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ÖNSÖZ

Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının 11 Mart 2020 tarihinde açıklanması, 15 Mart 2021’de ilk can kaybının yaşanması 
üzerine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplum, ölümcül ve çabuk yayılan, özellikleri bilinmeyen bir 
bulaşıcı hastalıkla karşı karşıya olduğunu anlamıştır. Kısa bir zamanda bulaşın mikrobiyolojisi ve fiziği aydınlan-
maya başlamış, bu salgına karşı mücadelenin çok disiplinli bir alan olduğu görülmüştür. Bu disiplinlerden biri de 
aerosoller olarak hava hareketleri ile insandan insana taşınan virüslerin etkisizleştirilmesi ve seyreltilmesi çözüm-
lerinin temel bir parçası olan İklimlendirme Mühendisliğidir. Biyokirlilik olarak bu iç çevre kalitesi probleminin 
iklimlendirme-tesisat mühendisliği pratiği içinde çözümü, iç mekan havasının temiz dış hava ile değiştirilmesi 
- filtrelenmesi - UVC ışınımını ile mikropkırma işlemine tabi tutulması üçlüsünün birlikte göz önüne alınmasını 
zorunlu kılmaktadır. 

TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi olarak yaptığımız ilk çalışmalarda, UVC ile mikropkırma (germicidal) teknoloji-
sinin etkin bir mikropkıran teknik olarak kullanıldığını fark etmemize karşın, bu alanda tasarıma yönelik temel 
ve uygulama teorisini içeren dokümantasyonun yeterli olmadığını, literatürde yer alan bazı bilgilerin tartışmaya 
açık olduğunu, çözüm önerilerinin arkasında rasyonel tartışmaların ve güçlü bir teorik desteğin olmadığını da 
gördük. UVC ışınımı etkisizleştirme için çözüm olarak sunulurken SARS-CoV-2 virüsüne ait en önemli tasarım 
parametresi olan “dozun” bilinmediğini fark ettik. Komite olarak ilk çalışma, dozun belirlenmesine yönelik bir 
yaklaşımı sunmak oldu (“UV-C ile Dezenfeksiyonun Biyofiziksel Temelleri ve Havalandırma Sistemlerinde Biyo-
aerosol Kontrolü: COVID-19 için Bir Öneri”. TTMD Dergisi, Nisan-Haziran 2020). Daha sonra da, terminoloji olarak 
tesisat mühendislerine oldukça yabancı olan bu alanda Türkçe literatürde eksik olan bilgiyi, derleme ve orijinal 
katkılarla oluşturmak üzere bir çalışma grubu kurduk ve bir seminer planladık. Yaklaşık bir sene süren çalışmalar 
sonucunda bu kitap ortaya çıktı ve semineri gerçekleştirdik. 

Bu kitap, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde TTMD tarafından düzenlenen “Kapalı Hacimlerde ve İklimlendirme 
Sistemlerinde Ultraviyole Işınım İle Dezenfeksiyon: Teori ve Pratik Semineri”inde sunulan, UVC ile mikropkırma 
(germicidal) teknolojisinin içerdiği tüm interdisipliner alanlarda, güncel araştırmaların değerlendirilmesi ışığında, 
ilgili bilgi ve teknolojinin aktarılmasını amaçlayan söz konusu çalışmalardan oluşmaktadır. Çalışma Grubu olarak 
tüm cevapları verebildiğimizi düşünmüyoruz. Bu kitabın ilgili alandaki tartışmayı başlatan bir ilk adım olacağını 
düşünüyoruz.

TTMD İç Çevre Komitesi
UVC Çalışma Grubu
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TEŞEKKÜR

Çoğunluğu yaklaşık yedi yıldır iç çevre kalitesi konularında birlikte çalışan, yayınlar yapan, seminerler düzenleyen 
TTMD İç Çevre Kalitesi UVC Çalışma Grubu olarak, bu kitabın yayımlanması ve seminerin yapılması için bizleri 
teşvik eden ve destekleyen en başta Başkan Kemal Gani Bayraktar olmak üzere TTMD 14.Dönem Yönetim Kurulu 
Üyelerine ve TTMD çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.

TTMD İç Çevre Komitesi
UVC Çalışma Grubu
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İç mekan havasında mikrobiyal kökenli partiküllerin (biyoaerosolların) ve diğer kaynaklardan ortaya çıkan biyo-
lojik kökenli olmayan partiküllerin mevcudiyeti, iç hava içeriğini kompleks hale getirmekte, dolayısıyla bulaşıcı 
hastalıklardan kansere kadar uzanan sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Mikrobiyolojik hava kalitesi 
hem iş hem de ev ortamlarında güvenli bir çevre inşa edebilmek için önemli kriterlerden biridir. Her ne kadar 
insan aktivitelerinin katkısı yüksek olsa da, iç hava kalitesinde havalandırma, iklimlendirme ve mekanın kullanım 
oranı büyük rol oynamaktadır.

2019 yılında başlayan, bu nedenle COVID-19 ismini alan virütik salgının ajanı SARS-CoV-2 virüsü, havada asılı 
kalabilen ve uzun zaman canlılığını koruyabilen bir biyolojik kirliliktir. Bu virüsün aerodinamik özellikleri dahil 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ve etkileşimleri henüz tam olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla, SARS 
ailesi içinde olsa da biyofiziksel özellikleri farklı olabilir. Bu yüzden biyolojik kirliliğin temizlenmesine (virüsün 
etkisizleştirilmesine) yönelik yöntem önerileri, bilinen patojenlere uygulanan yöntemlerin ışığında analoji ile 
üretilen yöntemler görünümündedir. Bunlardan biri ultraviyole ışınların C bandındaki elektromanyetik ışınım 
(UVC) ile etkisizleştirme teknolojisidir.

Bu seminerde, UVC ile mikropkırma (germicidal) teknolojisinin içerdiği tüm interdisipliner alanlarda, güncel 
araştırmaların değerlendirilmesi ışığında, ilgili bilgi ve teknolojinin aktarılması planlanmıştır. Bu bağlamda semi-
ner, biyolojik kaynaklı kirlilik olan biyoaerosollerin türleri, boyutları, kaynakları, iç ortam seviyeleri, iç ortamdaki 
dinamiği ve mevcut standartların ele alınmasıyla başlamıştır (BİLDİRİ 1). UVC teknolojisinin temeli, aktif biyolojik 
partiküllerin belirli bir şiddetteki yapay UVC ışınımına yeterli bir zaman dilimi içinde maruz kalmasıyla etkisiz-
leştirilmesi (inaktivasyon) prosesidir. Seminerin başında ele alınan konulardan biri de UVC ışınımın doğası ve 
özellikleri olmuştur (BİLDİRİ 2). Elektromanyetik ışınım olan UVC ile etkisizleştirmenin temeli UVC ışınım kaynağı 
ile mikrobiyolojik partikül arasındaki ışınım ile enerji transferidir. Partikülün maruz kaldığı ışınım şiddeti ışınım 
kaynağı ile arasındaki görüş faktörüne, yüzeylerin ışınım özelliklerine ve ışınım ile enerji transferi temel yasalarına 
bağlıdır. Işınım ile ısı transferi seminer başında ele alınan temel alanlardan biri olmuştur (BİLDİRİ 3).

UVC ile mikropkırma (germisidal) teknolojisi çok disiplinli bir alandır. Bu bağlamda çok farklı alanlardan araştır-
macılar disipliner, çok disiplinli, interdisipliner ve disiplinlerüstü (transdisipliner) çalışmalar yapmışlar ve yapmak-
tadırlar. Bu çalışmalar yapılırken, farklı disiplinlerden araştırmacılar aynı büyüklükler için farklı tanımlar yapmışlar 
ve terimler önermişler veya farklı tanım/terim kullanmışlardır. Bu alana yeni giren veya alanda çalışmalar yapan 
araştırmacılar ve teknokratlar için söz konusu tanım ve terim çeşitliliği, konuların anlaşılmasında ve değerlendi-
rilmesinde güçlükler doğurmaktadır. Bu bağlamda oluşan zorluğu gidermek amacıyla sunulan bir çalışmada UV 
dozu/doz kavramları tanımlanması, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün biyolojik ve fiziksel özellikleri ile 
beraber bir log indirgeme için gerekli UV doz verileri ve UV inaktivasyonuna dair bilgiler paylaşılmıştır (BİLDİRİ 4).

Kapalı Hacimlerde ve İklimlendirme Sistemlerinde

Ultraviyole Işınım ile Dezenfeksiyon
Teori ve Pratik Semineri

29-30 Mayıs 2021
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Biyoradyasyonun temel elemanı olan elektromanyetik ışınımın bir parçası olan ultraviyole ışınımının, ozonun 
atmosferin üst tabakalarında iyi yeryüzünde kötü olması gibi, insan sağlığı açısından faydalı ve zararlı etkileri 
söz konusudur. UV lambaların kullanıldığı ortamlarda UV kaynaklı hastalıkların önlenmesi için UV lambalarının 
konumlandırmasının doğru yapılması son derece önemlidir. Seminerde, UV ışınlarının insan sağlığına etkileri ve 
kontrolü için geliştirilen yöntemler üzerinde durulmuş; UVC ile mikropkıran ışınlamanın (UVMI) mekanizması ve 
ilkeleri ele alınmış, literatürde bildirilmiş kanal-içi, serpantin yüzeyi ve tavanda oda içi UVMI uygulamaları, elde 
edilen etkisizleştirme düzeyleri ve incelenen değişkenlerin etkileri irdelenmiştir (BİLDİRİ 5).

UVC teknolojisi, enerji yoğun bir teknolojidir. Enerji, kaynağından etkisizleştirilecek olan biyoaerosol için etkin 
bir alan oluşturuncaya kadar çeşitli dönüşüm ve etkileşimlere maruz kalmaktadır. Her bir dönüşüm ve etkileşim 
ile bir verim kaybı yaşandığından, sistem tasarımında enerji verimliliği önemlidir ve seminerde üzerinde durulan 
konulardan bir tanesi de UVC teknolojisindeki enerji verimliliğidir. Biyolojik salgın ve teröre karşı biyoaerosollerin 
etkisizleştirilmesi için alternatif yöntemlerin değerlendirilmesinde, insan sağlığından ödün vermeden enerji etkin 
sistemler kullanılmalıdır (BİLDİRİ 6).

UVC mikropkıran sistemlerindeki elektromanyetik alanlar, ışınım ile ısı transferi açısından kompleks yapılardır. 
Bu alanlarda biyolojik partiküllerin (Brownien) hareketliliği de göz önüne alındığında, etkin ve güvenilir bir de-
zenfeksiyon sistemi tasarımı için tüm parametrelerin göz önüne alındığı üç boyutlu bilgisayar benzetimlerinin 
yapılması gerekmektedir (BİLDİRİ 7). Seminerde UVC ışınımı ile biyoaerosol kırım sistemleri için yapılan HAD 
çalışmaları derlenerek, güvenilir sistem tasarımı için kullanılması gereken yaklaşımlar verilmiştir (BİLDİRİ 8).

Şimdiye kadar kısaca özetlenen temel bilgi ve teknojilerden sonra UVC teknoljisinin temel teori ve tasarımı, farklı 
lamba özelliklerine göre lamba boyutlandırma, doz hesabı, lambadan yayılan ışınım miktarına yönelik tasarım 
temelleri, daha sonra da kanal tipi ile yüzey mikropkıran sistemlerin tasarım örnekleri verilmiştir. Böylelikle seminer 
katılımcılarına temel bilgilerden ekipman/sistem tasarımına kadar tüm bilgi ve teknolojiler aktarılmıştır (BİLDİRİ 9).
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Aysun SOFUOĞLUa

Sait Cemil SOFUOĞLUb

Macit TOKSOYc

Aysun SOFUOĞLUa

Sait Cemil SOFUOĞLUb

Macit TOKSOYc

BİYOLOJİK İÇ HAVA KALİTESİ

ÖZET

Aerosol diye adlandırdığımız havada asılı gaz, yarı katı veya katı partiküller, boyutları, solunabilir olmaları ve 
kompleks yapıları nedeniyle sağlık problemlerinin nedeni olma özelliği taşıdığından araştırıcıların ilgi alanındadır. 
Aerosoller dış ve iç ortam havasında oldukça geniş aralıktaki boyutlarda (1 nm - 0,1 cm) bulunabilir. Dolayısıyla 
vaktimizin çoğunu (>%80) geçirdiğimiz iç ortamlarda bu aerosollerin içeriklerine bağlı olarak, özellikle soluna-
bilir boyuttakiler (<2,5 mikrometre) insan sağlığı açısından önemlidir. Hava da asılı/uçuşan partikül madde (PM) 
olarak adlandırdığımız bu aerosollerin içeriklerinde, kimyasal nitelikli kirleticilerin yanında bakteri, fungi, virüs 
gibi mikroorganizma veya mikroorganizma kaynaklı endotoksin, metabolit, toksin veya diğer mikrobiyal/biyolojik 
kaynaklı parçalar içeren organik parçacıkların mevcudiyeti onları biyoaerosol olarak sınıflandırmaktadır. Hücre, 
hayvan kaynaklı organik parçacık veya hücre fraksiyonu, bitki ve mikrobiyal yani genel itibarla biyolojik kökenli 
aerosoller, atmosferik aerosollerin %50’sini kapsayabilmektedir. Biyoaerosollerin boyutları ise 20 nm - 100 μm 
arasında değişmektedir. Bir insanın günlük yaşamında toplamda 106 mikrobiyal hücreyi solunumla aldığı düşü-
nüldüğünde farkında olmadığımız biyoaerosoller hayatımız için özellikle de sağlığı duyarlı kişilerde biyolojik iç 
hava kalitesinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Anaokulundan - evlere kadar çeşitli ortamlarda yapılan ölçümlerde 
biyoaerosollerdeki bakteri varlığının mevsimsel değişkenlik gösterdiği ve derişimlerin 7 - 1400 CFU/m3 arasında 
olduğu bulunmuştur. Bu çalışma, kültürlenebilen yani biyolojik aerosollerin canlı / aktif olanlarını kapsamakta 
olup, kültürlenemeyen yani cansız/aktif olmayan biyoaerosollerin de ortamda olduğunu bilmek gerekmektedir. 
Biyoaerosollerin derişimleri ve dağılımı, mikroorganizmaların varlığını kontrol eden iç ortamın sıcaklığı, nemi 
gibi faktörlerden etkilenmektedir. İç mekan havasında biyoaerosoller ve diğer kaynaklardan ortaya çıkan biyo-
lojik kökenli olmayan PM mevcudiyeti, iç havanın içeriğini karmaşıklaştırmakta, dolayısıyla da havada asılı 
partiküllerin tamamını oluşturup enfeksiyonel hastalıklardan kansere kadar uzanan sağlık problemlerine sebep 
olabilmektedir. Biyoaerosollerin iç hava kirliliğine katkı düzeyi yaklaşık %34’e kadar ulaşabilmektedir. Endüst-
riyel olmayan ortamlarda, biyoaerosollerin önemli kaynaklarından biri insanlar olup, çeşitli aktiviteleri sonucu 
ortama biyoaerosol salmaktadırlar. Örneğin konuşmaktan öksürmeye, tuvalette sifon çekmekten yürümeye kadar 
gerçekleştirdiği tüm aktiviteler insanoğlunu iç ortamda en büyük kaynaklardan biri haline getirmektedir. Bunun 
yanında, iç ortamda bulunan mefruşattan-mobilyaya, duvardan-tavanlara kadar tüm unsurların mikrobiyolojik 
kontaminasyon (kirlenme) potansiyeli, havalandırma hızı, iklimlendirme ve kullanım oranı gibi değişkenler biyo-
lojik iç hava kalitesini belirleyici bir rol oynamaktadır. Bazı ülkelerde biyoaerosol kaynaklı problemlerin kontrolü 
hedefine katkı sağlamak üzere biyoaerosol seviyeleri için kılavuzlar yayınlanmıştır. Örneğin Kanada Çevre Ajansı 
patojenik ve toksijenik funginin (küfün) iç havada varlığını kabul edilemez olarak sınıflamıştır. Biyolojk iç hava 
kalitesi hem iş hem de ev iç çevrelerinde güvenli bir ortam oluşturabilmek için önemli bir kriterdir. Bu derleme 
makalede biyoaerosol içeriklerinin detayları, boyutları, kaynakları, iç hava seviyeleri, iç havadaki dinamiği ve 
özel veya devlet kuruluşları tarafından tavsiye edilen mevcut standartlar ele alınacaktır.

a Prof. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, aysunsofuoglu@iyte.edu.tr
b Prof. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, cemilsofuoglu@iyte.edu.tr
c Dr. Yük. Mak. Müh. RD&PM, TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi Üyesi, macittoksoy@gmail.com
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GİRİŞ

İnsanların vakitlerini en çok geçirdikleri iç mekanları ev, ofis, okul, işyeri, taşıma sistemleri, kafe ve restoranlar, 
sinema, tiyatro gibi eğlence yerleri ile alışveriş merkezleri vb. yerler olarak listeleyebiliriz. İç hava kalitesi ise 
günün büyük bir oranında bulunduğumuz bu ortamların hava kalitesini ifade etmekte ve bir çok kronik hastalığın 
nedeni olarak görülmektedir. Bebeklikten yetişkinliğe uzanan yolda günde ortalama 3,6 - 20 m3 hava soluduğumuz 
düşünüldüğünde nefes aldığımız ortamların hava kalitesi, yaşam kalitemizi de belirlemektedir [1]. Dünya Sağlık 
Örgütünün (WHO), Batı Pasifik için yazdığı bir raporda, 2018 yılında her 10 bireyden 9’unun yüksek seviyede 
kirli hava soluduğu ve küresel ölçekte iç/dış ortam hava kalitesi sonucu yılda 7 milyon kişinin öldüğü tahmin 
edildiği belirtilmiştir [2]. 

