirleticilerin gelip
gelmediğinin gözlemsel bir değerlendirme çerçevesinde belirlenmesi gerekir.
4.3 Belgelendirme. Dış hava kalitesi incelemesinin belgelendirilmesi bina sahipleri veya onların
temsilcileri ile birlikte gözden geçirilmelidir ve en
azından aşağıdaki noktaları içermelidir:
a) Bölgesel hava kalitesi uygunluk statüsü
Not: A.B.D. için Bölgesel Dış Hava Kalitesi uygunluk statüsü A.B.D. Çevresel Koruma Ajansı’ndan
(EPA) edinilebilir (www.epa.gov).
b) Yerel anket bilgisi
1. Keşif tarihi
2. Keşif zamanı
3. Arsa tanımlaması
4. Arsada veya komşu mülklerde bulunan tesislerin tanımlanması
5. Koku veya tahriş edici maddelerin bulunup
bulunmadığına dair keşif
6. Gözle görülebilir duman veya hava kirleticilerine dair keşif
7. Arsada ve komşu mülklerde araç egzozu kaynaklarının bulunup bulunmadığına dair tespit
8. Arsada ve komşu mülklerde potansiyel kirletici
kaynaklarının bulunup bulunmadığının tespiti
c) İncelemeden elde edilen bilgiler ışığında dış
hava kalitesinin kabul edilebilirliğine ilişkin değerlendirmeler.

5. SİSTEMLER ve EKİPMANLAR
5.1 Havalandırma Havası Dağılımı. Havalandırma
sistemleri aşağıdaki gereklere uygun biçimde
tasarlanacaktır:
5.1.1 Hava Dengeleme için Tasarım. Havalan-

dırma havası dağılımı her yük durumuna uygun
olarak Bölüm 6’da verildiği gibi; sistemi en azından minimum havalandırma akışı sağlayacak
şekilde ayarlayarak sağlanacaktır.

5.1.2 Plenum Sistemleri. Dönüş havasını resirküle etmek ve havalandırma havasını tavana veya
döşemeye asılı terminal birimlerine dağıtmak için
tavan veya döşeme plenumları kullanıldığında, sistem her bir mahâlin minimum havalandırma havasına sahip olacağı şekilde tasarlanacaktır.
Not: Örneğin havalandırma havası kanallarının
terminal birimlere doğrudan bağlandığı sistemlerde de bu gereklilik geçerlidir.
5.1.3 Belgelendirme. Tasarım belgeleri hava dengeleme testleri için gereklilikleri veya hava akışının ölçümü ve dengelenmesi için referans alınacak gerekli ulusal standartları tanımlamalıdır.
Tasarım belgeleri tasarım sırasında yapılmış havalandırma miktarı ve hava dağılımı konusundaki
kabulleri sunmalıdır.
5.2 Egzoz Kanal Yerleşimi. Potansiyel olarak
zararlı kirleticileri ileten egzoz kanalları, içinden
geçtikleri mekânlara göre negatif basınç altında
çalışmalıdır. Böylelikle egzoz havası meskûn
mahallere, besleme, dönüş veya dış hava kanallarına veya plenumlara sızamaz.
İstisna: SMACNA Sızdırmazlık Sınıfı2 A'ya göre
sızdırmazlığı sağlanmış egzoz kanalları hariç.

5.3 Havalandırma Sistem Kontrolü. Mekanik
havalandırma sistemleri, havalandırmaya tabi
mahâller ne zaman kullanılsa, fan sistemlerini otomatik veya manüel olarak aktive edecek kontrol
birimlerini içermelidir. Sistem, Bölüm 6’da verildiği gibi; her yük durumunda minimum dış hava
akışı miktarından az olmamak kaydıyla hava sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Not: Sabit dış hava damperi pozisyonuna sahip
VAV (Değişken Hava Hacmi) sistemleri, sistem
asal havasının minimum olduğu durumlarda bu
gereklerle uyumlu olmalıdır.
5.4 Havanın Temas Ettiği Yüzeyler. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde havanın
temas ettiği tüm ekipman ve kanal yüzeyleri aşağıdaki gerekler çerçevesinde tasarlanacak ve imâl
edilecektir.
5.4.1 Küf Gelişimine Direnç. Malzeme yüzeylerinin küf gelişimine karşı dirençli olup olmadığı UL
1813, ASTM 13384 gibi standartlaşmış veya herhangi bir başka muadil “Küf Gelişimi ve Rutubet
Testi” ile belirlenmelidir.

İstisna: Metal levha yüzeyler veya metal bağlama
elemanları
Not: Yüzey dirençli olsa da üzerinden ıslak havanın sürekli olarak geçtiği yüzeyler yine de mikrobiyal gelişime açık olabilir.

5.4.2 Erozyona Direnç. Üzerinden havanın geçtiği yüzey malzemelerin uygunluğu UL 1813’teki
“Erozyon Testi” ile denenmelidir. Testler sonucunda malzemenin kırılmadığı, çatlamadığı, soyulmadığı, tabakalara ayrılmadığı veya erozyona
uğramaya devam etmediği tespit edilmelidir.
İstisna: Metal levha yüzeyler veya metal bağlama
elemanları

5.5 Dış Hava Giriş Açıklıkları. Havalandırma sistemine ait dış hava giriş açıklıkları aşağıdaki gereklere uygun tasarlanmalıdır.
5.5.1 Yerleşim. Dış Hava Giriş Açıklıkları (doğal
havalandırma sisteminin bir parçası olan tüm
açıklıklar dahil olmak üzere) herhangi bir spesifik potansiyel kirletici kaynağından Tablo 5-1’de
listelenen mesafelere eşit veya onlardan daha
uzakta olacak şekilde tasarlanmalıdır.
İstisna: Kirleticilerin dış ortamdan düşük miktarda
alındığı analitik olarak gösterildiği takdirde diğer
minimum mesafelere izin verilebilir.
Not: Ek F dış ortam kirleticilerinin seyrelmelerine
neden olan minimum mesafeleri tespit etmeye
yarayan analitik bir metodu ortaya koymaktadır.

5.5.2 Yağmur endüklemesi. Mekanik havalandırma sisteminin parçası olan dış hava giriş açıklıkları yağmur endüklemesine engel olmak amacıyla
aşağıdaki maddelerden herhangi birine uygun olarak tasarlanmalıdır:
a. UL 199512 Bölüm 58’de tanımlanan yağmur
test düzeneği ile test edildiğinde açıklıklardan
geçen maksimum yağmur suyu miktarı 21,5 g/
m2.saat ile sınırlı kalmalıdır.
b. Maksimum hava giriş hızında su penetrasyonunu 3 g/m2 ile sınırlandıran panjurlar seçilmelidir. Söz konusu su penetrasyon miktarı 16 mL/s
hacimsel su debisinde, en az 15 dakika süren
ve AMCA 500-L13 veya muadili bir test prosedüründe tanımlı bir testte gerçekleştirilmelidir.
Panjurlardan içeri sızan su bir drenaj sistemi ve/
veya bir rutubet alma cihazı tarafından ortamdan
uzaklaştırılabilir.
c. 13 m/s’lik rüzgâr hızı ve saatte 75 mm’yle
simüle edilen yağmura maruz bırakıldığında ve
EYLÜL - EKİM 2018
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Tablo 5-1 Hava Besleme Açıklığı Minimum Mesafeleri
Kirletici alan

Minimum mesafe (m)

Sınıf 2 hava egzoz/boşaltma ağzı (Not 1)

3

Sınıf 3 hava egzoz/boşaltma ağzı (Not 1)

5

Sınıf 4 hava egzoz/boşaltma ağzı (Not 1)

10

Dış hava besleme açıklığından en fazla 1 metre yukarıda biten tesisat havalığı

3

Dış ortam hava besleme açıklığından en az 1 metre yukarıda biten tesisat havalığı

1

Havalık, baca ve yanma cihaz ve ekipmanlarından çıkan duman (Not 3)

5

Garaj girişi, araba yükleme alanı veya drive-in noktaları (Not 4)

5

Kamyon yükleme alanı veya dok, otobüs park/bekleme alanı (Not 4)

7,5

Araba giriş yolu, sokak veya park alanları (Not 4)

1,5

Yoğun trafiğe sahip geçit

7,5

Roof, seyir terası veya hava girişinin hemen altında yer alan diğer platform (Not 5 ve 6)

0,30

Çöp boşaltma veya çöp toplama alanları

5

Soğutma kulesi hava alma açıklığı veya teknesi

5

Soğutma kulesi çıkışı

7,5

Not 1: Bu gereklilikler bir havalandırma sistemi için kullanılan dış ortam hava giriş açıklıklarından
bir diğer sisteme ait egzoz/boşaltma ağzına kadar olan mesafe için geçerlidir.
Not 2: Verilen minimum mesafe laboratuvar çekiş davlumbazına ait egzoz açıklıkları için geçerli değildir. Davlumbaz egzozu
için mesafe kriteri NFPA 455 ile ve ANSI/AIHA Z9.56 ile uyumlu olmalıdır. Endüstriyel çevreler için geçerli mesafe
kriterleri ACGIH Endüstriyel Havalandırma El Kitabı7 ve ASHRAE HVAC Uygulamaları El Kitabı8’ndan elde edilebilir.
Not 3: Gaz yakıt yakan cihaz ve ekipmanlar için geçerli olan (a) ANSI Z223.1/NFPA 549, yağ yakan cihaz
ve ekipmanlar için geçerli olan (b) NFPA 3110’ ve diğer yanma cihaz ve ekipmanları için geçerli
olan (c) lNFPA 21111’le uyumlu olduğu takdirde daha kısa mesafelere izin verilebilir.
Not 4: Araç egzozunun yerleşik bulunabileceği yere en yakın mesafe.
Not 5: Dış yüzeyler yataya göre 45°’den fazla eğim yaptıklarında veya 3 cm’den daha
kısa olduklarında daha kısa mesafelere izin verilebilir.
Not 6: Kar birikmesi ihtimal dahilinde olduğunda, tahmini ortalama kar derinliği “açıklığın altındaki diğer yüzeyi” oluşturur.

sistem panjur yüzey alanına bağlı hava besleme
hızında çalıştığında en fazla 721 g/m2.saat’lik
rüzgâr kaynaklı yağmur penetrasyonunu izin
veren panjurlar seçilmelidir.
Not: Bu performans AMCA 51114’e göre hesaplandığında ve AMCA 500-L13’ye göre test edildiğinde A sınıfına (%99 verimle) karşılık gelmektedir.
d. Aşağıya bakan açıklıklarda yağmur kapakları, kapağa dik gelen hava hızı 2,5 m/s olduğu
hal için tasarlanır. Bu durumda açıklıktan yukarı
doğru sistemden içeri giren hava, kapağın katı
yüzeylerini kesen bir yatay yüzey boyunca etki
eder.
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e. Açıklıktan içeri giren su bir drenaj alanı ve/
veya nem alma cihazı vasıtasıyla ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

5.5.3 Yağmurun nüfuz etmesi. Dışarıya kurulmuş
klima santral ve dağıtım ekipmanı UL 199512’de
tanımlanan test düzeneği kullanıldığında seçilen test hızı a) tasarım hava hızına eşitken ve b)
hava hızı sıfıra eşitken su içeri girmeyecek şekilde
tasarlanır.
5.5.4 Kar endüklenmesi. İklim koşullarına bağlı
olarak, mekanik havalandırma sisteminin parçası
olan dış ortam hava giriş açıklıkları, mekâna hava
hareketleri ile sürüklenen kara bağlı giren suyu
aşağıdaki yollarla ortadan kaldırmalıdır:

a. Islanmış yüzeylerin temizlenmesi için uygun
tahliye kapıları sağlanmalıdır.
b. Dış ortamda yer alan kanal yapıları ve plenumlar suyu Bölüm 5.10’a uygun biçimde tasarlanmış
su yollarına akıtmalıdır.