Aerosoller, gaz ortamında sıvı, katı ve karışımı (yarıkatı) asılı/uçuşan partiküller olup kimyasallardan-biyolojik 
kirleticilere kadar uzanan geniş bir aralıkta çok sayıda maddeyi içeren maddelerdir. Atmosferik aerosollerin bo-
yutları (aerodinamik çap) 1 nanometre - 100 mikrometre arasında değişir. Atmosferik aerosollere, biyolojik kökenli 
veya biyolojik material içeren partiküllerin (biyoaerosol) katkısı ise % 50 oranlarına ulaşabilmekte olup; bakteri, 
fungi (küf/maya/mantar), virüs gibi patojenikd veya patojenik olmayan, cansız/aktif olmayan (özellikle virüs) veya 
canlı mikroorganizma, mikroorganizma kökenli metabolitlere, yani endotoksinf, toksing, mikrobiyolojik uçucu 
organik bileşikler ve hayvan/bitki kaynaklı hücre parçacıkları gibi maddelerin bir kaçını veya hepsini içeren bir 
bileşimde olabilir. Bu içerik, bulunulan ortamdaki mikroorganizma kaynağına, aerosolizasyon (aerosol oluşma) 
mekanizmasına ve çevre koşullarına bağlı olarak farklı kompozisyonlarda oluşabilir. Biyoaerosollerin boyutla-
rına gelince, en küçükleri virüsler olmak üzere 20 nanometreden 100 mikrometreye kadar dağılım gösterirken 
[3], bunların hücre parçacıklarının boyutları ise 1 nm’ye kadar inebilmektedir [4]. Boyutu <2,5 mikrometre olan 
(PM2.5) aerosollerin, akciğer derinliklerinde alveollere kadar ulaşabildiği düşünüldüğünde, biyoaerosollerin hava 
kalitesi açısından önemli kirleticiler olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki, LIU ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir 
çalışmada [5], evdeki partikül boyutları ve kültürlenebilen küf ile ilişkisinde pozitif korelasyon bulunmuş, fakat 
PM2.5 ile ilişkisinin daha yüksek olduğu özellikle belirtilmiştir. 

Biyoaerosollerin iç hava kalitesini belirleyen aerosollere katkısı bir çok faktörün etkisiyle %5-34 [6] arasında 
değişmekte olup, oran yükseldikçe bir çok sağlık problemi yaratması kaçınılmazdır. Biyoaerosol derişimini 
etkileyen faktörler arasında, araştırmalarda ilk sırada gelen sıcaklık ve nemin yanında, ortamda bulunan kişi 
sayısı, evde beslenen hayvan, evin konumu-yerleşimi ve çevresi, inşaat malzemesinden iç donanım malze-
melerine kadar uzanan oldukça geniş bir çeşitlilik vardır. Bir çok mikroorganizma türü, bulunduğu ortamda 
çoğalmak için özel çevre koşullarına ihtiyaç duyduğundan, özellikle sıcaklık ve nem değişimlerinden etkilenir. 
Dolayısıyla ortamda bulunan mikroorganizmalara kaynak teşkil eden çoğalma koşulları nem ve sıcaklıkla 
ilintili olarak her bir mikroorganizma için farklılık gösterebilir. Aynı şekilde dış ortamdaki hava koşullarıda 
bu durumu etkilemektedir. 

Literatür, nem/su hasarı ve bina ile ilgili semptomlar ve hastalıklar, dolayısıyla biyolojik iç hava kirliliği arasında 
ilişki bulunduğunu göstermektedir [7]. Bunun üzerine insan bağışıklık sisteminin ilk defa tanıştığı, kuş ve domuz 
gribi, MERS (Middle East Respiratory Syndrom), SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom) ve SARS-CoV-2 
(COVID-19) gibi virüsler eklendiğinde biyolojik iç hava kalitesi ve yönetimi insan ölümlerine yol açabilen akut-
kronik hastalıklara karşı kullanılması gereken en önemli unsurlardan birisi haline gelmektedir. Bu sebeplerle, bu 
derlemenin amacı biyolojik iç hava kalitesi ile ilgili temel bilgileri derleyerek okuyuculara sunmaktır.

d Patojenik: hastalığa neden olan her türlü mikroorganizma
e Metabolit: Mikroorganizmanın metabolilik prosesleri (yaşam için gerekli enerji, çoğalma, diğer organizmalarla etkileşim, yapıtaşları, 

sonucu metabolizma sonucu ortaya çıkan ara ürünler ve ürünlerdir.
f Endotoksin: Gram negatif bakterinin hücre duvarının parçalanmasıyla ortaya çıkan toksik lipopolisakkarit 
g Toksin: canlı organizmaların metabolik aktivitelerinin sonucunda oluşan ya da dışarıdan vücuda alınan zehirli maddeler
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BİYOAEROSOL DERİŞİMLERİ VE İÇERİĞİ

Biyoaerosollerin içeriğinde biyolojik ajan olarak tanımladığımız bakteri, fungi, virüs gibi patojenik veya patoje-
nik olmayan cansız (aktif olmayan) veya canlı mikroorganizma türleri, mikroorganizmaların ürettiği metabolit, 
endotoksin, mikotoksin gibi maddeler, mikroorganizma, hayvan veya bitki kaynaklı hücre parçacıkları gibi mad-
delerin bulunmaktadır. Çevremizde oldukça yaygın olarak bulunan mikroorganizmaların yaşadığımız ortamlarda 
bulunması kaçınılmazdır. Bulunduğumuz ortamlarda biyolojik ajanların varlığını anlayabilmek için onların dış 
ortamda ve cansız yüzeylerde var olma sürelerine bakmak gerekmektedir (Tablo 1). 

Yapılan araştırmaların çoğu ortamdaki mikroorganizma türlerinin tespiti ve etkilerine yöneliktir. Okullardan-
evlere, ofislerden-endüstriyel alanlara kadar farklı ortamlarda sıklıkla tespit edilebilen bakteri, fungi, bunların 
toksinleri gibi içeriklere yönelik çalışmalar literatürde daha yoğun yer almaktadır. Bu çalışmalardan ortaya çıkan 
bilginin en önemlisi iç hava ortamında çoğunlukla tespit edilen bakteri türleri olarak Bacillus Micrococcus, Ko-
curia ve Staphylococcus varlığıdır. Sebebi ise, Bacilli türünün zorlu koşullara dirençli olması, dolayısıyla oldukça 
farklı ortamda yaygınlıkla bulunması olarak açıklanmaktadır. Ancak farklı ortamlarda bulunan bakteri türleri 
sıralaması değişkenlik gösterse de Bacilli türü her zaman tespit edilenler türler arasında yer almaktadır. Örneğin, 
farklı türde mikroorganizmalar bulunma ihtimali olan hastane temiz odasında yapılan bir incelemede karşılaşılan 
bakteri sıklığı sıralaması Staphylococcus, Bacillus, Micrococcus, Corynebacterium olup, Bacillus yine baskın 
ikinci tür olarak bulunmuş ve toplam bakteri derişimi 35 - 728 CFU/m3 arasında değişmiştir [9]. Metinde yer 
almayan ancak literatürde farklı mekanlar için bildirilmiş diğer mikrobiyal ajan derişimleri Tablo 2’de verilmiştir

Tablo 1. Bazı mikrobiyal parçacıkların hava ve cansız yüzeylerde varlık süresi [8].

Biyolojik ajan Canlılık/Kalıcılık
Hava Cansız Yüzeyler

Virüs Influenza virüsü 21 güne kadar 11 güne kadar
Gram pozitif bakteri Staphylococci 3 gün 7 gün-7 ay
Gram pozitif bakteri Streptococci 48 saate kadar 1 gün-6,5 ay
Gram negatif bakteri E-coli 60 dakikaya kadar 90 dakikadan-16 aya kadar
Gram negatif bakteri Leqionella pneumoplia 15 dakikaya kadar Tespit edilmemiş
Maya ve küf mantarı Aspergillus ve Penicillium 

conidia
22 yıl 22 yıl

Alerjen Toz akar alerjenleri Bir kaç ay Bir kaç ay 

Bakteriler tek hücreli canlı olup, çeşitli şekillerdedir ve buna bağlı olarak isimlendirilir. Örneğin şekillerine bağlı 
olarak çubuk şeklinde olanlar (Bacillus), tek tek veya birbirlerine yapışmış olarak; kamçısız ve yuvarlak olanlar 
(Coccus); spiral formda olanlar kıvrımlı (Spirullum); virgül şeklinde olanlar (Vibrio) ise tek kıvrımlı olarak bu-
lunur. Dış hava ve insan kaynaklı bakterilerin sağlık etkisi olmadığı söylense de bu genel itibarla tipik sağlıklı 
yetişkinler için geçerli olup hassas/alerjik bünyeli bireyleri içermemektedir; çünkü bu konuda yeteri kadar çalışma 
bulunmamaktadır. Su ve nem bakteri büyümesinde en önemli etkenler olarak bildirilmiştir. İç ortamda önemli bir 
kaynak olmasa bile, insanın varlığı ve dış hava ile içeriye taşınım sonucu iç hava ve çökelmiş tozda (house dust, 
ev tozu) karşımıza çıkabilmektedir. Hava yoluyla iletilen biyoaerosoller genelde havada asılı diğer biyoaerosoller 
ve partiküller ile karşılaşmaları/çarpışmaları sonucu topaklar oluşturur, dolayısıyla, partiküller aracılığıyla veya 
birlikte bir yerden başka yere taşınır. Yapılan çalışmaların çoğu bunların toplam bakteri derişimini ve baskın türleri 
sıralamada yoğunlaşmıştır. MENTEŞE vd. [10] Türkiye’de evlerden-yurtlara kadar değişik iç ortamlardaki iç hava 
biyoaerosol örneklemesi yaptıkları oldukça kapsamlı çalışmada Micrococcus spp., Staphylococcus auricularis, ve 
Bacillus spp. baskın bakteri türleri, Penicillium spp., Aspergillus spp., ve Cladosporium spp. en fazla gözlenen 
küf cinsleri (genera) olarak tespit etmişlerdir.
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Endotoksinler gram-negatif bakterilerden kaynaklanan ve yapısı gereği bakterinin liposakkarit kısmı olarak ifade 
edilen, bakteri parçalandığında ortaya çıkan ve yağ kısmı toza kolayca tutunduğu için toksik özellik taşıyan bakteri 
kökenli maddelerdir. SALONEN vd. [11], iç ortam tozunda ortalama endotoksin derişim aralığını ev, okul ve ofis 
için sırasıyla 660-107.000 Endotoksin Unit (EU)/m2, 2180-48.000 EU/m2, 2700-12.890 EU/m2 olarak belirlemiş; 
iç havada ise bu değerler evler için 0,04 ve 1610 EU/m3, okul ve ofisler için 0,07 ve 9,30 EU/m3 olarak bildirmiştir. 
İç havadaki endotoksin varlığının evlerin yaşı, temizlik, konum (çiftlik veya kırsal alanda olması), yaşayan kişi 
sayısı, bağıl nemin çökelen tozdaki yük üzerinde etkisinin baskın ve evde yaşayan özellikle köpek gibi canlıların 
varlığıyla ilişkili olduğunu göstermişlerdir. 

Endotoksinler gibi, β-glukanlar da mikrobiyal kontaminasyonunun ana göstergelerindendir. Bu bileşikler, bakteri, 
fungi, liken vs. gibi çeşitli mikroorganizmaların hücre duvarında glukoz polimerleri olup hücre duvarında doğal 
olarak oluşmaktadır. Ofis, hastane, yurt, metro istasyonu, ana cadde gibi farklı ortamlarda iç ve dış havada özellikle 
havada asılı fungi için gösterge bileşik olarak (1,3)-β-glukan ölçülmüş ve derişim aralığının 0,02-1,2 ng/m3 olduğu 
tespit edilmiştir [12]. β-glukanlar alerjen olmamalarına rağmen bağışıklık sistemi düzenleme özelliğine sahiptirler 
ve solunum yolu hastalıklarını tetikleyebilir [13]. Th1 ve 2 olarak bilinen ve bağışıklık sistemi tarafından tepki 
veren hücreleri uyarma özelliği taşırlar. Th1 hücreleri, antikor içermeyen fakat yabancı proteinlere cevap olarak 
çeşitli sitokinlerin salımını yapan bir bağışıklık tepkisidir. Th1 baskınlığına sahip insanlar, genellikle besin du-
yarlılığına sahiptir. Çok sayıda çalışma bina ile ilgili semptomlar ve hasta bina sendromu ile ilişkisini araştırmış; 
bazıları ilişki tespit edebilmiştir [14]. 

Fungi genel olarak mantar olarak nitelendirilse de, makro düzeyde olan şapkalı mantarları bu sınıfta tutarak; fila-
mentli mantarlar için küf, filamentsizler için maya teriminin kullanılmasını temel almaktadır. Eşya, gıda ve bina 
yüzeylerindeki oluşumlar için biyolojik iç hava kalitesi açısından “küf” teriminin uygun olduğunu düşünerek bu 
makalede daha çok küf terimini kullanacağız. Küf, genelde yiyecek veya diğer organik maddeler üzerinde büyü-
yen çok hücreli mikroorganizma olarak, dış ortamdan ve özellikle nemden ciddi anlamda etkilenmektedir. Küfün 
büyümesi sonucu ortama alerjen, enzimatik protein, toksin ve uçucu organik kimyasalların salımı mümkündür. 
Dış ortamın meterolojik şartlarıyla, özellikle nemle olan ilişkisinin önemli derecede olduğu bildirilmiştir [15]. 
Dolayısıyla, sadece dış ortam nemi değil, iç ortamlarda ve havalandırma tesisatı bileşenlerinde nemlilik önemlidir. 
Örneğin nem gidericilerin damlama tepsileri, nemlendirici rezervuarları, iklimlendirme cihazları, tuvaletler, duş 
başlıkları, nemden zarar görmüş halılar, nemli tavan panelleri ve duvarlar küflerin üredikleri ve ortam havasında 
derişimlerinin yüksek olduğu yerler olarak ifade edilmiştir. Öyle ki, yapılan bir çalışmada modern ve sızdırmaz 
evlerde yatak odasında kış mevsimi ortalama bakteri ve fungi derişimleri 212,6 CFU/m3 ve 18,4 CFU/m3 olarak 
ölçülmüş; en yüksek düzeyi 607 CFU/m3 olarak bildirilen bakteriye nazaran, küfün (fungi) daha düşük değerlerde 
bulunmasının nedeni ısı kazanımlı mekanik havalandırmanın dışarıdan gelen küf derişimini sınırlandırması olarak 
ifade edilmiş; havalandırma sistemlerininin iç hava küf ve bakteri derişimlerine etkisinin özellikle sızdırmazlığı 
düşük olan ortamlar için daha fazla araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır [16]. Dolayısıyla, havalandırma 
sistemlerinin biyolojik hava kalitesi üzerindeki etkisinin de önemini ortaya koymaktadır.