5.5.5 Kuş Perdeleri. Dış ortam hava giriş açıklıkları 13 mm çapında bir probun nüfuz edemeyeceği şekilde tasarlanmış bir perdeleme aparatıyla
kapatılmalıdır. Perdeleme aparatı korozyona karşı
dirençli olmalıdır. Perdeleme aparatı kuşların üzerine yuva kuramayacağı şekilde yerleştirilmelidir.
Aksi takdirde başka türlü önlemler alınması icap
eder.
Not: Her yatay yüzey kuşların yuva oluşturmasına müsait bir bölge teşkil eder.
5.6 Kirleticilerin Yerinde Yakalanması. Yanma
içermeyen ekipmandan çıkan kirleticileri yakalayan deşarj, kanal vasıtasıyla doğrudan dış ortama
verilmelidir.

rini yerine getirebilir. Belirtilen şartlar yüksek dış
ortam gizli ısı yükü ve düşük mahâl içi duyulur ısı
oranıyla sistem nem alma performansını zorlayabilir.
İstisna: İmalât ve iskân koşullarının daha fazla
nem durumunu empoze ettiği mutfaklar, ısıtılan su içeren sauna odaları, soğutulmuş veya
dondurulmuş mamüllerin saklandığı depolar ve
buz pateni salonları gibi yerler, ve/veya duşlar,
havuzlar ve spalar gibi tasarım ve kurulumunda
rutubetin asal parametre oluşturduğu mekânlar.

5.9.2 Dışarıya Kaçan Hava: Mekanik havalandırma sistemleri bir binada nem alma görevi görüyorken, havalandırma sistemi (sistemleri) minimum dış ortam besleme havası maksimum egzoz
havasından daha fazla olacak şekilde tasarlanmalıdır.

İstisna: Üreticisinin tavsiyesi doğrultusunda
deşarjı özellikle içeriye yönlendiren ekipmanlar.

İstisna: Egzoza verilen havanın, otorite tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış imalât gerekleri,
besleme havasından daha fazla olması gerektiği
endüstriyel tesisler.

5.7 Yanma Havası. Gerek bacalı gerekse bacasız olmak üzere yakıt yakan ekipmanların tümüne
yanma için yeterli miktarda hava sağlanmalı ve
üreticinin yönergeleri doğrultusunda yanma ürünleri ortadan kaldırılmalıdır. Bacalı aygıtlardan çıkan
yanma ürünleri doğrudan dış ortama verilmelidir.

Not: Bir bina içindeki tekil zonlar dış ortama veya
binanın diğer zonlarına göre nötr veya düşük
basınç şartlarını haiz olabilse de, binanın bütününün mekanik besleme havası açısından pozitifte
kalması şartlandırılmamış/işlem görmemiş dış
ortam havasının infiltrasyonunu azaltır.

5.8 Parçacık Halindeki Maddelerin Arındırılması.
Parçacık halindeki maddeleri süzen filtreler veya
ANSI/ASHRAE Standardı 52.215’ye göre ölçümü
yapıldığında minimum raporlama verimi (MRV)
6’dan az olmayan hava temizleyicileri, içinden
besleme havası geçen tüm soğutma sargıları
veya ıslak yüzeyli diğer cihazların üst akım bölgesine konulmalıdır.

5.10 Damlama Tavaları. Sızdırmazlık elemanları
ve boşaltma ağızlarıyla birlikte damlama tavaları,
bu bölümle uyumlu biçimde tasarlanmalı ve imâl
edilmelidir.

5.9 Nem Alma Sistemleri. Nem alma özelliğini
haiz mekanik havalandırma sistemleri aşağıdaki
gerekleri içermelidir:
5.9.1 Bağıl Nem. Sistem performansının analizi
nem alma tasarım şartındaki dış ortam koşulu
(i.e., tasarım çiy noktası sıcaklığı ve ortalama
kuru termometre sıcaklığı), soğutma tasarım
değerindeki mahâlin iç ısıl yükleri (duyulur ve
gizli) dikkate alınarak ve dış ortam güneş ışınımı
değeri sıfırken yapıldığında, meskûn mahâldeki
bağıl nem %65 ve daha az olmalıdır.
Not: Sistem konfigürasyonu ve/veya iklimsel
şartlar herhangi bir ilâve nem-kontrolü cihazına
gerek duyulmaksızın mahâlin bağıl nem gerekle-

5.10.1 Damlama Tavası Eğimi. Suyu toplamak
ve akıtmak için kullanılan tavalar yatay düzleme
göre her 30 cm’de en az 10 mm eğimli olmalıdır.
Bunun yapılamadığı hallerde fan çalışsa da çalışmasa da su serbest biçimde akacak ve boşalacak
şekilde tasarlanmalıdır.
5.10.2 Boşaltma Ağzı. Damlama tavasının
boşaltma ağzı damlama tavasının en alt noktasına (noktalarına) konmalıdır ve damlama tavasında su birikmesi durumunda ve beklenen normal çalışma şartlarında tavanın taşmasını engelleyecek biçimde yeterli çapa sahip olmalıdır.
5.10.3 Boşaltma Sifonu Contası. Damlama tavası
basıncı boşaltma ağzındaki basınca nazaran daha
düşük bir değerde bulunan konfigürasyonlar için,
ortamdan boru içine ters yönde akış yönlenmesi ihtimaline karşılık, boşaltma borusu içine bir
sifon contası yerleştirilmelidir. Bu sayede, normal
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çalışma koşullarında, fan çalışsa da çalışmasa da,
damlama tavası tamamen drene edilebilir.

5.10.4 Tava Boyutu. Damlama tavası su üreten
cihazın altına yerleştirilmelidir. Damlama tavasının genişliği altına yerleştirildiği su üreten cihazdan veya cihaz topluluğundan damlayan su taneciklerini tamamen toplayabilecek genişlikte olmalıdır. Yatay hava hareketi içeren konfigürasyonlarda, damlama tavası su üreten cihazın veya
cihaz topluluğunun hücum kenarı veya yüzünden
itibaren başlamalı ve cihazın veya cihaz topluluğunun firar kenarı veya yüzünden aşağıda belirtilen uzaklıklardaki noktalara kadar devam etmelidir:
a. Su üreten cihazın veya cihaz topluluğunun
düşeyde yerleştirilme mesafesinin yarı uzaklığı
b. Maksimum duyulur ısı ve çiy noktası tasarım sıcaklığında, gizli ısı ve sargı yüzeyi hızı dikkate alındığında, saatte taşınan su damlacıklarının hacimsel debisi 1,5 mL/m2’nin üstüne çıkmayacak uzunluk.