Mikotoksinler küf kaynaklı ikincil metabolitlerdir. Fungi kökenli ve endotoksinlere göre daha küçük moleküler 
ağırlıkta olan mikotoksinler hayvan ve insan sağlığı için zararlıdır. RNA sentezinde problem yarattıklarından 
DNA’ya zarar verirler. Mikotoksin kelimesi mykes (Yunanca, mantar) ve toxicum (Latince, zehir) kelimelerinden 
oluşmuş, çevre şartlarının uygun olması durumunda mikotoksin üreten yaklaşık 400 adet küf türünün varlığı 
tespit edilmiştir. Özellikle Aspergillus, Penicillium ve Fusarium cinslerine (genus) ait olan türlerin, insan ve 
hayvanlarda önemli sağlık problemlerine yol açan mikotoksinleri oluşturabilme potansiyelleri vardır [17]. İlginç 
bir şekilde üreyen küf ve onun salgısı olan mikotoksinler gıdanın türüne bağlı olarak mesela Penicillium gibi 
antibiyotik özelliği olan bir madde olabileceği gibi, Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus cinslerinden 
kaynaklanan aflatoksin gibi kanserojen bir madde de olabilir. Genel olarak nemli ortamlarda çoğalan küfler için 
yapılan en önemli sınıflama, türlerin nemle olan ilişkisine dayalı olarak WHO küf varlığı ve sınıflamasına bak-
mayı gerektirmektedir. Küfün koloniler oluşturarak çoğalması için gerekli substrat (besi maddesi) minimum su 
seviyesi veya nem varlığı su aktivitesi olarak isimlendirilmekte olup WHO su aktivitesine bağlı değerlendirmeyi 
<0,8-0,98> arasında ele almıştır. Buna göre su aktivitesinin 0,8 ≥ olduğu yerde birincil koloni oluşumu; 0,8-0,9 
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ikincil koloni oluşumu, >0,9 üçüncül koloni ve miselyum (ipliksi kısımlar) büyümesinin gözlendiği görülmüştür. 
Genel olarak küf büyümesi için yüksek nem ve bazı yüzeylerde ara yoğuşma ile birincil ve ikincil kolonicilerin 
oluşumu görülmekle birlikte, üçüncüller için daha ciddi koşullar gerekmektedir. Bunlar duvardaki çatlaklar, ye-
tersiz izolasyon ve bunlarla birlikte yetersiz havalandırma, su basması, yeraltı suyu girişi veya su hasarı yaratan 
sızıntılar olarak ifade edilmiştir. İç ortamlarda küfler 10-35 °C arasında yeterli beslenme koşullarında büyür. 
Bağıl nem ve su aktivitesine bağlı olarak yetişen türlerde Birincil koloniciler olarak Alternaria citri, Wallemia, 
Paecilomyces variotil, Aspergillus ve Penicillium türleri; su aktivitesi 0,8’den küçük veya bağıl Nem (RH) < %80  
Aspergillus flavus, Aspergillus versicolor, Cladosporium türleri, Mucor circinelloides ve Rhizopus oryzae gibi 
ikincil koloniciler; RH = %80-90  olduğu koşullarda ise üçüncül koloniciler olarak Alternaria alterna, Aspesgillus 
fumigatus, Epioccum spp, Exophiala spp., Fusarium moniliforme, Mucor plumbeus, Phoma herbarum, Rhizopus 
spp. vs. türlerinde büyüme görülmektedir.

Yirmi ilkokulda bakteri ve fungi derişiminin incelendiği bir çalışmada, toplam 71 sınıfta ısınma sezonu içinde 
alınan örneklerde bakteri ve fungi seviyesinin önerilen ve dış ortam değerinden yüksek olduğu bulunmuş, bu 
durumun havalandırma yetersizliği, kullanım yoğunluğu ve aktivitelere bağlı olduğu, özellikle de karbondioksit 
seviyelerinin bakteri derişimiyle önemli düzeyde ilişkili olduğu bildirilmiştir [18]. Çalışmanın yapıldığı Porto 
okullarındaki bakteri seviyesi değişkenlik göstermekle birlikte dış hava seviyesinden 2-9 kat yüksek, küf deri-
şimleri ise referans değer olarak kullanılan dış hava değerinin 3 katı daha yüksek ölçülmüştür. Çocukların maruz 
kaldığı belirlenen dozun ise yetişkinlerden 2 kat daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Virüsler, biyoaerosollerdeki boyutu en küçük biyolojik ajan olarak ifade edilebilir. Virüsler tek iplikli DNA/
RNA molekülü taşıyan basit birer protein kılıfı olup, hücre yapıları olmadığından bedenlerini teşkil eden pro-
tein kılıfını üretmek ve yaşamları için gerekli enerjiyi üretebilecekleri organelleri olmadığından cansız olarak 
ifade edilir. SARS-CoV ve CoV-2 gibi bazılarında protein kılıfını çevreleyen bir membran yani zarf bulunur. 
Yaşamlarını sürdürebilmek için diğer mikroorganizmalardan insanlara kadar geniş bir aralıktaki canlıları konak 
olarak kullanmak durumundadırlar. Ancak genetik materyaline sahip oldukları için mutasyon geçirebilirler. Basit 
yapıları nedeniyle kendi DNA/RNA’larını konak hücreye enjekte edip hücrenin patlamasıyla kolaylıkla çoğala-
bilirler; dolayısıyla en tehlikeli hastalık yapıcı organizmalar arasında yer alırlar. Bulaş yolları virüs özelliğine 
göre oldukça farklılık gösterse de biz burada hava yoluyla bulaşanlar üzerine odaklanacağız. Potansiyel olarak 
hava yoluyla iletilen virüsler: Rhinovirüsler (soğuk algınlığı semptomları gösterir), Influenza virüsleri (type A, 
type B, H1N1), Varicella virüsü (su çiçeği), kızamık, kabakulak, hanta, viral menenjit ve ilk olarak 2003 yılının 
Şubat ayı sonlarında Asya'da ortaya çıkan SARS (ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu) virüsleri olarak 
sayılabilir. COVID-19 virüsü için tartışmalı bir süreç yaşanmıştır. SARS korona virüsünün (SARS-CoV) Hong 
Kong’da bir apartman kompleksinde 1000 kişiye ulaşan salgının lağım sisteminden gelmesi sonucu hava yoluyla 
iletildiği ortaya çıkarılmıştır [19]. JIANG vd. [20] Çin'de bir büyük mağazada yeni korona virüsü (SARS-CoV-2) 
enfeksiyonu onaylanmış 131 COVID-19 vakasından 43 tanesini inceleyerek, bulaşın hava ve yüzey temas yoluyla 
oluştuğunu belirlemiş ve hava yoluyla bulaşın dikkate alınması gerektiği sonucuna varmışlardır.

Boyutları 20-400 nm arasında olan virüsler, kaynağı oldukları enfekte insanlardan diğer insanlara hava yoluyla ge-
nellikle kalabalık ve iyi havalandırılmayan ortamlarda bulaşır. Damlacık bulaşı genellikle enfekte kişinin hapşırması, 
öksürmesi ya da konuşma sırasında verdiği nefes ile birincil aerosolizasyon yoluyla 10 mikrondan büyük partikülle-
rin hareketiyle olur. Çünkü tek bir öksürükle yüzlerceden 40.000 taneciğe kadar damlacık 80-320 km/saat hızla ve 
her bir damlacık binlerce viral partikül yüküyle ağızdan çıkar. Bu damlacıklar 1,5-2,0 metreye kadar çökelmeden 
hareket edebilir. Virüsün varlığı (aktifliği yani bir konakta çoğalabilirliği) çökeldiği yüzeyde yine diğer biyolojik 
komponentler gibi sıcaklık, nem, pH ve UV ışınlarına bağlı olarak değişir. Bu yüzeylere ellerin teması sonucu bulaş 
ortamı olur. Ancak ikincil aerosolizasyon mekanizması ile (hava hareketi) virüs yüzeyden tekrar hava ortamına ge-
çebilir. Damlacık yoluyla iletim, bir hava iletim yolu değildir. Genellikle hava yoluyla virüsün iletimi 5 mikrondan 
daha küçük partiküller yoluyla gerçekleşir ve genellikle damlacık yoluyla olan yüzey bulaşından buharlaşma veya 
havada uzun süreli asılı kalan partiküller yoluyla olabilir. Damlacık içerisindeki virüsler suyun buharlaşmasıyla 
birlikte hava akımları ile hatırı sayılır mesafelere taşınabilir, hassas bir konakçı tarafından alınıp küçük boyutları 
nedeniyle solunum sistemine derinlemesine nüfuz edebilir. Genellikle 5-10 μm çapındaki partiküller nazal boşluk 



6 UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri

tarafından tutulur, bir kısmı gırtlağa (larinks) sızabilir, boyut küçüldükçe bronşlara ve alveollere kadar ulaşabilir. Hava 
yoluyla iletilerek bulaşabilen virüsler tüberküloz, kızamık ve su çiçeğine sebep olan virüsler olup, bulaşları yüzyüze, 
konuşma yolu gibi kısa mesafe ya da uzun mesafeli aerosol taşınımıyla olabilmektedir [21-23]. Diğer solunum yolu 
virüsleri ise son 10 yıldır toplumsal olarak tanışıklığımızın başlayarak arttığı SARS-CoV, MERS-CoV (Ortadoğu 
Solunum Sendromu olan Coronavirüs), Solunum Sinsi Virüs (RSV-bebeklerde bronşite neden olan) ve Influenza 
(grip) olmak üzere kısa veya uzun mesafe hava yoluyla potansiyel olarak iletilebildiği düşünülmektedir. Fakat uzun 
mesafeli taşınım yolu ile ilgili maruziyet senaryoları kurgulamak ve ölçmek karmaşık ve zordur. 

Mikrobiyal Uçucu Organik Bileşikler (m-UOB) ise mikroorganizma tarafından üretilen uçucu metabolitler olarak 
nitelendirilebilir. Aslında endüstriyel kimyasallardan farklı bileşikler değillerdir. Bugüne kadar küf türleri için 
yaklaşık 200 farklı bileşik tanımlanmıştır. Bunlar alkollerden başlayarak, aldehit, keton, terpen, ester, aromatik, 
amin veya sülfür içeren bileşiklere kadar değişkenlik göstermiştir. Ancak bu konuda karşılaştırılmalı çalışmalar 
mevcut olmadığından, organizmaya yönelik m-UOB’in tespiti herhangi bir şekilde gizli veya aleni olarak mikro-
organizmanın ortamda büyüdüğü konusunda sonuca varılmasına sebeptir. ADAMS vd. [24] mikroorganizmaların 
üreyebileceği bir ortam sağlamak amacıyla banyo ve mutfak yüzeylerine yerleştirdikleri örnekleme yüzeyi ile bakteri 
ve küf m-UOB’ni incelemişler ve yaklaşık 19 m-UOB iyonu tespit etmişlerdir. Daha çok C4H8H+ ve C5H10H+ 
iyonları ile karşılaşmışlar ve bunların alkil/alkenil parçacıkları olması nedeniyle uçucu büyük moleküllü yağ asidi 
ve uzun zincirli uçucu organik bileşikler olabileceği kararına varmışlardır. Bakteri türlerinden Neorhizobium ve 
Pseudomonadaceae üyelerini mutfakta, Staphylococcus ve Corynebacteriumu ise yaygınlıkla banyonun duş kıs-
mında tespit etmişlerdir. Maya Filobasidium magnum baskın küf türü olarak belirtilmiş, bunun yanında Knufia 
epidermidis banyo fayanslarında, Candida sake ve Cladosporium ramotenellumu ise mutfakta tespit edilen küfler 
olarak bildirilmişlerdir. Örnekleme yüzeyinde tespit edilen her türün uçucu organik bileşik derişimine, dolayısıyla 
da iç hava kimyasında etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Baskın bakteri türleri Micrococcus spp., Staphylo-
coccus auricularis ve Bacillus spp. karşılık küflerden Penicillium spp., Aspergillus spp. ve Cladosporium spp. en 
fazla gözlenen cinsler (genera) olarak örneklerde tespit edilmiştir. Türler ve m-UOB arasında ilişki kurulmaya 
çalışılsa da aynı kimyasal yapıda bir çok bileşenin farklı kaynaklar aracılığıyla da salımı mümkündür. Her bir 
türün saldığı organik uçucu bileşiklerin metabolik üretim prosesi ve hangi bileşenin etkili olabileceği şematik 
olarak literatürde mevcut olmasına rağmen ve laboratuvar çalışmalarında 200 tür saptandığı bildirilse de, KORPI 
vd. [32] mikrobiyal kökenli bir salım olduğuna karar vermenin güç olduğunu ifade etmişlerdir. Tek bir m-UOB 
için iç hava derişimi bir kaç ng/m3 ile 1 mg/m3 seviyesi arasında değişmekte ancak bu seviye dış havada da tespit 
edilmektedir. Genel olarak problemli binalarda m-UOB derişimleri 0,1-10 μg/m3 aralığında bildirilmiştir.

BİYOAEROSOL KAYNAKLARI

Biyoaerosoller doğal ve antropojenikh kaynaklardan üretilmektedir. Mikroorganizmalar, yiyecekten nemli bina 
malzemelerine kadar bir çok ürün üzerinde büyür ve havaya sıvı veya kuru parçacıklar olarak salınır. Küçük 
boyutları ve kütleleri sayesinde kolayca bir yerden başka yere taşınırken havada uzun süre asılı kalabilirler. Bi-
yoaerosol kaynakları; dış hava, bina malzemeleri, mobilyalar, insan aktiviteleri (öksürme, hapşırma, konuşma, 
yürüme, sifon çekme vs.), hayvanlar, haşerat, bitkiler olarak sıralanabilir. Binanın yakın çevresinde bulunan çiftlik, 
arıtma tesisleri, endüstriyel alanlar dışarıdan içeriye sızan biyoaerosollerin kompozisyonunu ve varlığını etkiler.