İstisna: Bölüm 5.10’da belirtilen gerekleri yerine
getiren ve aşağıda adı geçen engellere çarpan
havadan sıçrayan su damlalarını toplayabilecek
bir damlama tavası kullanılması koşuluyla, buğu
yok ediciler, sargılar veya buharlaşma medyasının üretici tarafından tavsiye edilen absorpsiyon
mesafesine yerleştirilmesine izin verilir.

5.13 Gözetleme, Temizleme ve Bakım Deliği
5.13.1 Ekipman Çevresinde Bırakılması Gereken
Boşluk. Havalandırma ekipmanının çevresinde
gözlem ve rutin bakım (ör: filtre değiştirme, fan
kayışı ayarlama ve değiştirme) amacıyla yeterli
boş alan bırakılmalıdır.

5.11.1 Damlama Tavaları. Tüm nem alma özelliğini haiz soğutma sargı topluluğunun ve yoğuşkan üreten ısı eşanjörünün altına 5.10’a uygun bir
damlama tavası konulmalıdır.

5.13.2 Havalandırma Ekipmanına Ulaşma. Rutin
gözetleme, bakıma alma ve kalibrasyon amacıyla havalandırma sistemleri ve bileşenlerine ulaşımı sağlayacak ulaşım kapıları, panelleri veya
diğer ulaşım alternatiflerinin boyutlandırılması ve
sisteme dahil edilmesi gerekir. Hava hazırlama
birimleri, fan-coil birimleri, su kaynaklı ısı pompaları, diğer ısıl birimler ve sensörler gibi elemanlar
havalandırma sistem bileşenlerini oluşturur.

5.11.2 Temizleme için Kanatlı Sargı Borusu
Seçimi. Yüzeydeki hızı 2,54 m/s olan akışta
en fazla 187 Pa’lık kuru sargı basınç düşümüne
neden olacak durumda etkileşimli erişim alanları
en az 457 mm olmayan tekil veya çoklu seri bağlı
kanatlı borulu sargılar seçilmelidir.

5.13.3 Hava Dağıtım Sistemi. Aşağıdaki elemanların gözetlenmesi, temizlenmesi ve rutin bakımı
için yerleştirilmiş ve boyutlandırılmış havalandırma ekipmanlarında, kanallar ve plenumlarda
engelsiz ulaşımı sağlayacak ulaşım kapıları, panelleri ve diğer ulaşım araçları yer almalıdır:

İstisna: Gerek üst akım gerekse alt akım sargı
yüzeylerini temizlemek için gereken erişim miktarı ve üst akım ve alt akım sargı yüzeylerinin
nasıl temizleneceğine ilişkin yönergeler sağlandığında.

a. Dış hava giriş açıklıkları ve plenumlar
b. Karışım havası plenumları
c. Toplam dört veya daha az sayıda sıradan
teşekkül eden ısıtma, soğutma ve ısı geri kazanım sargısı veya sargı topluluğunun üst akım
yüzeyleri
d. Dört veya daha fazla sayıdan teşekkül eden
ısıtma, soğutma ve ısı geri kazanım sargısı veya
sargı topluluğunun ve hava yıkayıcıları, evaporatif
soğutucuları, ısı tanburları ve diğer ısı değiştiricilerinin hem üst, hem de alt akım yüzeyleri
e. Hava temizleyicileri
f. Damlama tavaları ve boşaltma contaları
g. Fanlar
h. Nemlendiriciler

5.11 Kanatlı Borulu Sargılar ve Isı Değiştiricileri

5.12 Nemlendiriciler ve Su Püskürtme Sistemleri.
Buhar ve doğrudan buharlaştırmalı nemlendiriciler, hava yıkayıcılar, ve diğer su püskürtme sistemleri bu bölüme uygun olarak tasarlanmalıdır.
5.12.1 Su Kalitesi. Su doğrudan içilebilir bir kaynaktan veya su kalitesi buna eşit veya daha iyi bir
kaynaktan alınmalıdır.
5.12.2 Engeller. Hava temizleyicilerde veya kanallarda yer alan ve nemlendiricilerin veya su püskürtme sistemlerinin alt akım yönüne yerleştirilen
10

dönen kanatlar, hacim damperleri ve 15 dereceden büyük kanal saptırıcıları gibi engeller nemlendirici veya su püskürtme sistem üreten firmanın
tavsiye ettiği absorpsiyon mesafesine eşit veya
ondan daha büyük bir uzaklıkta yerleştirilmelidir.
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5.14 Bina Kabuğu ve İç Yüzeyler. Bina kabuğu
ve bina kabuğunda yer alan iç yüzeyler aşağıda

belirtilen hususlara uygun tasarlanmalıdır.

5.14.1 Bina Kabuğu. Tavan, duvar, pencere sistemleri ve temelleri içermek üzere tüm bina
kabuğu aşağıdakilere uygun olmalıdır:
a. Kabuğa suyun nüfuz etmesini önleyecek bir
hava kalkanı veya diğer bir yöntem içermelidir.
İstisna: Kabuk yapısına zarar vermeyecek ölçüde
tesadüfi su nüfuzu göz önünde bulundurularak
hesabı yapılmış bina kabukları.
b. Bina kabuğu içerisinde yoğuşmaya engel olacak biçimde buhar difüzyonunu sınırlandıracak ve
uygun biçimde yerleştirilmiş buhar kesici veya
diğer bir önleyici yöntem sağlanmalıdır.
İstisna: Kabuk yapısına zarar vermeyecek ölçüde
tesadüfi yoğuşma göz önünde bulundurularak
hesabı yapılmış bina kabukları.
c. Bina kabuğuna hava sızıntısı için yolları oluşturan dış bağlayıcılar, kirişler veya bina kabuğuna
penetrasyonlar mahâle dış ortam havası yoluyla
kontrolsüz olarak girebilecek rutubet ve kirleticileri sınırlandırmak için ziftlenmeli, sızdırmazlık elemanları ve sürekli hava bariyerleri ile teçhiz edilmelidir.
Not: Toprağın yüksek oranda radon ve benzeri
gaz kirleticiler içerdiği bölgelerde, yaptırım gücü
olan otoriteler döşeme-altında vakum şartı (subslab depressurization) oluşturma benzeri ilâve
önlemler empoze edebilir.