İnsan varlığı temel olarak bir biyoaerosol kaynağı teşkil etmektedir. Çünkü derisinde 1012 mikroorganizmayı, 
sindirim sisteminde 1014 mikroorganizmayı taşımaktadır. Dolayısıyla, solunum ve hareketle iç havaya biyolojik 
partikül salımı yapar. Ek olarak, ev içinde bulunan her malzemeden örneğin mobilya, ev bitkisi, halı, yatak gibi 
mefruşat, ev tozu, evcil hayvan varlığı dönemsel olarak ortama küf sporları salımı olabilir. İlaveten ev temizleme 
sırasında çökelen toz tekrar hava ortamına salınarak biyoaerosollerin havada dağılımına kısa bir süre katkı koyar. 
Ancak derişimin artmasıyla sonuçlanan mekanizma nem ve sıcaklığa bağlı olup mikroorganizmanın büyüme ko-
şullarının sağlanmasıyla en önemli unsuru oluşturur. Ortamdaki insan yoğunluğu, hava değişim hızı, dış havanın 
yanında kaynak olarak iç ortam biyoaerosollerine etki eden değişkenlerdir.

h Antropojenik: İnsanların sebep olduğu ve etkisiyle ortaya çıkan
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BİYOAEROSOL DİNAMİĞİ

MORAWSKA [33], biyolojik ajanların yarattığı zarar seviyesinin, özellikle virüsler için iç ortamda kontrolunun; 
(1) virüs tipi ve sebep olduğu sağlık problemi, (2) vücuttan çıkış modu, (3) derişim seviyesi, (4) virüs içeren aerosol 
dağılımı, (5) çevreyi tanımlayan sıcaklık, nem, oksijen seviyesi, UV ışınımı ve dağılım ortamı, (6) hava sirkü-
lasyon deseni (pattern), (7) ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemi işletimi gibi faktörlere bağlı 
olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla maruziyetin ilişkili olduğu parametreler aslında biyoaerosolün iç ortamdaki 
dinamiğine bağlıdır. Biyoaerosollerin dinamiğini anlamak için başlangıç noktasının iç ortamdaki emisyonların 
karekterizasyonu ile ilgili unsurlar olduğunu bildiren NAZAROFF [34] bunları emisyon hızı ile onu etkileyen 
diğer değişkenler ve aerosol boyut dağılımı şeklinde sıralamıştır. MORAWSKA [33] ve NAZAROFF’un [34] tar-
tışmalarının sentezi ile kaynak karakterizasyonu, dağılım, meteorolojik koşullar, hava sirkülasyonu ve ortamdaki 
havalandırma ile ilgili işletim konularının önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Genelde uzaklaştırma prosesini 
oluşturmak amaçlı olarak iç hava ortam dinamiğine bakılmakta olup kontrol mekanizmasında önemli etkenler 
arasında dış hava değişim sayısının artırılması (havalandırma), hava filtresi kullanımı ve çökelme ile bioaerosol 
uzaklaştırma hızını artırma bulunmaktadır. Biyoaerosolleri fiziksel olarak uzaklaştırmayan ancak etkisizleştiril-
melerini sağlayabilen UVC ışınım da kullanılabilmektedir. Mikroorganizmaların ortamda bulunmaları ve havaya 
aerosol halinde salınma davranışları HVAC sistem tasarımı açısından önemlidir. Örneğin mikroorganizma üremiş 
yüzeylerden 29,1 - 0,3 m/s hızlarında hava akımı etkisi ile küf, aktinomisetal parçacık veya sporların yaklaşık 
%90'ını ilk 10 dakikada aerosol formunda salınmaktadır. Kaynaklarının varlığında iç hava biyoaerosol derişimlerini 
etkileyen önemli değişkenler arasında havalandırma ve çökelme (depozisyon) hızlarının öne çıktığı söylenebilir. 
NAZAROFF [34], havalandırmanın moduna göre dinamik değişkenliği incelemiştir. Binalarda havalandırma 3 
farklı modda olabilir: (1) içeriye dışarıdan kontrol edilmeyen hava girişi olan infiltrasyon, (2) pencere ve kapı 
açarak yapılan doğal havalandırma ve (3) mekanik havalandırma. Genellikle evler için ilk ikisi söz konusu iken 
büyük binalar, ticari yerler ve diğer mekanlar için mekanik havalandırma yaygınlıkla kullanılmaktadır. Hava 
değişim sayısı lognormal bir dağılım göstermekte ve saatte 0,5 - 1,0 değişim düzeyinde olduğunda iç havadaki 
kirleticilerin uzaklaştırılmasında birincil mekanizma olarak işlev görmekte ve bu durumda kirleticiler 1 - 2 saat 
gibi karakteristik bir kalış süresinde mekanda bulunmaktadır. Çökelme (deposizyon) ise ikinci bir parametre ola-
rak havanın temizlenmesine yardım eden bir mekanizma olup hızı partikül boyutuna bağlıdır. Örneğin, 0,5 - 1,0 
mikron boyutunda olan partiküller için düşük havalandırma oranları ile karşılaştırılabilen düzeylerde olduğu ifade 
edilmiştir [34]. Düşük havalandırma hızlarında, giderim süreci olarak mikron-altı partiküller için havalandırma 
ile çökelme başa baş bulunsa da, yüksek hava değişim sayılarına sahip iç ortamlarda havalandırma, daha küçük 
parçacıkların çökelmesine göre daha önemli olmaktadır. Partikül boyutu büyüdükçe, örneğin 3 - 10 mikron ça-
pındaki partiküllerde çökelme hızı çok daha yüksektir ve bu durumda giderim 2 - 10 saat-1 düzeylerindedir. Daha 
da büyük partiküllerde ise çökelme, biyoaerosollerin kaderini belirlemede yüksek hava değişimiyle eşdeğer bir 
süreç haline gelmektedir. Çökelmenin sadece yerçekimi ile yatay yüzeylere gerçekleşmediği, dikey yüzeylere de 
çökelme olduğu unutulmamalıdır. 

Dış hava, iç ortamdaki biyoaerosollerin varlığı/derişimleri belirlemede etkili bir parametredir. Dolayısıyla hava-
landırma dinamiği ve fan yoluyla hızlandırılmış hava değişimi de iç hava biyoaerosol derişimini etkilemektedir. 
Mekanik havalandırmada bir kısım biyoaerosol, filtre dışındaki kanal içi ve serpantin gibi yüzeylere de çökelebilir. 
Bu çökelme bazı hava akım koşulları için önemli olmakla birlikte biyoaerosolün boyutuyla alakalı olduğundan 
çökelme yoluyla oluşacak uzaklaştırma göreceli olarak daha büyük parçacıklara katkı yaptığı bir mekanizma-
dır. Ancak daha sonrasında çökeldiği yerde yüzey kirlenmesine neden olabileceği, buralarda mikroorganizma 
üreyebileceği ve sistemin hijyeninde problem oluşturma ihtimali bulunduğu unutulmamalıdır [34]. Dolayısıyla 
biyoaerosollerin fiziksel gideriminde mekanik havalandırma yoluyla sağlanan hava değişiminin yanında dışarıdan 
içeriye biyoaerosol infiltrasyonunun sistem hijyen koşulları birlikte düşünülerek genel hava akışının değerlendiril-
mesi önerilmektedir. Çünkü çökelme ve havalandırma yoluyla uzaklaştırma etkinliğinin partikül boyutuna bağlı 
oluduğu, dolayısıyla dış havanın da içerideki biyoaerosol derişimi ve boyutunu etkileyebileceği unutulmamalıdır. 
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Tablo 2. Literatürden örnek Bakteri, Küf, Endotoksin ve PM derişimleri.

Mekan Sıcaklık
°C

Nem Sezon Bakteri
(CFU/m3)

Fungi 
CFU/m3

Endotoksin 
(EU/m3)

PM
(μg/m3)

Reference

Evler
Doğal havalandırılan 
odalar (9) Brüksel

0,0025-12147 [25]

Sigara içilmeyen ev 
(76) Kanada

Kış
Yaz

0,002-12 
0,005-53

[26]

Sel geçirmiş ev (3) New 
Orleans-USA

17-139

Salon (33)
Ankara-Türkiye

591 ± 456 (33)(*) 90±102 
(18)

[27]

Okullar
Kentsel alanda-sınıf 
Denver CO, USA

9,2 Ort.

İlkokul
(Porto-PORTEKİZ)

14,7-29,5 35-72,4 1182-4080 48 -10512 [18]

Okul (2016-2017) 
Finlandiya

>80 % Kış 212
209
260
260
22
87

2.7 [28]
1.0
2.3

2.4

Üniversite (Çin) Yurt Erkek
1956 ± 3407 

Kadın
2847 ± 2554

[29]

Yemek Salonu Sınıf 513 ± 311
162 ± 140 I.kat 
594 ± 405 II.kat 
247 ± 157 Zemin 

kat

Tablo 2. (Devam).
Mekan Sıcaklık

°C
Nem Sezon Bakteri

(CFU/m3)
Fungi 

CFU/m3
Endotoksin 

(EU/m3)
PM

(μg/m3)
Reference

Sınıf
(Ankara Türkiye)

21±3,7 30.7±10,9 [27]

Üniversite (5) 618 ± 812 55±103
Lise (6) 650 ± 258 55±103
İlkokul (3) 1131±505 35±23
Anaokul (3) 1251±1128 35±15

Ofis
Klimalı (Singapur) 6
Doğal havalandırma 
(79)

Bahar 1361±418 [30]

Klima (79) Polonya 964±310
Isıtma ve Klima 
Sistemleri olan ofis 
Hong Kong

19 0,65 2912 (**)

Sabah 
havalandırma 
başlamadan

3852 (**) 
Hafta 
sonu

[31]

Ankara-Türkiye [25]
Kullanımda (9)
Kullanım dışı (1) 136±69 116±81

124 88
(*) örnekleme yapılan mekan sayısı.
(**) En yüksek konsantrasyon. 
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STANDARTLAR

Kültürlenebilen mikroorganizmaları değerlendirmek için çeşitli devlet ve özel kuruluşların belirlediği sınır veya 
standart değerler bulunmaktadır. Bunlar belirli mekanlar için - özellikle küf ve bakteri varlığına göre ev ve ticari 
binalar için - Brezilya, Kanada Mortgage ve Ev Şirketleri, AB Komisyonu, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hol-
landa Araştırma Enstitüsü, New York Sağlık Departmanı, İskandinav Konseyi, Polonya, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), Ticaret Birlikleri, Amerikan Endüstriyel Hijyenistleri Konfederasyonu gibi devlet organları tarafından 
ya da Amerikan Endüstriyel Hijyen Derneği, İç Hava Kalitesi Derneği (AIHA), Uluslararası İç Hava Kalitesi ve 
İklimi Derneği (IAQA) gibi ticari birlikler tarafından belirlenmiştir. Bunun yanında bazı kurum ve kuruluşlar ve 
ülkeler sporlar için limitleri devlet organları veya birlikler olarak tanımlamıştır. Bunlar ise Rusya Federasyonu, 
Teksas Sağlık Ticaret Birlikleri Dairesi (TDH), Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Akademisi, Amerikan 
Mesleki ve Çevresel Tıp Koleji olarak sıralanabilir. Yine farklı organlar ilaç temiz odaları ve tıbbi cihazlar gibi 
spesifik yerler için kültürlenebilen spor limitleri belirlemişlerdir: Avrupa Birliği Temiz Oda Standardı ve ABD 
Farmakopesi Temiz Oda Standardları.

Ancak biyolojik kökenli kirleticiler ile ilgili halihazırda herhangi bir maruziyet limiti herhangi bir ülkede mevcut 
değildir. Örneğin bir maruziyet sınır değeri olarak işyeri ve işçi sağlığını korumak amacıyla Hollanda Sağlık 
Konseyi tarafından, endotoksin için 8 saatlik ortalama değer olarak işyeri için 90 EU/m3, işyerleri dışında kalan 
ortamlar için ise 3 gibi bir belirsizlik katsayına bölünerek bulunacak değer verilmektedir [35-36]. Aslında tüm 
dünyaca kabul edilen özel bir değer olmaması oldukça farklı bakteri, küf ve diğer biyolojik kökenli kirleticilerin 
varlığından kaynaklanmaktadır. Her ülke, farklı kuruluşların öngördüğü bazı değerleri kullanarak değerlendirme 
yapmaktadır. Tablo 3'de görüleceği üzere tür veya toplama bağlı alt veya üst limitler geliştirilmiştir. 

Tablo 3. Özel veya devlet kuruluşları tarafından tanımlanan tür ve kılavuz değerler.

Kurum, Organizasyon Kılavuz (CFU/m3) Ayrıntı Kaynak
Amerikan Devlet Endüstri Hijyen Konferansı · <100

· <100-1000
· >1000

· Düşük
· Orta
· Yüksek

[37]

Amerikan Endüstriyel Hijyen Topluluğu · Patojenik 
mikroorganizmalar için 
güvenli bir seviye mevcut 
değildir.
· <500
· <250

· Ev
· Ticari binalar

Uluslararası Sağlıklı Binalar · <750 · Toplam hava bazlı bakteri ve küf 
eğer türler canlı ve alerjen değilse

Bina İçi Hava Kalitesi Birliği (IAQ) · <300
· <150

· Yaygınlıkla bulunan küf türü
· Karışık küf türü patojenik 
olmayan

Hollanda/biyolojik hava kirliliği araştırma 
metodu 

· >104
· >500

· İnsan sağlığına zararlı toplam küf 
· Sağlığa zararlı tek tür patojenik 
küf

IAQ ofis binaları için teknik kılavuz · >50
· <150

· Tek tür
· Karışım ise

OSHAA (işyeri ve İşçi Sağlığı) · >1000
· >106 küf/g toz

· Kontaminasyonu gösterir
· Kontaminasyonu gösterir

Kanada Çevre · Patojenik ve toksik küf · Kabul edilemez
· >50
· <150
<500

· Tek tür
· Karışım
· Clasporium veya diğer yaygın 
filoplan

Kore Çevre Bakanlığı · <800
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Tablo 3. (Devam).

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) · <1000 · Bakteri derişimi [38]

Avrupa Toplulukları Komisyonu · 1-499
· 500-999
· 1000-2000
· 10000

· Düşük Bakteri
· Orta
· Yüksek-Oldukça Yüksek
· Tehlikeli

İsveç · 500 bakteri
· 300 küf

· Kabul edilebilir seviye [39]

Brezilya · <750 küf · Üst limit

Hong Kong · <1000 bakteri
· <500 

· Mükemmel koşul

Tayvan · 500 bakteri
· 1000 küf

· Sınır değerler

Singapur · 500 bakteri · Üst limit

ÖRNEKLEME VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Biyoaerosoller, içeriğindeki biyolojik ajanlar nedeniyle sağlığımızı etkilemektedir. COVID-19 salgınına kadar, 
bazı bölgelerde özel virüs temelli biyolojik ajanlarda geniş bir yayılımın olmadığı, daha çok alandaki kişilerle ilgili 
bir problem olarak ortaya çıktığı düşünülerek biyolojik ajana maruziyetin yaratacağı sağlık etkisinin doğrusal bir 
artış etkisi olup olmayacağı konusu pek incelenmediğinden örnekleme ilgili bir değerlendirme kriteri pek mev-
cut değildir ve bunun sonucunda da örnekleme prosedürlerinde yaygın olarak onaylanmış bir standardizasyonun 
olmamasının gerekçeleri olarak:
• Doz ilişkisindeki belirsizlik ve çeşitli konularda çelişkili tartışmaların olması. 
• Genel alerjiye neden olan spesifik ajanların dışındakiler için, sağlık etkilerinde mikroorganizmaların türlerinin 

herbirini veya diğer spesifik biyolojik ajanları belirlemenin imkansızlığı.
• Her organizma için ayrı özellikte örnekleme hassaslığının zorluğu.
• Çevre/mesleki derişimlerle ilgili kaynak verisinin yetersizliği sıralanmıştır [40].

Ancak biyoaerosollerin iç havadaki dinamik davranışlarının özellikle boyutlarıyla yakından ilişkili olması, örnek-
leme cihazı seçiminin boyut seçiciliğine bağlı yapılması gerekliliğini doğurmaktadır. Yapılacak çalışmada spesifik 
örnekleme yöntemi, kaç noktada örnekleme yapılacağı, ne kadar miktarda hava örnekleneceği, kültürlenebilen tür 
çalışılacaksa besi yeri, inkübasyon süresi gibi detayların belirlenmesini gerektirmekle birlikte, ilk karar verilmesi 
gereken unsur örnekleme ortamının neresi olduğunun belirlenmesidir. Şekil 1’de görüldüğü üzere hijyenik bir 
örnekleme ve bunun nasıl ayrıntılanacağına dair bir yol izlenmeli ve örneklemenin hangi ortam için yapılacağının 
stratejik öneme sahip olduğu akılda tutulmalıdır. Bu örneklemede ve daha sonrası için karar vermede en önemli 
unsur limitlerin nasıl belirlendiğidir.
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Şekil 1. Örnekleme Stratejisi oluşturmada stratejik yaklaşım [40].