5.14.2 İç Yüzeylerde Yoğuşma. Borular, kanallar ve yüzey sıcaklıkları yüzeyle irtibat halindeki
havanın çiy noktası sıcaklık değeri altına düşmesi
beklenen binadaki diğer yüzeyler yalıtılmalıdır.
Yalıtım sisteminin ısı direnci ve malzeme karakteristikleri gerek yüzeyde gerekse yalıtım malzemesi içinde yoğuşma oluşturmayacak şekilde
belirlenmelidir.
İstisnalar:
a. Yoğuşkanın ıslattığı yüzeylerde küf gelişiminin önlendiği veya kontrol altında tutulabildiği
durumlar.
b. Yoğuşmanın küf gelişimine yol açmadığı yerel
deneyimle sabit olan durumlar.

5.15 Otoparkların Bitişik Olduğu Binalar. Meskûn
mahâllere araç egzozunun girmemesi için otoparkların bitişik olduğu binalar aşağıdaki hususlar
dikkate alınmak suretiyle tasarlanmalıdır:
a. Otoparkın basıncı bitişik olduğu mahâlin basıncına eşit veya onun altında tutulmalıdır veya

b. Otoparkla meskûn mahâl arasında bir boşluk
bırakılmalıdır veya
c. Yukarıdaki durumların mümkün olmadığı hallerde yetkili otoritelerin izin vereceği şekilde bitişik otoparktan meskûn mahâle hava geçişi engellenmelidir.

5.16 Hava Sınıflandırması ve Hava Resirkülasyonu. Hava sınıflandırılmalı ve resirkülasyonu aşağıda sıralanan maddelere göre sınırlandırılmalıdır.
5.16.1 Sınıflandırma. Her mahâli veya zonu terk
eden hava (geri dönüş, iletim veya egzoz havası),
istenen hava kalitesi sınıflandırmasından daha
düşük olmamak koşuluyla Tablo 5-2, Tablo 6-1
veya Tablo 6-4’e veya yetkili otoritenin onayına
göre tanımlanmalıdır. Tablo 5-2, Tablo 6-1 veya
Tablo 6-4’te listelenmeyen mahâlleri veya zonları
terk eden hava ise içinde yaşayanların faaliyetlerine ve yapı konstrüksiyonuna bağlı olmak üzere
benzer mahâl ve zonlara göre sınıflandırılmalıdır.
İstisna: OTD’nin bulunduğu alanlardaki hava.
(OTD’nin mevcut olduğu mahallerde bulunan
hava tanımlanmamıştır. OTD’nin bulunması ihtimal dahilinde olan mahâller Tablo 6-1’de sınıflandırılmamıştır.)
Not: Tablo 5-2, Tablo 6-1 ve Tablo 6-4’te yer
alan sınıflandırmalar aşağıdaki öznel kriterler kullanılarak bağıl kirletici derişikliklerine dayandırılmıştır:
• Sınıf 1: Düşük kirletici derişikliğine, düşük duyusal-tahriş kabiliyetine ve kuvvetli olmayan kokuya
sahip hava.
• Sınıf 2: Orta düzeyde kirletici derişikliğine, ılımlı
duyusal-tahriş yoğunluğuna veya kuvvetli kokuya
sahip hava. Sınıf 2 havası zararlı ve nahoş olmamakla birlikte farklı amaçlarla kullanılan mahallere
iletimi ve resirkülasyonu uygun olmayan hava tiplerini de içerir.
• Sınıf 3: Önemli ölçüde kirletici derişikliğine, yüksek duyusal-tahriş edici özelliğe veya kuvvetli
kokuya sahip hava.
• Sınıf 4: Önemli ölçüde nahoş duman veya gaz
veya potansiyel olarak tehlike arz eden parçacıklar içeren hava, biyoaeresoller veya tehlikeli sayılabilecek oranlarda derişikliğe sahip gazlar ihtiva
eden hava.

5.16.2 Yeniden Tanımlama
5.16.2.1 Hava Temizleme. Eğer bir mahâli veya bir
zonu terk eden hava bir hava temizleme sisteminin içinden geçmişse, temizlenmiş havanın, yetkili bir otoritenin izni dahilinde yukarıda belirtilen
EYLÜL - EKİM 2018
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öznel kriterler çerçevesinde, daha temiz bir sınıflandırmaya yeniden değerlendirilmesinin yapılmasına izin verilir.

5.16.2.2 İletim. Farklı sınıflardaki havayı haiz
mahâller veya zonlar boyunca karıştırılarak iletilen veya geri dönüşü sağlanan hava, içinden geçtiği mahallerin sahip olduğu en yüksek sınıfa ait
olarak değerlendirilir.
Not: Örneğin, ortak bir sisteme Sınıf 1 ve Sınıf
2’yi haiz iki farklı mahâlden karışmış olarak dönen
hava Sınıf 2 havası olarak değerlendirilir.
TABLO 5-2 Hava Akımları
Tanımlama

Hava Sınıfı

5.16.3.2.3 Sınıf 2 havasının tuvaletlere iletilmesine izin verilir.
5.16.3.2.4 Sınıf 2 havasının Sınıf 4’teki mahâllere
resirkülasyonuna veya iletilmesine izin verilir.
5.16.3.2.5 Sınıf 2 havası Sınıf 1 mekânlarına resirküle edilebilir veya iletilebilir.
İstisna: Enerji geri kazanım cihazı kullanıldığında,
geri kazanım cihazının egzoz tarafından sızma,
taşıma veya iletimle hava resirkülasyonuna izin
verilir. Bu durumda, geri dönen Sınıf 2 havası dış
ortamdan alınan besleme havasının %10’unu aşamaz.