Kalite kontrol, metoda bağlı olarak prosedür tanımlaması, sayma ve veri analizine bağlıdır. Bunların tamamlan-
ması önemli olup, sonuç nasıl değerlendirilmelidir? Çevresel örneklerde özellikle iç hava örnekleri için nicelik 
açısından rastgele ya da karşılaştırmalı bir yöntem seçilebilir. Rastgele seçilen yöntemde biyolojik ajan derişminin 
kabul edilir ya da edilemez olduğu değerlendirilirken, daha standart bir yöntem olan karşılaştırılmalı yöntemde iç 
ve dış ortamın birlikte örneklemesiyle ölçülen derişimin göreceli karşılaştırması yapılmaktadır. Eğer iç/dış derişim 
oranı = 1 ise, dış hava ile aynı düzeyde bir hava kalitesi iç ortamda mevcut olduğundan hijyenik bir ortam söz 
konusudur. Standart ve limit değerler, hem mesken hem de işyeri sağlığı için gerekli olan parametrelerdir. Dola-
yısıyla göreceli ya da kabul edilebilir derişimi görebilmek için örnekleme önemlidir. Oldukça dinamik sistemler 
olan iç ortamlarda canlı ve cansız olarak nitelendirebileceğimiz bir çok biyolojik ajan bulunur. Hangi ajanın nasıl 
örneklenmesi gerektiği ve analiz yöntemleri Şekil 2’de verilmiştir. Her bir yöntemin detayına bakılacak olursa, 
analizleme yönteminin aksine cansız veya aktif olmayan ajanlar için örnekleme yöntemi sınırlı olmakla birlikte, 
bunların örnekleme yöntemlerinin biribirlerinden farklarını ortaya koymak gerekmektedir. Ucuz ve kolay olan 
katı yüzey üzerine çarptırma ile örnek toplama yöntemi (impaction) her iki koşuldaki mikroorganizma örnek-
lemesi için kullanılabilmektedir. Agar plaka üzerine toplama yapılan bu yöntem için farklı cihaz alternatifleri 
bulunmaktadır. “Impinger” ise mikroorganizmaları sıvı yüzey üzerine toplamaya yöneliktir. Örnekleme süresi 
ve hacmi belli olduğundan oldukça nitelikli ve nicelik açısından anlamlı bir örnekleme mümkündür.

Örnekleme sırasındaki koşullar, hava hareketi (ısıtma-soğutma, klima ve çalışıp çalışmadığı), hava değişim hızı, 
havalandırma kanal ağızlarına olan mesafe, kullanım yoğunluğu ve aktiviteler, sıcaklık, bağıl nem ve CO2 derişimi 
gibi unsurlar not edilmelidir. Çünkü ortam mikrobiyotası çevresel koşullarla oldukça ilişkilidir.

SAĞLIK ETKİLERİ

ROY ve MILTON [41] hastalığa sebep olan (patojen) mikroorganizmalar için bulaş yollarına göre bir sınıflama 
yapmış ve sadece hava yoluyla bulaşanları hava-zorunlu, yani sadece aerosol (damlacık çekirdekleri) yoluyla ile-
tim sonucu distal akciğerdeg birikerek hastalığa sebep olan mikroorganizma şeklinde tanımlamışlardır; ki en iyi 
bilinen hava-zorunlu mikroorganizma Mycobacterium tuberculosis olup başka bilinen bir grup mevcut değildir. 
Diğer yollarla da bulaşabilen ancak ağırlıklı olarak damlacık çekirdekleriyle bulaşanlar (örn. suçiçeği ve kıza-
mık) için hava-tercihli; genel itibarla sindirim gibi farklı yollarla enfeksiyona yol açan ancak belirli durumlarda 

g Akciğerin çapı 2 mm’den küçük hava yollarının olduğu uç kısımlar
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distal akciğerde de enfeksiyona yol açan ve bunun için ince partikülleri kullanabilenleri de fırsatçı patojen olarak 
sınıflamışlardır. 

 

Şekil 2. Küf (Fungal), bakteri örnekleme ve tanımlama metodu akım şeması [3].

Solunum ve sindirim sistemi virüslerinin büyük çoğunluğu üçüncü gruba dahildir. Hava yolu ile bulaşan virüsler 
neredeyse her zaman kısa mesafede veya doğrudan temas yoluyla enfeksiyonu bulaştırabilir. Potansiyel olarak 
patojenik viral aerosolün önemli kaynağı hasta veya hastalığın kulukça döneminde bulunan insanlardır. Ayrıca 
viral partiküller havaya dolaylı olarak başka yollarla da karışabilir; örneğin bir tuvaletin sifonu önemli ölçüde 
aerosol oluşturabilir. İç havaya salındıktan sonra, virüslerin havadaki hareketleri ve nihai kaderlerini birçok 
faktörü içeren karmaşık bir süreç sonucunda ortaya çıkmaktadır: Solunum, insanların biyoaerosolün ciğerlere 
nüfuz etmesindeki ana yol olup, alerjenler, polenler ve mikroplara maruziyet bir dizi solunum yolu hastalığına 
neden olabilir. Aersoller solunduğunda oksidatif stres ve enflamasyonu artırarak, solunum yollarında semptomlara 
sebep olabilir ve akciğer enfeksiyonu ihtimalini artırabilir. Sağlıklı bireylerde tekrarlanan episodlara bağlı etki 
zamanla ortaya çıkarken hasta bireylerde daha büyük etkiler görülebilir. MAHESWARAN vd. [42] 7-10 yaş ve 
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11-14 yaş arası Kanadalı çocuklarda bu durumun atopik (sıklıkla rastlanan)/atopik olmayan astım, aşırı bronşiyal 
duyarlılık olduğunu göstermişlerdir. Özellikle küf hassasiyeti olan çoçuklarda daha yüksek seviyede astım görül-
düğünü, Baldacci ve ark. [43] ise polene maruziyet sonucu akciğer fonksiyonlarında azalma ve solunum yolları 
enflamasyonunun sorumlusu olarak poleni işaret etmişlerdir. Aynı şekilde HOPPIN vd. [44] bakteri ve küf kökenli 
endotoksin ve glukanların varlığının hava yollarında tahriş ve iltihaplanmanın nedeni olduğunu bildirmişlerdir. 
Öyle ki, endotoksinlere maruziyet sonucu, akciğer fonksiyonlarında azalmanın sağlıklı kişilerde 80 mg, astım 
hastalarında ise sadece 20 mg endotoksin solunmasıyla oluşabileceği bildirilmiştir [45].

SONUÇ 

İç hava kalitesi düşünüldüğünde biyoaerosoller şimdiye kadar diğer kirleticiler yanında arka planda kalmıştır. 
Ancak, SARS-CoV-2 sebebiyle oluşan COVID-19 salgını dolayısıyla patojen mikroorganizmaların önemi an-
laşılmaktadır. Bununla birlikte, alerjen ve toksik özelliklerde biyoaerosoller de bulunmakta ve çeşitli solunum 
yolu hastalıkları, semptomlar ve kansere kadar uzanan sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Biyolojik 
hava kirliliği, bulaşıcı hastalıkların dışında, çeşitli solunum yolu hastalıklarının gelişmesine katkı koymakta 
ve hasta bina sendromu ile ilişkilendirilmektedir. Sıcaklık ve nem gibi uygun çevresel şartların oluşmasıyla 
çoğalabileceklerinden iç havada biyoaerosoller daha yüksek derişimlerde gözlemlenebilir. Ancak her türü in-
celemek, iç ortamlardaki kompleks bileşenlerle olan etkileşimleri nedeniyle de kolay olmadığından, hem ölçme 
tekniklerinde hem de limit değerler tanımlamada her türe yönelik özel tanımlanmış uluslararası kabul görmüş 
standartlar mevcut değildir. Bazı devlet ve özel kuruluşlarının referans veya tavsiye değerleri temel alınmaktadır. 
En önemli ölçüt ise iç/dış hava derişim oranının ≤1 olması, yani iç havada birikim sebebiyle derişim artışının 
olmamasıdır. İç hava kirliliğinde havalandırma yetersizliğinin bir göstergesi olan CO2 derişiminin bakteri de-
rişimiyle önemli düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür. Yetersiz havalandırma üçüncül kolonilerin oluşumuna 
kadar uzanan problemleri yaratabilir. Dolayısıyla, insanları ortaya çıkabilecek sağlık etkilerinden ve salgın 
hastalıkların yayılmasından korumak amacıyla biyolojik iç hava kalitesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle, yüksek bir iç hava kalitesine sahip olmanın ana temelini oluşturan, doğal veya mekanik, yeterli hava-
landırmanın sağlanması ve düzenli temizlik ve bakım faaliyetleri olduğunun önemi anlaşılmalıdır. Özellikle 
yeniden tasarlanan yaşam alanlarında mikroorganizmaların ortamda bulunmaları ve havaya aerosol halinde 
salınma davranışları HVAC sistem tasarımı açısından önem taşımaktadır. Çok çeşitli türlerin varlığı ve her 
biri için örnekleme yöntemi ve standardizasyonu gibi zorluklar olsa da özellikle kalabalık mekanlarda uygun 
havalandırma teknikleri ve temizleme prosedürleri kullanılarak sağlıklı bir iç hava kalitesi sağlanmasının 
gerekliliği yadsınamaz. Bu çalışmada yapılan değerlendirmeler sadece hava kalitesi yönünden ele alınmıştır, 
yüzeyde mikroorganizmaların varlığı hava kalitesini etkilemekte ve yüzeyde varlıklarının devamı ise su, nem 
ve sıcaklıkla yakından ilişkilidir. İyi bir biyolojik iç hava kalitesine bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşılmalı 
yüzey temizliği, özellikle de havalandırma öncelikli konu olarak ele alınmalıdır.



14 UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri

KAYNAKLAR

[1] ARCUS-ARTH, A. ve BLAISDELL, RJ. (2007). “Statistical distributions of daily breathing rates for narrow 
age groups of infants and children”. Risk Analysis 27:97-110, 2007.

[2] web_01, https://www.who.int/westernpacific/health-topics/air-pollution.

[3] MANDAL, J., BRANDL H. “Indoor Environment - Bioaerosols in A Review with Special Reference to 
Residential and Occupational Locations”. Environmental & Biological Monitoring Journal, 4:83-96, 2011.

[4] GHIMIRE, P.S vd. “Linking the conventional and emerging detection techniques for ambient bioaerosols: 
a review”. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology 18:495-523, 2019. 

[5] LIU, Z. vd. “Study on the potential relationships between indoor culturable fungi, particle load and children 
respiratory health in Xi'an, China”. Building and Environment 80:105-114, 2014.

[6] SRIKANTH, P. vd. “Bio-aerosols in indoor environment: Composition, health effects and analysis”. Indian 
Journal of Medical Microbiology, 26:302-12, 2008.

[7] GÓRNY, R.L. “Filamentous microorganisms and their fragments in indoor air-a review”. Annals of Agri-
cultural and Environmental Medicine, 11:185-197, 2004.

[8] GÓRNY, R.L. “Microbial Aerosols: Sources, Properties, Health Effects, Exposure Assessment-A Review”. 
KONA Powder and Particle Journal, 2020005, 2019.

[9] LI, C.S. ve Hou PA. “Bioaerosol characteristics in hospital clean rooms”. Science of the Total Environment, 
305:169-76, 2003.

[10] MENTESE, S. vd. “Multiple comparisons of organic, microbial, and fine particulate pollutants in typical 
indoor environments: diurnal and seasonal variations”. Journal of the Air & Waste Management Association 
62:1380-1393, 2012.

[11] SALONEN. H. vd. “Endotoxin levels and contribution factors of endotoxins in resident, school, and office 
environments: A review”. Atmospheric Environment 142:360-369, 2016.

[12] DONG, S. ve YAO, M. “Exposure assessment in Beijing, China: biological agents, ultrafine particles, and 
lead”. Environmental Monitoring and Assessment, 170:331-343, 2010.

[13] RYLANDER, R. “Organic dust induced pulmonary disease - The role of mould derived β-glucan”. Annals 
of Agricultural and Environmental Medicine, 17:9-13, 2010.

[14] ŁAWNICZEK-WAŁCZYK, A. ve GÓRNY, R.L. “Endotoxins and β-glucans as markers of microbiological 
contamination - characteristics, detection, and environmental exposure”. Annals of Agricultural and Envi-
ronmental Medicine, 17:193-208, 2010.

[15] FARIDI, S. “Indoor/outdoor relationships of bioaerosol concentrations in a retirement home and a school 
dormitory”. Environmental Science and Pollution Research, 22:8190-8200, 2015.

[16] MCGILL G. vd. “Indoor air-quality investigation in code for sustainable homes and passivhaus dwellings”, 
World Journal of Science Technology and Sustainable Development 12:39-60, 2015.

[17] ÖKSÜZTEPE G. ve ERKAN S., “Mikotoksinler ve Halk Sağlığı Açısından Önemi”, Harran Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Dergisi, 5:190-195, 2016.

[18] MADUREIRA, J. “Indoor air quality in schools and its relationship with children's respiratory symptoms”. 
Atmospheric Environment, 118:145-156, 2015.



UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri 15

[19] MCKINNEY, K.R. vd. “Environmental transmission of SARS at Amoy Gardens”. J. Environmental Health, 
68(9):26-30, 2006.

[20] JIANG, G. “Aerosol transmission, an indispensable route of COVID-19 spread: case study of a department-
store cluster”. Frontiers of Environmental Science and Engineering, 15(3):46, 2021.

[21] PAN, M. vd. “Collection, particle sizing and detection of airborne virüses”. Journal of Applied Microbiology, 
127:1596-1611, 2019.

[22] TANG, J.W. vd. “Aerosol-Transmitted Infections-a New Consideration for Public Health and Infection 
Control Teams”. Current Treatment Options in Infectious Diseases, 7:176-201, 2015.

[23] TELLIER, R. vd. “Recognition of aerosol transmission of infectious agents: A commentary”. BMC Infec-
tious Diseases, 19:101, 2019.

[24] ADAMS, R.I. vd. “Microbes and associated soluble and volatile chemicals on periodically wet household 
surfaces”. Microbiome 5:128, 2017 

[25] BOUILLARD, L.A. vd. “Characteristics of the home bacterial contamination and endotoxin related release”. 
J ournal de pharmacie de Belgique, 61:63-66, 2006.

[26] BARI, M.A. vd. “Predictors of coarse particulate matter and associated endotoxin concentrations in resi-
dential environments”. Atmospheric Environment, 92:221-230, 2014.

[27] MENTESE, S. vd. “Bacteria and Fungi Levels in Various Indoor and Outdoor Environments in Ankara, 
Turkey.” Clean, 37:487- 493, 2009.

[28] VORNANEN-WINQVIST C. “Exposure to indoor air contaminants in school buildings with and without 
reported indoor air quality problems”. Environment International, 141:105781, 2020.

[29] LI, Y. vd. “Assessment of culturable airborne bacteria of indoor environments in classrooms, dormitories 
and dining hall at university: a case study in China”. Aerobiologia, 36:313-324, 2020. 

[30] BRĄGOSZEWSKA, E. vd. “Microbiological indoor air quality in an office building in Gliwice, Poland: 
analysis of the case study”. Air Quality Atmosphere and Health, 11:729-740, 2018 

[31] LAW, A.K.Y. vd. “Characteristics of bioaerosol profile in office buildings in Hong Kong”. Building and 
Environment, 36:527-541, 2001.

[32] KORPI, A. vd. “Microbial Volatile Organic CompoundsCritical Reviews in Toxicology”, 39:139-193, 2009.

[33] MORAWSKA, L. “Droplet Fate in Indoor Environments, or Can we Prevent the Spread of Infection”. Indoor 
Air, 16: 335-347, 2006.

[34] NAZAROFF W. “Indoor bioaerosol dynamics”. Special Issue: Keynote: Indoor Air 2014; 26:61-78, 2016.

[35] EDUARD, W. vd. “Bioaerosol exposure assessment in the workplace: the past, present and recent advances”. 
J Environmental Monitoring, 14:334-9, 2012.

[36] ROLPH, C.A. vd. “Sources of Airborne Endotoxins in Ambient Air and Exposure of Nearby Communities 
- A Review”, Atmosphere, 9:375, 2018.

[37] RAO, C.Y. vd. “Review of quantitative standards and guidelines for fungi in indoor air”. J. Air Waste Ma-
nagement Association, 46: 899-908,1996. 

[38] HESELTINE, E. ve ROSEN, J, “WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould”. 2009.

[39] MOLDOVEANU, A.M. Biological Contamination of Air in Indoor Spaces in Current Air Quality Issues. 
IntechOpen, 2015.



16 UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri

[40] GÓRNY, R.L., “Microbial Aerosols: Sources, Properties, Health Effects, Exposure Assessment-A Review”. 
Powder and Particle, 37:64-84, 2020.