Diyazo baskı ekipmanı deşarjı

4

Ticari mutfak yağ davlumbazı

4

5.16.3.3 Sınıf 3 Havası

Ticari mutfak davlumbazı
(yağ harici kullanım)

3

Laboratuvar davlumbazları

4

5.16.3.3.1 Sınıf 3 havasının ilk çıkış mahâline resirkülasyonuna izin verilir.

Ev mutfaklarının bacalı davlumbazları

3

Hidrolik asansör makine odası

2

5.16.2.3 Talî Mekânlar. “Sınıf 2’yi haiz mahaller
tarafından kapsanan Sınıf 1 mahalleri” için Sınıf
1 havasının Sınıf 2 havası olarak değerlendirilmesine izin verilir.
Not: Örneğin, bir lokantanın içinde yer alan bir
ofis, Sınıf 2’yi haiz bir talî mahâl olarak değerlendirilebilir ve böylece bu ofiste Sınıf 2 havasına izin
verilir.
5.16.3 Resirkülasyon Sınırlandırmaları. Bölüm
6’nın konusu olan Havalandırma Miktarı Prosedürü havalandırma akış debisi değerlerini elde
etmek için kullanıldığında, resirkülasyon havası bu
bölümde verilen gereklerle ilişkili olarak sınırlandırılmalıdır.
5.16.3.1 Sınıf 1 Havası. Sınıf 1 havasının herhangi
bir mahâle resirkülasyonuna ve iletilmesine izin
verilir.
5.16.3.2 Sınıf 2 Havası
5.16.3.2.1 Sınıf 2 havasının ilk çıkış mahâline resirkülasyonuna izin verilir.
5.16.3.2.2 Sınıf 2 havasının resirkülasyon veya
iletim havası olarak Sınıf 2 veya Sınıf 3’teki
mahâllere, söz konusu mahâller benzer amaçlar
veya işler için kullanılması ve Sınıf 2’deki mahâlle
aynı kirletici kaynaklarına sahip olmaları koşuluyla,
12
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5.16.3.3.2 Sınıf 3 havası herhangi bir başka
mahâle resirküle edilmez veya iletilemez.
İstisna: Enerji geri kazanım cihazı kullanıldığında,
geri kazanım cihazının egzoz tarafından sızma,
taşıma veya iletimle hava resirkülasyonuna izin
verilir. Bu durumda, geri dönen Sınıf 3 havası dış
ortamdan alınan besleme havasının %5’ini aşamaz.

5.16.3.4 Sınıf 4 Havası. Sınıf 4 havası ne herhangi
başka bir mahâle resirküle edilebilir veya iletilebilir ne de ilk çıkış noktasına geri döndürülebilir.
5.16.4 Belgeleme. Tasarım dokümanları, Tablo
5-2, Tablo 6-1 veya Tablo 6-4’te listelenmeyen
tüm iskân kategorilerinden, hava kaynaklarından
veya yerinden gelen havanın sınıflandırılması ile
ilgili kanıtları göstermelidir.
5.17 OTD’li ve OTD’siz Alanlar İçeren Binalar için Gerekler. Bu bölümdeki gereklilikler hem
OTD’li hem de OTD’siz alan içeren binalar için
yerine getirilmelidir. Bu binalar 5.17.1 ile 5.17.8
bölümleri arasındaki bölümlerde aktarılan hususlara uygun olarak yapılandırılmalı ve işletilmelidir.
Bu bölüm OTD içeren alanlarda kabul edilebilir iç
hava kalitesi şartlarını sağlamakla yükümlü değildir.
5.17.1 Sınıflandırma. Tüm mahâller OTD veya
OTD olmayan olarak sınıflandırılacaktır.
5.17.2 Basınçlandırma. OTD’li olmayan alanlar

kendilerine her bitişik veya kendileriyle bağlantılı
her OTD’li alana göre pozitif basınçta olmalıdır.
Not: Bağıl basıncı ortaya koyma yöntemleri
mühendislik analizini, fark basınç ölçümünü ve
hava akışı ölçümünü içerir.
İstisnalar:
a. Otel veya motel odalarını ve bunlara bitişik
olan, farklı sahiplere ait ve içinde açıklık bulunmayan ve yapısal olarak bağımsız duvarlarla ayrılan
meskenler. Bu istisna sadece aşağıdaki hallerde
yürürlük kazanır:
1. Ayırıcı duvarlar ilgili standartlar çerçevesinde
duman bariyeri olarak inşa edildiyse,
2. Ayırıcı duvarlar sürekli bir membran veya hava
sızıntılarına karşı direnci belgelendirilmiş bir yüzey
işleme malzemesi içeren hava bariyeri içeriyorsa;
ve bariyerin sürekliliği borular, kanallar ve diğer
iletim yolları boyunca ve bariyer dış duvarla veya
bir diğer bariyerle birleştiğinde korunuyorsa ve
3. OTD’li ve OTD’siz alanlarda bulunması olası iç
koridorlar 0,5 L/s.m2 mertebesinde hava debisiyle ve mekanik havalandırma yoluyla havalandırılıyorsa.
b. Negatif basınçta tutulması gereken ve tehlikeli
veya yanıcı malzeme veya buharların bulunduğu
işaret levhaları ile belirtilmiş bitişik mahâller.

5.17.3 Ayırma. OTD’li alanları OTD’siz alanlardan katı duvarlar, zeminler, tavanlar ve otomatik kapama mekanizmaları ile teçhiz edilmiş kapılar ayırmalıdır.
İstisna: OTD’li alanlarla OTD’siz alanlar arasındaki sınırda oluşabilecek döngülere ve kısa süreli
ani rüzgârlarla oluşan geri dönüşlü akışlar gibi
durumlara rağmen OTD’siz alanlardan OTD’li alanlara hava akışına izin verecek şekilde tasarlanıp
mühendislik hesapları yapılmış ayrımlarda kapısız
açıklıklara yer verilmesinde mahsur yoktur.
Not: Hava hareketini ortaya çıkartan yöntemlere
örnekler: Mühendislik analizi ve açıklığın belirli
noktalarında; örneğin 0,3 m yüksekliğin orta noktasında veya ASHRAE Standardı 11116’de belirtildiği şekliyle test ve dengeleme için kanal içi
traverslerinde kullanılan lokasyonlarda yöne hassas hız probu kullanımıdır.