[41] ROY, C.J., MILTON D.K. “Airborne transmission of communicable infection--the elusive pathway”. New 
England Journal of Medicine, 350:1710-2, 2004.

[42] MAHESWARAN, D. vd. “Exposure to beta-(1,3)-D-glucan in house dust at age 7-10 is associated with 
airway hyperresponsiveness and atopic asthma by age 11-14”. PLoS One, e98878, 2014.

[43] BALDACCI, S. vd. “Allergy and asthma: Effects of the exposure to particulate matter and biological aller-
gens”. Respiratory Medicine, 109:1089-1104, 2015.

[44] HOPPIN, J.A. vd. “Respiratory disease in United States farmers”. Occupational and Environmental Medi-
cine, 71:484-491, 2014.

[45] KHARITONOV, S.A., SJÖBRING, U. “Lipopolysaccharide challenge of humans as a model for chronic 
obstructive lung disease exacerbations”. Contributions to Microbiolology, 14:83-100, 2007.



UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri 17

MORÖTESİ (ULTRAVIOLET) IŞINIM: 
DOĞASI VE ÖZELLİKLERİ

Macit TOKSOYa

Orhan EKRENb

Amaç “toplumun sağlık anlamında gün ışığını takdir etmesi için eğitilmesi,
gün ışığının uyarıcı ve canlandırıcı olduğu kadar, doğanın evrensel dezenfektanı olduğunu ulusa öğretmek”. 

Saleby C.W. Sunlight League Kurucusu [1]. 

Bugünden sonraki onbin yıl gibi uzun bir perspektifte, 19 yüzyılın en önemli olayının
Maxwell’in Elektrodinamik Kanunlarını keşfetmesi olarak değerlendirileceğine dair çok az şüphe olabilir.

Nobel Ödüllü Fizikçi Richard Feynman, 1964 [2]. 

ÖZET

Hipokrat'ın, “sizin için iyi” dediği, antik çağlardan bu yana biyolojik etkileri bilinen, sağlık getiren Tanrı olarak 
ibadet edilen, D vitamini üretimi ve estetik tatmin dışında faydaları, modern batı tıbbı tarafından “güvenilir olarak 
ispatlanmamış” güneş ışınımının, insan sağlığı ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili bileşenleri içinde morötesi 
ışınım spektrumu ve bu spektrum içinde A, B ve C bantları yer almaktadır. 

Biyoradyasyonun temel elemanı olan elektromagnetik spektrumun bir parçası olan morötesi ışınımın, ozonun 
atmosferin üst tabakalarında iyi, yeryüzünde kötü olması gibi, insan sağlığı açısından faydalı ve zararlı etkileri 
söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, ultaviolet ışınımın doğasını, temel yasalarını, doğal ve yapay kaynaklarını 
ve özellikle virus kırıcı C bandındaki özelliklerini ilgili literatürün ışığında gözden geçirmektir.

GİRİŞ

Morötesi (Ultraviolet-UV) ışınımın doğal kaynağı olan güneşin, biyolojik etkileri antikçağlardan bu yana bilin-
mektedir. Işınımın iyileştirici etkisi nedeniyle, eski Alman Toplulukları ve İnka’larca güneş sağlık getiren tanrı 
olarak da kabul edilmiştir [1]. Isaac Newton 1666’da bir prizma yardımıyla güneş ışınımının görünür banttaki 
bileşenlerini, John Ritter 1801’de güneş ışınımı spektrumu içindeki morötesi ışınları, 1893-1896 yılları arasındaki 
yoğun deneysel çalışmaları ile Nielsen Finsen bronzlaşma ve güneş yanığının sebebinin morötesi ışınlar oldu-
ğunu keşfetmişlerdir [1]. Niels Finsen çalışmalarıyla modern fotobiyolojiyi başlatan bilim insanıdır. 1924 yılında 
başlayan ve 1940 yılında dağılan, SALEEBY tarafından kurulan ve güneş ışınımının sağlık açısından faydalarını 
ve kullanımını öne çıkarmayı amaçlayan topluluğa karşın, 1976 yılında Roma’da yapılan VII. Uluslararası Fo-
tobiyoloji Kongresinde (International Congress of Photobiology) aşırı hatta moderate-ılımlı güneşlenmenin bile 
zararlı olduğu öngörülmüştür. Günümüzde güneş ışınımının morötesi bandındaki ışınımın cilt kanserine etkisi 
çok iyi bilinmektedir. Ancak sağlık açısından da, D vitamini oluşumu ile güneş ışınımı arasındaki pozitif ilişki 

a Dr. Yük. Mak. Müh. RD&PM, TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi Üyesi, macittoksoy@gmail.com. 
b Prof. Dr. Ege Üniversitesi, Gün. Ener. Ens. TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi Üyesi, orhan.ekren@ege.edu.tr.
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de yine iyi bilinmektedir ki, 1996'da yayınlanan bir makaleye [3] göre belki güneşlenmeye karşı gereğinden fazla 
bir korku oluşmuştur. 

Biyoradyasyonun (biyoışınımın) temel bileşeni ve elektromagnetik dalga spektrumunun bir parçası olan morötesi 
ışınımın, ozonun atmosferin üst tabakalarında iyi, yeryüzünde kötü olması gibi, insan sağlığı açısından faydalı 
ve zararlı etkileri söz konusudur [4]. Morötesi ışınım yaklaşık 170 yıl kadar geriye giden bir tarihçeyle, mikrop 
kırıcı olarak bilinmektedir (Tablo 1). 

Tablo1’den görüldüğü üzere, 19.yüzyılın sonundan bu yana morötesi ışınımın mikrop kırıcı bir elektromagnetik 
(EM) dalga olduğu bilinmekte, uluslararası bir referans merkezi olan CDC tarafından da etkisizleştirme özelliği 
1994 yılından bu yana onaylanmaktadır. Morötesi ışınımın C bandı (100 nm-280 nm) içinde yer alan en etkin 
dalga boyu 265 nm’ye en yakın, teknik olarak yapay olarak üretilebilen 253,7 nm boyundaki ışınım (Şekil 1), tıbbi 
müdahalelerde kullanılan aletlerden, atık su ve temiz su dezenfeksiyonuna, yaşam hacimlerinde tavana yakın böl-
genin içinde mikroorganizmaların dezenfeksiyonuna kadar çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. HVAC sistemlerinde 
ise ısıtıcı ve soğutucu serpantinlerin yüzeylerine tutunmuş mikroorganizmalar ile HVAC sistemi içinde dolaşan 
havada asılı mikroorganizmaların etkisizleştirilmesinde uygulama alanı bulmaktadır. 

Tablo 1. Mor ötesi (UV) ışınımım mikrop kırıcı olarak keşfinin kronolojisi [5, 6].

1855 Arloing ve Daclaux tarafından (Şarbona sebep olan) Bacillus anthracis ve Tyrothrix scaber bakterilerinin 
güneş ışığı tarafından etkisizleştirildiğininn bulunması 

1877 Downes ve Blunt’un güneş ışığının morötesi (ultraviolet ) bandının bakteriler üzerinde etkili olduğunu 
raporlaması

1889 Widmark tarafından ark lambalarından yayılan morötesi ışığın etkisizleştirme etkisinin belirlenmesi. 
1892 Geisler’in bir prizma ve heliostat yardımıyla, güneş ışığı ve ark lambasının ışınımının tifüs bakterisi için 

öldürücü olduğunu göstermesi.
1903 Barnard ve Morgan’ın 226 nm - 328 nm aralığındaki morötesi ışığımın mikrop kırıcı (biocidal) olduğunu 

belirlemesi.
1932 Ehris ve Noethling’in mikrop kırıcı dalga boyu aralığını 253,7 nm dalga boyuna daraltması. 
1957 Riley’in, morötesi ışınımın tüberküloz için etkin olduğunu ispatlaması.
1994 CDC’ninc Tüberküloz için morötesi ışınımın etkinliğini kabul etmesi. 

 

Şekil 1. Morötesi ışınım dalga boyuna göre hücrenin etkisizleşmesi ve UV lambaların işletme dalga boyları [7].

c CDC: Centre for Desease Control. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi'nin, kamu 
sağlığı ve kamu güvenliğinin sağlanması konusunda çalışan bir birimi.
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Aralık 2019’da ortaya çıkan küresel COVID-19 salgını karşısında bir anlamda çaresiz kalan teknoloji, hem bu 
salgın hem de gelecekte karşılaşılacak olan benzeri salgınlar için HVAC sistemlerinde etkin UVC dezenfeksi-
yon sistemlerinin kullanılmasını güçlü olarak gündeme getirmiştir. UVC teknolojisi çok disiplinli bir alandır. 
Literatürde bu teknolojiyi çok farklı yönleriyle ele alan pekçok araştırmaya rastlanılmaktadır. Uygulamada ise 
UVC sistemine ait pekçok bileşen, HVAC uzmanlarına önerilmektedir. Bu bileşenlerin kullanılmasıyla etkin 
dezenfeksiyon sistemlerinin geliştirilmesi için bir elektromagnetik dalga olan UVC ışınımın doğasının, fizik-
sel yasalarının bilinmesine gerek vardır. Bu çalışmanın amacı da özellikle ultaviolet ışınımın doğası, spektral 
özellikleri, yapay kaynakları ve özellikle mikropkırıcı (germicidal) C bandındaki ışınımsal özelliklerini, ilgili 
literatürün ışığında gözden geçirmektir.

MORÖTESİ IŞINIMIN KAYNAKLARI

Morötesi ışınımın doğal kaynağı güneş, yapay kaynakları ise yüksek sıcaklıktaki yapay kaynaklar ve çeşitli şe-
killerde uyarılmış gaz atomlarıdır. Tablo 2’de morötesi ışınım yayan yapay cihazlar verilmiştir.

 

Tablo 2. Morötesi ışınım yayan cihazlar [8].

Bakteri kırıcı lambalar Metal halojen lambalar
Siyah ışık lambaları Cıvalı lambalar
Karbon, Xenon ve diğer arklar Plazma torçları
Diş polimerizasyon ekipmanları Fototerapi ekipmanları 
Floresan ekipmanlar Matbaa mürekkebi polimerizasyon ekipmanları 
Hidrojen ve deuterium lambaları Kaynak makinaları 
Morötesi tırnak işlem ekipmanları Sahte para kontrol ekipmanları 

Sıcaklığı 0 K’den farklı olan her cisim, ısıl ışınım (thermal radiation) olarak adlandırılan elektromagnetik dal-
ga yayar. Cisimlerin sıcaklığı arttıkça yaydıkları elektromagnetik dalgaların görünür ışık bandında yaydıkları 
enerji artar. Cisimler bir taraftan elektromagnetik dalgalar ile enerji yayarken, diğer taraftan diğer cisimlerden 
yayılan enerjinin bir kısmını yutar. Yaydıkları enerji yuttuklarından daha az ise sıcaklıkları azalır. Çevreleri ile 
eşit sıcaklıkta iseler, yuttukları enerji yaydıkları enerjiye eşittir. Güneş, efektif siyah cisim sıcaklığıd 5777 K olan 
yüksek sıcaklıkta bir cisimdir; teorik olarak tüm dalga boylarında ancak pratik büyüklükte, elektromagnetik dalga 
spektrumunda mikrodalgalar ile x-ışınımları arasında bulunan dalga boylarında, elektromagnetik dalga - ışınım 
yayar (Şekil 2). 

Güneşin yaydığı elektromagnetik dalgalar (ısıl ışınım), çevresel etkileri birbirinden farklı üç spektral banda ayrıl-
mıştır: Kızılötesi ışınım (infrared radiation - IR), görünür ışınım (visible light - VL) ve morötesi (ultraviolet - UV) 
ışınım bantları. Morötesi ışınım spektrumu da yine çevresel etkileri birbirinden farklı UVA, UVB ve UVC band-
larına ayrılmıştır. Atmosfer dışında güneş ışınımın yaklaşık %10’u morötesi ışınımdır. Güneşin yaydığı morötesi 
ışınımın yaklaşık üçte biri yeryüzüne ulaşır. Yeryüzüne ulaşan ışınımın %95’i UVA, %5 UVB bandlarındadır. 
UVC ışınımı ve UVB’nin büyük kısmı atmosferin üst tabakalarındaki (faydalı) ozon, moleküler oksijen ve su 
buharı tarafından yutulur. Canlılar evrim geçirerek yeryüzüne ulaşan UVA ışınımından etkilenmemektedirler; 
aynı durum UVB ve yeryüzüne ulaşamayan UVC için geçerli değildir [5, 9]. 

d Efektif siyah cisim sıcaklığı, güneşin yaydığı ışınımın atmosfer dışındaki spektral dağılımına uygun enerji yayan siyah cismin 
sıcaklığı.
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Şekil 2. Elektromagnetik Spektrum. 

ATOMUN DOĞASI ve MORÖTESİ IŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

Nobel ödüllü ünlü fizikçi Richarf Feynman “Büyük bir afette sahip olduğumuz tüm bilimsel mirası kaybetsek ve 
gelecek nesillere aktarabileceğimiz tek bir cümle olsa, hangi ifade en az kelimeyle en çok bilgiyi aktarırdı diye 
sormuş ve cevabı kesin olmuştur”: “Her şey atomdan oluşmaktadır” [10].

Atomlar bilim dünyamıza 2460 yıl önce Demokritus ile girmiştir. Sırlarının tümü hala bilinmemektedir. MÖ 
440 yıllarında Yunan Filozofu Demokritus, eline bir taş olarak onu ikiye bölmeyi, bu parçalamayı sonsuz sayıda 
yaptığında bir bölünemeyen (a-tomos) parçaya ulaşacağını düşündü ve bu bölünemeyen parçaya atom adını verdi. 
Demokritus'tan bu yana atomun doğası ile birlikte, morötesi ışınımın içinde yer aldığı ısıl ışınıma ait elektromag-
netik dalga spektrumunda yer alan ışığın doğasının anlaşılması da farklı evrelerden geçti (Tablo 3).

Tablo 3. Işığının doğasınının tanımlanmasının tarihsel gelişimi [11]. 

MÖ 384-322 Aristo Işık, “Aether” içinde bütün uzayı dolduran titreşimlerden oluşur.
1686 Newton “Işık, çok hızlı hareket eden ve bütün aether’i titreştiren küçük taneciklerden oluşur”.
1801 Young “Işık, çift yarık deneyinde görülen interferans halkalarından görüldüğü üzere bir 

dalgadır”. 
1860’lar Maxwell “Işık bir elektromagnetik dalgadır”. 
1888 Hertz Mawell’i onaylayan, radyo dalgalarının deneysel olarak keşfi.
1900 Planck Işık dalgalarının enerjisinin, frekansla orantılı olarak hesaplanması
1905 Einstein Işığın maddelerle, içinde kütlesiz parçacıklar(fotonlar) varmış gibi, ilişkisinin teorisi 
1913 Bohr “Elektronlar atom içerisinde enerji seviyelerini değiştirdiklerinde fotonlar yayılır veya 

yutulur”. 

Herşey atomlardan oluştuğu gibi elektromagnetik dalgaların ve dolayısıyle elektromagnetik dalga olan morötesi 
ışığın kaynağı da atomlardır. Bohr’un geliştirdiği atom modeline göre, elektronlar bir atom içerisinde belli enerji 
seviyelerinde bulunabilir. Elektronların bulundukları yörüngeler enerji seviyesini belirler. Elektronlar üzerine düşen 
bir foton-enerji (elektromagnetik dalga) o elektronu bulundukları enerji seviyesinden bir başka enerji seviyesine 
(çekirdekten daha uzak bir yörüngeye) yükseltir. Elektron foton yayarak (Şekil 3) tekrar eski yörüngesine gelir. 
Elektronların enerji ile sürekli uyarılmaları foton - elektromagnetik dalga - ışınım yayılmasını sürekli kılar. Her 
atomun elektron enerji seviyeleri birbirinden farklıdır. Elektronlar uyarılma enerjilerine göre, bu seviyelere - yö-
rüngelere ardışık olarak geçebildikleri gibi yörüngelerin bazılarını atlayarak da geçebilir. Atomun cinsine bağlı 
olarak elektronların yörüngeler arasında çekirdeğe doğru yer değiştirme olasılıklarına bağlı olarak, değişen dalga 
boylarında (ve farklı enerjilerde) elektromagnetik dalga-foton yaymaları, her atomun bir özelliği haline gelmek-
tedir. Böylelikle elementler atomlarının yaydıkları elektromagnetik dalgaların analiziyle de birbirinden ayrılır.  
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Düşük basınçlı cıvalı buharlı morötesi ışınım lambalarının 253,5 nm elektromagnetik dalga yayması da cıvanın 
elektron yörüngelerinin enerji seviyelerinin farklılığının bir sonucudur. 