5.17.4 İletim Havası. Hava OTD’siz alanlardan
OTD’li alanlara aktarıldığında, iletim hava debisi,
OTD’li alanlarla OTD’siz alanlar arasında işleyen kapı veya pencereler kapalı olsa da olmasa
da sürekli olarak sağlanmalıdır. Bunu yapmanın uygun yolu kapı, duvar, veya zeminlerde, ile-

tim ızgaralarında, iletim kanallarında veya Bölüm
5.17.2 ile uyumlu basınç farklarına sahip kanalsız hava plenumlarında sabit açıklıklar bulundurmaktır.

5.17.5 Resirkülasyon. Hava hazırlama ve doğal
havalandırma sistemleri OTD’li alanlardan OTD’siz
alanlara hava resirkülasyonuna veya hava iletimine izin vermemelidir.
5.17.6 Egzoz Sistemleri. Egzoz veya boşaltım
havası OTD alanından o şekilde deşarj edilmelidir ki havanın hiçbir bölümü herhangi bir OTD’siz
alana geri döndürülmemelidir.
5.17.7 İşaretleme. Her OTD’li alanın girişinde bir
işaret levhası bulunmalıdır. Levhanın üzerinde en
az 25 mm yüksekliğinde harflerle yazılmış olarak veya erişilebilirlik kılavuzuyla uyumlu olacak
şekilde “Bu Alan Ortamsal Tütün Dumanı (OTD)
İçerebilir” ibaresi bulunmalıdır.
Not: OTD alanının tanımına bağlı olarak, tütün
mamulü içilmesine izin verilen bir alanı içine
alan daha büyük bir OTD alanının girişine de söz
konusu levha konulabilir.
İstisna: Belirtilen levhanın yerine, yetkili bir merci
tarafından kabul edilen benzer bir uyarı da kullanılabilir.

5.17.8 Yeniden Sınıflandırma. Daha öncesinde bir
OTD alanı olan, ancak şimdilerde OTD’siz bir alan
gerekliliklerini yerine getiren mahâl, alenî veya
izinli tütün dumanına maruz kalma durumu ve
artakalan OTD kirleticilerinin neden olduğu koku
ve tahriş ortadan kalkmışsa OTD’siz alan statüsüne geçebilir.
6. PROSEDÜRLER
6.1 Genel. Bu bölümün gereklerini yerine getirmek için Havalandırma Miktarı (HM) Prosedürü,
İç Hava Kalitesi (İHK) Prosedürü ve/veya Doğal
Havalandırma Prosedürü kullanılacaktır. İlâve olarak, Bölüm 6.5’teki egzoz havalandırmasının
gerekleri, dış hava miktarını belirlemek için kullanılan yöntemden bağımsız olarak, yerine getirilecektir.
Not: Bu yaklaşımları kullanarak hesaplanan besleme havası miktarı, tasarımla ilgili varsayımlardan ötürü önemli ölçüde farklılık gösterse de, her
yaklaşım tasarım için geçerli bir temel oluşturur.

6.1.1 Havalandırma Miktarı (HM) Prosedürü.
Bölüm 6.2’de sunulan, dış ortam hava girişi debiEYLÜL - EKİM 2018
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sinin mahâl tipi, uygulama alanı, kullanıcı durumu
ve taban alanına bağlı olarak hesaplandığı kurallara bağlı tasarım prosedürünün her zon ve sistem için uygulanabilmesine izin verilmelidir.
Not: Havalandırma Miktarı Prosedüründeki minimum debiler listelenmiş tipik kullanım kategorilerinde verilen kirletici kaynaklarına ve kaynak şiddetlerine bağlıdır.

6.1.2 İHK Prosedürü. Dış ortam hava girişi debilerinin ve diğer sistem tasarım parametrelerinin
kirletici kaynaklarının analizine, kirletici derişiklik
limitlerine, ve algıya dayalı iç ortam hava kalitesinin uygunluğuna dayandırıldığı bu performansı
temel alan tasarım prosedürü (Bölüm 6.3) her
zon ve sistem için kullanılabilir.
6.1.3 Doğal Havalandırma Prosedürü. Bölüm
6.4’te sunulan, dış ortam havasının dışa açılmış
deliklerden sağlandığı kurallara dayalı tasarım prosedürü Bölüm 6.4’te anlatıldığı şekliyle mekanik havalandırma sistemleri ile birlikte her zonda
veya bir zonun herhangi bir kısmında kullanılabilir.
6.2 Havalandırma Miktarı Prosedürü. Bir havalandırma sistemi için dış ortam hava giriş miktarı
(Vot) 6.2.1 ilâ 6.2.7 arasındaki bölümlere uygun
olarak tanımlanacaktır.
Not: Aşağıda kullanılan terimlere dair ilâve açıklamalar bir havalandırma sistemi şeması (Şekil A-1)
ile birlikte Ek-A’da verilmiştir.

6.2.1 Dış Ortam Havasının İşlenmesi. Eğer Bölüm
4.1’le uyumlu olarak dış ortam havasının uygun
olmadığına karar verilirse, bir fan vasıtasıyla dış
ortam beslemesi yapan her havalandırma sistemi
aşağıdaki kısımlarla uyumlu olmalıdır.
İstisna: Kapalı otoparklar, antrepolar, depolar,
temizlik görevlisi odaları, çöp biriktirme odaları,
geri dönüşüm odaları, posta dağıtım bölgeleri gibi
alanlara hava sağlayan sistemler.
Not: Uygun olmadığına karar verilen dış ortam
havasıyla havalandırılan meskûn mahâller dış
ortam havası binaya giriş öncesinde temizlenmediğinde düşük hava kalitesine maruz kalır.