 

Şekil 3. Elektronun dıştaki bir yüksek enerjili yörüngeden daha içteki düşük enerjili bir yörüngeye geçmesi 
elektromagnetik dalga (foton) yayılmasına neden olur [12].

SİYAH CİSİM IŞINIM YASALARI

Sıcaklığı 0 K’den farklı olan her cismin yaydığı enerji, bulunduğu sıcaklıkta en fazla enerjiyi yayan ve üzerine 
gelen tüm ışınım enerjisini yutan (ideal - teorik) siyah cisim ışınımını veren yasalar ve cisimlerin ışınım özellikleri 
(yayma, yutma, yansıtma ve geçirme katsayıları) kullanılarak hesaplanır. Yıldızlar birer ideal siyah cisim olarak 
kabul edilebilir. 

Siyah cisim ışınımının temel üç yasası vardır. Bunlar Planck, Wien ve Stefan Boltzman yasalarıdır [13]. 

Planck Yasası

T sıcaklığında bir siyah cismin λ dalga boyunda yaydığı ışınım yoğunluğu 1900 yılında Planck tarafından kendi 
adıyla anılan bir yasa ile ifade edilmiştir. Planck’ın teorisini açıkladığı 14 Aralık 1900 tarihi, Quantum Fiziğinin 
doğum tarihi olarak kabul edilmektedir. Aşağıda verilen eşitlik, Planck Kanunu olarak herhangi bir sıcaklıktaki 
siyah cismin, birim alandan, birim zamanda birim katı açı altında birim dalga boyunda yaydığı ışınım şiddeti 
(irradiance) vermektedir. 

 (1)

Bu eşitlikte c ışık hızı (= 2,998 x 108 m/sn), h Planck sabiti (= 6,6256 x 10-34 J s), k Boltzman sabiti (= 1,3805 x 
10-23), T Mutlak sıcaklık (K), λ= dalga boyudur (μm). 

Siyah cismin herhangi bir sıcaklıktaki spektral yayma gücü, birim alandan birim dalga boyunda, üzerindeki yarı-
küresel uzaya yaydığı enerjidir ve (1) no'lu eşitliğin yarı küresel uzayda entegrasyonu ile aşağıdaki eşitlikle bulunur. 

 (2)
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Şekil 4’de bu eşitliğin Planck Dağılımı olarak anılan sıcaklık ve dalga boyuna göre değişimi görülmektedir. Siyah 
cismin ışınımı maddedin doğasından bağımsızdır. 

 

Şekil 4: Siyah cisimin spektral yayma gücü. Planck, Wien ve Satefan Boltzman yasaları [14]. 

Wien Yasası

Planck yasası eşitliğinin türevinin sıfır olduğu (maksimum ışınım yoğunluğunun olduğu - Şekil 4) noktaları veren 
Wien Yasası, teorik olarak 1893 yılında Wien tarafından türetilmiştir: 

λmax,T = 2898   
 

Stefan Boltzman Kanunu

Stefan Boltzman yasası, siyah cisimin bulunduğu sıcaklıkta tüm dalga boylarında yaptığı toplam ışınımı ifade eder 
ve Planck ifadesinin 0 ile ∞ arasında integrasyonu ile (Planck dağılımının altında kalan alan - Şekil 4) hesaplanır.

 (3a) 
 (3b)

Bu eşitlikte σ Stefan Boltzman sabitidir: 

 (4)

GERÇEK (GRİ) CİSİM IŞINIMI 

Gerçek cisimlerin ışınımı siyah cisimlerin ışınımına benzemez. Ancak siyah cisim ışınım yasaları kullanılarak 
hesaplanır. 
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Gerçek cismin spektral ışınım yoğunluğunun, siyah cisim ışınımının spektral yoğunluğuna oranına,o cismin 
spektral (monokromatik) yayma (emisyon) katsayısı (ελ) denir. Bu tanımla gerçek cisimin spektral ışınım gücü 
aşağıdaki eşitlikle hesaplanır: 

Eλ(λ,T) = ελ Eb,λ (λ,T); o < ελ <1 (5)

Gerçek cisimler için spekral yutma, yansıtma ve geçirme katsayıları da (Şekil 5), aşağıdaki eşitliklerle tanımlanır. 

αλ = Yutulan ışınım yoğunluğu / gelen ışınım yoğunluğu  = Eα,λ / Ei, λ (6)

ρλ = Yansıtılan ışınım yoğunluğu / gelen ışınım yoğunluğu = Eρ,λ / Ei, λ (7)

τλ = Geçirilen ışınım yoğunluğu / gelen ışınım yoğunluğu = Eτ,λ / Ei, λ (8)

Gerçek cisimlerin spektral yansıtma, yutma ve geçirme katsayılarının toplamı 1’e eşittir:

αλ + ρλ + τλ = 1 (9)

 

Şekil 5. Gerçek cisimlerin ışınımı yansıtması, yutması ve geçirmesi.

KIRCHHOFF YASASI

Kirchhoff Yasası kapalı bir hacim içerisindeki gerçek yüzeylerin spektral yayma katsayısının, spektral yutma 
katsayısına eşit olduğunu ifade eder:

ελ = αλ (10)

MALZEMELERİN MORÖTESİ IŞINIM YANSITMA KATSAYILARI

Kapalı bir hacimde bulunan bir UVC kaynağından yayılan ve bir yüzeye gelen ışınım, ışınım kaynağından gelen 
ışınım ile diğer yüzeylerden o yüzeye teorik olarak sonsuz sayıda yansımayla gelen ışınımların toplamına eşit-
tir. Bu yüzden HVAC uygulamalarında hedef bölgeyi çevreleyen yüzeylerin yansıtma katsayısının büyüklüğü 
önemlidir. Tablo 3’de HVAC sistemlerinde kullanılan çeşitli malzemelerin UVC yansıtma katsayıları verilmiştir. 

Yansıtma katsayısının etkisinin gösterildiği bir çalışmada, 380 x 250 cm bir kanala dik yerleştirilmiş 35 led 
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lambanının yarattığı ışınım alanının, yansımanın olduğu ve olmadığı haller için yapılan simülasyonun sonuçları 
Şekil 6’da görülmektedir. 

(a) LED lambaların kanal içindeki geometrik konumları. 

 (b) Yansıtma yok (c) Yansıtma var (ρ=0,80) 

Şekil 6. Bir kanaldaki ışınım alanına kanal yüzeylerinden olan yansımanın etkisi [15].

Tablo 3. Çeşitli HVAC malzemelerinin yansıtma katsayıları [18].

Malzeme Yansıtma Katsayısı (%)
Aluminyum asitle parlatılmış 88
Aluminyum folyo 73
Aluminyum oksit 55
Aluminyum işlenmemiş 50
Galvaniz kanallar düzgün yüzeyli 57
Galvaniz kanallar kaba yüzeyli 53
Krom çelik 30
Paslanmaz çelik (20-30) 28

Tablo 4. Yansıma katsayısı UVC Çarpanları [16,17].

Metal UVC Çarpanı
Paslanmaz çelik 1,40
Galvaniz kaplama çelik 1,50
Aluminyum 1,75
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HVAC sistemlerinde serpantin yüzeylerinin dezenfeksiyonunda, serpantin yüzeylerini çevreleyen diğer yüzey-
lerin yansıtma katsayısının etkisi, pratik olarak, UVC çarpanı (UVC multiplier) olarak adlandırılan bir katsayısı 
ile hesaplanması önerilmektedir. Tablo 4’de çeşitli yüzey malzemeleri için UVC çarpanı değerleri verilmiştir [16, 
17]. Ancak bu katsayıların nasıl üretildiğine dair, yazarlar orjinal çalışmaya ulaşamamışlardır. Bir başka deyişle 
bu katsayıların hesabına dair fiziksel model belli değildir. Herhangi bir yüzeye gelen ışınım yoğunluğu bu katsayı 
ile çarpıldığında yansımalardan dolayı artmış ışınım yoğunluğunun bulunması önerilmektedir.

MORÖTESİ IŞINIM KAYNAĞI DÜŞÜK BASINÇLI CİVA LAMBALARI

Günümüz teknolojisinde ticari olarak mevcut olan ve kullanılan morötesi ışınım kaynağı, sadece 253,7 nm dalga 
boyu morötesi ışınım yayan düşük basınçlı cıvalı (Low Pressure Mercury, LPM) geleneksel lambalardır. Son 
zamanlarda yapılan araştırmalarla 222 nm dalga boyunda ışınım veren lambalarla, yine aynı dalga boyunda LED 
ampuller de kullanım alanına girmeye başlamıştır. Ancak bu yeni teknolojilerin mevcut fotobiyolojik bilgi tabanının 
daha fazla geliştirilmeye gereksinimi olduğu düşünülmektedir. LPM lambaların patojenlerin etkisizleştirilmesinde 
etkin olarak kullanıldığı gösterilmiştir. 

Düşük basınçlı cıvalı (LPM) UVC lambaların yapısı ve UVC üretimi 

LPM morötesi lambalar sıvı cıvanın buharlaşması ve iyonizasyonu ile birkaç dar aralıkta morötesi ışınım üret-
mektedir. Bu lambaların yapısı ve çalışma prensibi aşağıdaki şekilde özetlenmiştir [7].

LPM morötesi lambalar, ikisi ana elektrot birisi bir resistör yardımıyla ana elektrotlardan birine bağlanmış üçüncü 
bir başlatıcı - starter elektrot ile bunları içine alan silindirik bir quartz cam borudan oluşmaktadır. Cam borunun 
içerisi argon gazı ile çok az bir miktar sıvı cıva ile doludur (Şekil 7). 

Lambaya enerji verildiğinde, başlatıcı elektrot ile ana elektrot arasında bir ark oluşur. Bu ark ana elektrotlar arasında 
daha büyük bir arkı oluşturur. Bu ark ürettiği ısı ile sıvı haldeki cıvayı buharlaştırır ve iyonize eder. İyonize olan 
cıva, biri 253,7 nm, diğeri 185 nm olmak üzere birkaç dar dalga boyu aralığında mor ötesi ışınım üretire. Oksijen 
molekülleri, 185 nm dalga boyundaki ışınıma maruz kaldıklarında ozon üretir. HVAC sistemlerinde ozon, insan 
sağlığı için zararlıdır ve HVAC sisteminde kullanılan bazı malzemelerin yapısını da bozabilir. Bu yüzden lamba-
nın borusu, 185 nm dalga boyundaki ışınım geçirmeyen quartz camdır. Şekil 8’de farklı iki lambanın yaydıkları 
enerjinin spektral dağılımları verilmiştir. 

 

Şekil 7. Düşük basınçlı cıvalı morötesi lambanın şematik yapısı [7].

e Buradaki fiziksel mekanizma, daha önce verildiği üzere, ana elektrotlar arasında oluşan serbest elektron akımının gaz molekül-
lerine çarpışması sonucu oluşan enerji transferi ile gaz atomlarındaki elektronların kararlı olmayan yörüngelere geçmesi ve bu 
yörüngelerden enerji (elektromagnetik dalga - foton) yayarak tekrar kararlı oldukları yörüngeye gelmeleridir. 
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LPM morötesi lambaların olumsuz özellikleri. 

UVC ışınımın etkileri [4] dışında, LPM lambaların olumsuz yönleri aşağıda verilmiştir [7].
• Cıva zehirli bir elementdir. 
• Lambanın cam gövdesi kırılgandır.
• Lamba içindeki sıcaklık (soğuk nokta sıcaklığı) azaldıkça morötesi ışınım gücü de önemli derecede azalır.
• Teknik ömürleri sınırlıdır (Maksimum 18.000 saat)
• Maksimum ışınım gücüne ulaşmak için, (şebekeden çekilen primer enerji dezenfeksiyon verimi anlamında 

kaybının söz konusu olduğu) bir ısınma zamanı söz konusudur. 
• Geometrik yapısı UVC sistem tasarımında konforsuzluk yaratabilir. 

Cıvanın zehirli olması dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Herhangi bir nedenle lambanın kırılması durumun-
da, saçılacak cıvanın çevreye yayılmasını ve bakım personelinin cıvaya maruz kalmasını önlemek için gerekli 
tedbirleri içeren bakım prosedürleri geliştirilmelidir. 

Teknik literatürde daha önce belirtildiği üzere lambaların UVC gücü verilmektedir. Patojen dezenfeksiyonunda 
253.7 nm dalga boyundaki ışınım kullanıldığından, üretici firmadan bu dalga boyundaki gücü istenilmelidir. 
Lambanın toplam ışınım gücü G253,7 (W), Boyu L(m), çapı D(m) ise yan yüzeyleri ihmal edilerek lamba yüze-
yinde ışınım yoğunluğu, 

E 253,7 = G253,7 / π D L (W/m2) (10)

şeklinde hesaplanır.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Morötesi (UVC) ışınım dezenfeksiyon sistemlerinin tasarımı açısından, morötesi (UVC) ışınım ile ilgili temel 
tanımların ve fizik prensiplerin okur yazarı olmak önemlidir. Günümüzde en çok kullanılan yüksek verimli ve 
güçlü morötesi ışınım kaynakları düşük basınçlı cıvalı lambalardır. Son yıllarda LED teknolojisindeki gelişmelerle 
LED lambalar, geleneksel quartz camlı silindirik düşük basınçlı cıvalı lambalara karşı ciddi bir alternative olma 
yolunda önemli adımlar atmaktadır. 

253,7 nm mikropkıran dalga boyunun yanında yine son zamanlarda 222 nm dalga boyunda ışınım kaynağı kul-
lanan bir teknoloji gelişmektedir. Bu dalga boyundaki fotobiyolojik bilgi tabanının gelişmesiyle, insan sağlığına 
zararlı olmadığı belirtilen bu dalga boyunun da uygulamalarda yer bulacağı öngörülmektedir. 

Düşük basınçlı cıvalı UVC lambalarının kırılgan olmaları ve dolayısiyle kırılma halinde çevresel etkilerinin 
önemli olması ihtimali, bu lambaların kullanıldığı sistemlerin tasarımına ve işletilmesine önem verilmesini ge-
rekli kılmaktadır. 
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ÖZET

Işınım ile enerji transferi, elektromanyetik dalgalar ya da fotonlar vasıtasıyla gerçekleşen ısı transferini tanımlamak 
için kullanılmaktadır. Işınımla ısı transferini iletim ve taşınımla ısı transferinden ayıran en belirgin özelliği, ener-
jinin nakli için bir ortama ihtiyaç duymaması olup, ışınım yapan yüzeylerin birbirini görmesinin yeterli olmasıdır. 
Isıl ışınım, bir ortam tarafından sadece ortamın sıcaklığına bağlı olarak yayılan elektromanyetik dalgalar olarak 
tarif edilebilir ve ısı transferinde öneme sahip olan dalga boyu aralığı 0,1 µm ile 100 µm aralığıdır. Bu aralığa 
morötesi (ultraviyole) ışınların bir bölümü, görülen ışınlar ve kızılötesi (infrared) ışınlar girmektedir. 0,1 µm (100 
nm) ile 0,4 µm (400 nm) dalga boyu aralığında bulunan ultraviyole ışınım yelpazesinde, 0,2 µm (200 nm) - 0,28 
µm (280 nm) dalga boyu aralığı UVC olarak adlandırılır ve mikrop kıran aralık olarak bilinir. Bu çalışmada, UVC 
ışınımın etkilerinin doğru anlaşılması için öncelikle yüzeyler arasındaki ışınımla ısı transferinin hesap yöntemleri 
ve temel yasaları verilmiştir. UVC ışınımın etkilerini açıklayabilmek için ışınımla ısı transferinin anlaşılması 
gerekmektedir. Işınımla ısı transferinde yüzeylerin birbirlerine göre konumları yüzeyler arasındaki ışınımla ısı 
transferini etkilemekte olup, bu durum görüş faktörü ile dikkate alınmaktadır. Yüzeylerdeki ışınım yoğunluğunu 
etkileyen bir diğer önemli parametre ise yansıma etkisidir. Bu nedenle farklı yansıma durumları için görüş faktörü 
hesabının nasıl yapılması gerektiği de ayrıca açıklanmıştır. Son olarak, literatürden çeşitli örnekler sunularak farklı 
araştırmacıların uygulamalarda görüş faktörüne nasıl yaklaştığı açıklanmaya çalışılmıştır.