6.2.1.1 10 Mikrometreden Küçük Parçacık Halindeki Maddeler (PM10). Bina PM101 için ulusal
standardın veya yönergenin gerektirdiği değerin
aşıldığı bir bölgede yer alıyorsa, dış ortam havasının meskûn mahâllere girişinden önce parçacık
filtreleri veya hava temizleme cihazlarıyla temizlenmesi gerekir. Parçacık halindeki madde filtre14
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lerinin veya hava temizleyicilerinin MRV değeri
ANSI/ASHRAE Standart 52.215’e göre değerlendirildiğinde en az 6 olmalıdır.
Not: Seçilmiş PM10 ulusal standartları ve yönergelerine dair kaynaklara ulaşmak için Ek-E’ye
bakınız.

6.2.1.2 2,5 Mikrometreden Küçük Parçacık Halindeki Maddeler (PM2.5). Bina PM2.51 için ulusal
standardın veya yönergenin gerektirdiği değerin
aşıldığı bir bölgede yer alıyorsa, dış ortam havasının meskûn mahâllere girişinden önce parçacık
filtreleri veya hava temizleme cihazlarıyla temizlenmesi gerekir. Parçacık halindeki madde filtrelerinin veya hava temizleyicilerinin MRV değeri
ANSI/ASHRAE Standart 52.215’e göre değerlendirildiğinde en az 11 olmalıdır.
Not: Seçilmiş PM2,5 ulusal standartları ve yönergelerine dair kaynaklara ulaşmak için Ek-E’ye
bakınız.

6.2.1.3 Ozon. Son üç yıl boyunca, yıllık dördüncü
en yüksek günlük (8 saat üzerinden ortalaması
alınmış) ozon derişiklik ortalaması 0,107 ppm’i
(209 μg/m3’ü) aştığında ozon için kullanılan hava
temizleme cihazları sağlanacaktır.
Not: A.B.D.’de son üç yıl boyunca, yıllık dördüncü
en yüksek günlük (8 saat üzerinden ortalaması
alınmış) ozon derişiklik ortalaması 0,107 ppm’i
(209 μg/m3’ü) aşan şehirlerin listesi Ek-E’de
görülebilir.
Bu tür hava temizleme cihazları, üreticinin tavsiyeleri dikkate alındığında ve yetkili otoritenin
uygun bulması durumunda en az %40 hacimsel ozon temizleme verimi ile çalışmalıdır. Söz
konusu cihazlar dış ortam ozon seviyesi 0,107
ppm’i (209 μg/m3’ü) aştığı her an çalıştırılmalıdır.
İstisnalar: Aşağıdaki hallerde ozon için hava
temizlemesine gerek duyulmaz:
a. Sistem tasarımı çerçevesinde minimum dış
ortam hava beslemesi 1,5 hdo (hava değişim
oranı) veya daha azsa.
b. Sistem, Bölüm 6’da sözü edilen dış ortam
havası gereklerine uygun olmasının yanı sıra dış
ortam ozon seviyesini ölçen ve besleme havasını
1,5 hdo veya daha azı seviyesine indiren kontrol
mekanizmalarına sahipse.
c. Binaya yönlendirilen dış ortam havası hava
karıştırma birimlerince doğrudan ısıtmayla ısıtılırsa.

6.2.1.4 Diğer Dış Ortam Kirleticileri. Bina, Bölüm
6.2.1’in özellikle adını anmadığı bir veya birden

fazla sayıda kirleticiye dair ulusal standarda ait
kritik seviyeyi aşan bir alanda bulunuyorsa, tasarımın İHK’ne etkisiyle ilgili her türlü tasarımsal
varsayım ve/veya hesaplama tasarım belgeleri
arasında yer almalıdır.

6.2.2 Zon Hesaplamaları. Havalandırma zonu
parametreleri, havalandırma sistemi tarafından
işletilen her havalandırma zonu için 6.2.2.1 ile
6.2.2.3 bölümleri arasındaki kısımlarla uyumlu olarak tanımlanmalıdır.
6.2.2.1 Solunum Zonu Dış Ortam Hava Beslemesi. Bir havalandırma zonunda meskûn mahâlin
veya mahâllerin solunum zonunda kullanılması
gereken dış ortam besleme havası miktarı (Vbz)
Denklem 6-1’de belirtilen değerin altında olamaz.
Vbz = Rp · Pz + Ra · Az

(6-1)

6-1 Denklemindeki parametreler:
Az = Zon taban alanı; havalandırma zonunun m2
cinsinden net kullanım taban alanı
Pz = Zon nüfusu: Tipik bir kullanım durumunda
havalandırma zonunda bulunan insan sayısı
Rp = Tablo 6-1 uyarınca belirlenen kişi başına dış
ortam havası
Not: Bu değerler ortama adapte olmuş kişiler için
geçerlidir.
Ra = Tablo 6-1’den tanımlandığı haliyle birim alan
başına dış ortam hava miktarı
Not: Denklem 6-1 solunum zonunda gereken
havanın belirlenmesinde insanı ve alanı temel alan
kaynakları kullanır. Denklem 6-1’in bu standart
kapsamında kullanımı dış ortam hava miktarlarının farklı kaynaklar için basit bir biçimde toplanması İHK’nin herhangi bir diğer yönü için de aynı
şeyin yapılabileceği anlamına gelmez.
6.2.2.1.1 Tasarım Zonu Nüfusu. Tasarım zonu
nüfusu (Pz) bir tipik kullanım durumunda havalandırma zonunun içereceği maksimum insan
sayısına eşittir.
İstisnalar:
a. Havalandırma zonunun içinde bulunan insan
sayısı zaman içinde dalgalanıyorsa, zon nüfusunun ortalama insan sayısına eşit kabul edilmesine
izin verilir. Ancak bu durumda söz konusu ortalama Bölüm 6.2.6.2’deki yönergelere uygun alınmalıdır.
b. Bir havalandırma zonunun içine girmesi beklenen ortalama insan sayısı belirli bir tasarım
için belirlenemiyorsa, Tablo 6-1’de verilen insan
yoğunluğu ile havalandırma zonunun kullanılabilir
net alanının çarpılması kaydıyla bulunan tahmini
değer zon nüfusunun belirlenmesinde kullanılabilir.
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