GİRİŞ 

Bulundukları çevre ve ortam havasında kayda değer bir süre canlı kalan, hayatın akışını ve işleyişini önemli oranda 
değiştiren SARS-CoV-2, kızıl ötesi ışınlar (UV) ve yağları çözebilen çözücülere karşı düşük direnç göstermektedir. 
UV ışıma bölgesi (λ=100-400 nm) dört bölgeye ayrılmaktadır:
- VUV, λ< 200 nm
- UVC, λ= 200-280 nm
- UVB, λ= 280-315 nm
- UVA, λ= 315-400 nm

Bu bölgelerden UVC, mikroorganizmalar üzerinde etkili olmasından dolayı “mikrop kıran aralık” olarak bilin-
mektedir. Ultraviyole mikrop kırıcı ışınım denildiğinde ise pratik sebeplerden dolayı genellikle 253,7 nm dalga 
boyundaki UV kastedilir. Ultraviyole lambalar gerek hava gerekse yüzey dezenfeksiyonu uygulamalarının önemli 
bir parçasıdır. Bu lambaları hem farklı şekil ve boyutlarda hem de farklı güç ve ışınım bandında üretmek müm-
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kündür. Lambaların tasarım parametreleri, işletim amaçları düşünüldüğünde çok büyük önem arz etmektedir. 
Tasarımı etkileyen değişkenlerin kuvartz tipi, içerdiği gazın bileşenleri, çalışma sıcaklığı, balast tipi olduğu ve 
lambanın bulunduğu ortam ile uyumlu olması gerektiği VANOSDELL ve FOARDE’nin yapmış olduğu araştır-
malarda belirtilmiştir [1]. Civa, çinko, demir ve zenon buharlı gazlar UV lambalarda kullanılan gazlardır. Düşük 
basınçlarda çalışabilir olması nedeniyle cıva buharlı UV lambaları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu lambalarda 
bulunan elektrotların ürettiği elektronlar cıva atomları ile çarpıştığında, 253,7 nm’de foton açığa çıkmasına neden 
olmaktadır [2].

Uzun süredir su arıtımında kullanılıyor olmakla birlikte Ultraviyole Mikropkıran Işınlama (UVMI - Ultraviolet 
Germicidal Irradiation, UVGI) uygulanmasının havada taşınan patojenler üzerindeki etkileri hakkındaki tasarım 
bilgileri, öngörülebilir performansı garanti etmek için gereken ayrıntıdan yoksundur. Bir deney kurmanın ve test 
sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlamanın ise doğasında var olan zorluklar nedeniyle hava kaynaklı sabitlerin 
çok azı kesin olarak bilinmektedir [3]. Dezenfeksiyon, UV ışınım şiddeti ve zamanın bir fonksiyonudur. Bu ne-
denle belirli bir ışınım şiddeti sağlayan bir UVGI için hızlı hareket eden havada veya lamba akışa dik olduğunda 
gerekli maruziyet süreleriin sağlanıyor olması önem taşımaktadır. 

UV teknolojisinin suyun dezenfeksiyonu için rekabetçi olarak önemli ölçüde büyüyen bir yöntem olduğu, bununla 
birlikte hava dezenfeksiyonu için UVGI kullanımının suyun dezenfeksiyonu için kullanımından daha uzun bir 
geçmişe sahip olduğu da bilinmektedir. Ancak hava için kullanım çalışmalarındaki bu uzun geçmişe ve oldukça 
hacimli monograflar yayınlanmış olmasına rağmen, günümüzde hava dezenfeksiyonu için UV uygulamasının 
nasıl ve nerede gerekli olduğu, ekipmanın hangi UV dozlarını sağlaması gerektiği ve havada hangi seviyelerde 
mikrobiyolojik kontaminasyonun hedeflendiği konusunda yeterli bilginin bulunmadığına literatürdeki diğer 
çalışmalarda da değinilmiştir [4].

Virüslerin bulaş riski, özellikle kapalı ortamlarda önemli oranda artmaktadır. Bu nedenle büyük insan topluluk-
larını barındıran iş yerleri, alışveriş merkezleri, eğitim öğretim kurumları, hastaneler, toplu taşıma araçları ve 
lokanta vb. gibi yerlerde iklimlendirme sistemlerinin yeniden ele alınıp, dezenfekte edilmiş taze hava temininin 
sağlanması oldukça büyük önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, UVC ışınımın etkilerinin doğru anlaşılması için öncelikle yüzeyler arasındaki ışınımla ısı transferinin 
hesap yöntemleri ve temel yasaları verilmiştir. UVC ışınımın etkilerini açıklayabilmek için ışınımla ısı transferinin 
anlaşılması gerekmektedir. Işınımla ısı transferinde yüzeylerin birbirlerine göre konumları yüzeyler arasındaki 
ışınımla ısı transferini etkilemekte olup, bu durum görüş faktörü ile dikkate alınmaktadır. Yüzeylerdeki ışınım 
yoğunluğunu etkileyen bir diğer önemli parametre ise yansıma etkisidir. Bu nedenle farklı yansıma durumları için 
görüş faktörü hesabının nasıl yapılması gerektiği de ayrıca açıklanmıştır. Son olarak, literatürden çeşitli örnekler 
sunularak farklı araştırmacıların uygulamalarda görüş faktörüne nasıl yaklaştığı açıklanmaya çalışılmıştır.

TEMEL TANIM ve YASALAR

Bu kısımda, detaylı UVGI modellerinin anlaşılabilmesi için gerekli temel ışınım teorisi ve ilgili yasalardan bah-
sedilecektir.

Yüzeyler Arası Işınımla Isı Transferi

Yüzeyler arası ışınım ile ısı transferi konusunu daha kolay anlayabilmek için, Tablo 1’de ışınımla ısı transferinde 
sıklıkla kullanılan ışınım şiddetleri tanımlanmıştır. Bu tanımların daha anlaşılır olması için ise aynı kavramlar 
ayrıca Şekil 1 üzerinde gösterilmiştir. 

Uygulamada önemli olan, iki veya daha çok yüzey arasındaki ışınımla ısı aktarımıdır. Yüzeyler arasındaki ışınım-
la ısı transferi, yüzeylerin ışınım özelliklerine ve sıcaklıklarına bağlı olduğu kadar yüzeylerin birbirlerine göre 
konumlarına da bağlıdır. Konumlamanın iki yüzey arasındaki ışınımla ısı transferi üzerindeki etkilerini hesaba 
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katmak için, geometrik bir nicelik olan ve yüzey özelliklerinden ve sıcaklıktan bağımsız olan görüş faktörü (veya 
şekil faktörü) adı verilen yeni bir parametre tanımlanır. 

Görüş faktörü, ışınım yayan iki yüzey arasındaki pozisyonun geometrisi ile ilgili bir terimdir. Işınım dalgaları 
doğrusal bir hat boyunca yayıldıklarından, bir yüzeyin diğerini görüp görmemesine ve görme açısına bağlı ola-
rak ışınım değişiklik gösterir. Bir yüzey diğerini göremiyorsa, bu yüzeyden diğerine direkt ışıma olmaz. Görüş 
faktörü 0 ile 1 arasında değişir. Görüş faktörü, kaynak ile alıcı arasındaki uzaklık ve geometrilere bağlı olarak 
tanımlanmaktadır. Görüş faktörünün hesaplanabilmesi için birçok yöntem, tablolar ve diyagramlar vardır. 

Tablo 1. Işınım akıları.

Akı (W/m2) Tanım Açıklama

Yayma gücü, E Birim yüzey alanından cismin sıcaklığı 
nedeniyle yaydığı enerji - ışınım şiddeti

E = εσT4

Gelen ışınım, G Birim yüzeye gelen ışınım şiddeti Soğurulur, yansıtılır veya geçirilir

Radyosite, J Birim yüzeyi terkeden toplam ışınım şiddeti Opak yüzeyler için
J = E + ρG

Net ışınım akısı, Q=J-G Birim yüzeyi terkeden net ışınım şiddeti Opak yüzeyler için
Q=εσTy

4-αG

Şekil 1. Işınım akıları.

Fij, Ai yüzeyi ile Aj yüzeyi arasındaki görüş faktörüdür ve Ai yüzeyinin yapmış olduğu ışınımın Aj yüzeyine 
düşen kısmını ifade eder. Burada, ilk alt indis ışınımın geldiği, ikinci alt indis ışınımın düştüğü yüzeyi gösterir 
[5]. Görüş faktörü Fij için genel bir ifade geliştirmek için Şekil 2’deki gibi rastgele seçilmiş Ai ve Aj yüzeyleri 
düşünülsün. Bu yüzeylerin üzerinde seçilen diferansiyel alanların (dAi ve dAj) R uzunlukta bir çizgi ile birleştiği 
ve yüzeylerin normalleri ni ve nj ile sırasıyla θi ve θj açıları yaptıkları kabul edilsin.

 

Şekil 2. dAi ve dAj alana sahip elementer yüzeyler arasındaki ışınımla ısı transferinde görüş faktörü. 
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Görüş faktörünün tanımından Ai yüzeyini terkeden ışınımın Aj yüzeyine düşen kısmı:

 (1)

olur. i yüzeyinden j yüzeyine olan toplam ısı transferi iki yüzey boyunca alınan integral yardımıyla:

 (2)

bağıntısı ile bulunur. Ji i yüzeyinin radyositesidir. Denklem (2), Denklem (1)’de yerine konursa:

 (3)

elde edilir. Benzer şekilde:

 (4)

olmaktadır. 

Yüzeyin kendisine göre görüş faktörü yüzeyin türüne göre Şekil 3’te verilmiştir. İç bükey yüzeylerde yüzeyden 
kendisine de ışınımla ısı aktarıldığı görülmektedir.

Şekil 3. Bir yüzeyden farklı durumlarda kendisine göre görüş faktörü.

N yüzeyden oluşan kapalı bir ortamın ışınım analizi, N2 adet görüş faktörünün hesaplanmasını gerektirir. Ancak 
tüm görüş faktörlerini tek tek hesaplamak gerekmez. Yeterli sayıda görüş faktörü uygun yöntemlerle belirlendi-
ğinde, diğerleri Şekil 4’te verilen bazı ilişkiler kullanılarak bulunabilir.
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Şekil 4. Görüş faktörlerinin bulunmasını kolaylaştıran özel kurallar.

Karmaşık geometriler için görüş faktörü Denklem (3)'deki çift katlı integral çözülerek belirlenebilir. Bu tür 
çözümler birçok farklı konfigürasyon için elde edilmiş ve denklem, grafik ve tablo halinde sunulmuştur. UVGI 
uygulamalarında karşılaşılabilecek bazı yaygın geometriler için görüş faktörünün tespiti Tablo 2’de sunulmak-
tadır. Diğer uygulamalarda karşılaşılabilecek iki ve üç boyutlu, sonlu ve sonsuz boyutlardaki farklı geometri ve 
konfigürasyonlar için görüş faktörleri literatürde detaylı bir şekilde yer almaktadır [5 -7].

Tablo 2. İki boyutlu bazı geometriler için görüş faktörü [6,7].

Geometri Görüş Faktörü

(1) Silindir ve paralel dikdörtgen

(2) Diferansiyel düzlem parçası ve buna paralel silindir (bir ucu düzlemin normali ile çakışan)
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Tablo 2. (devamı) [6,7].

Geometri Görüş Faktörü

(3) Aynı yarıçaplı paralel silindirler

(4) Farklı yarıçaplı paralel silindirler

(5) Sonsuz düzlem ve sıralı silindirler

6) Normali sonlu büyüklükteki bir dikdörtgenin köşesinden geçen differansiyel alan

 

(7) Sonlu bir dikdörtgenle bir köşesindeki dikdörtgenle 90o açı yapa differansiyel alan. 
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Yüzeyler arasındaki ışınım analizi yansıma nedeniyle karmaşıktır. Yüzeylerin siyah yüzeyler (cisimler) olduğu 
varsayıldığında bu analiz basitleştirilebilir. İki yüzey arasındaki net ışınım aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

 (5)

 (6)

Karşıtlık kuralı A1F12= A2F21 yardımıyla:

 (7)

olur. Belirli sıcaklıklarda tutulan N adet siyah yüzeyden oluşan kapalı bir hacim düşünülürse her bir yüzey (i) için:

 (8)

bağıntısı yazılabilir. İşaret kuralına göre, negatif bir ısı transferi, ışınımla ısı transferinin yüzey i'ye (ısı kazancı) 
olduğunu gösterir.

Kapalı Hacimlerde Opak, Difüz, Gri Yüzeyler Arasında Işınımla Isı Transferi

Işınım, opak bir yüzeyi yansıma ve yayılma ile terk eder ve ikinci bir opak yüzeye ulaştığında, yansıma ve yutma-
soğurma gerçekleşir. Şekil 5'teki gibi kapalı bir hacimde, ışınım tüm yüzeylerden çoklu yansımalar yaparken, her 
yüzeyde de ışınımın bir kısmı yutulmaktadır. 

Kapalı bir hacimde ışınımla ısı transferini analiz ederken belirli varsayımlar yapılarak analiz basitleştirilebilir. 
Kapalı hacmin her bir yüzeyinin izotermal (sabit sıcaklıkta) olduğu, üniform bir radyosite (J) ve üniform bir 
gelen ışınım (irradiation) (G) ile karakterize edildiği varsayılır. Ayrıca yüzeyin opak, difüz, gri yüzey davranışı 
gösterdiği de varsayılır ve kapalı hacim içindeki ortam katılımsız (nonparticipating) kabul edilir. Işınım ile ilgili 
analizlerde problemler, genellikle ya Ti sabit yüzey sıcaklığı ya da yüzeylerin her biri ile ilişkili Qi sabit yüzey net 
ışınımla ısı transferi kabulü ile çözüme ulaşmaktadır. Amaç, yüzeylerin her biri ile ilişkili ışınımla ısı transferini 
ve yüzey sıcaklıklarını belirlemek için bu bilgileri kullanmaktır.

Genel olarak, yüzeyler arasındaki ışınım şunları içermelidir: 
• Diğer yüzeylerden yansıyan tüm enerjiyi oluşturan her yüzeye gelen ışınım miktarı
• Tüm enerji soğurulmadan önce meydana gelebilecek birden fazla yansıma

Yüzeyler arasındaki ışınımla ısı transfer analizi siyah olmayan yüzeyler için genişletilebilir. Bu analizi kolaylaştır-
mak için bazı kabuller yapmak gerekir. Yüzeylerin opak, difüz ve gri yüzey olduğu varsayılsın. Ayrıca yüzeyler 
izotermal kabul edilsin. Şekil 5’teki kapalı hacim, ışınıma katılmayan bir akışkanla dolu (katılımsız ortam) olsun. 
Difüz-gri (εi=αi) ve opak (τi=0, αi+ρi=1) bir i yüzeyi için radyosite aşağıdaki gibi ifade edilir:

 (9)
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 (10)

  
  
  

 

Şekil 5. Kapalı hacimde katılımsız ortamda difüz-gri yüzeyler için ışınımla ısı transferi.

i yüzeyini terk eden net ışınım (Qi), Şekil 5’te görüldüğü gibi yüzeydeki net ışınımla ıs transferini temsil eder ve 
aşağıdaki şekilde ifade edilir.

 (11)

Denklem (9) kullanılarak opak yüzeyler için:

 (12)

elde edilir. Denklem (12) ve Denklem (9) kullanılarak net ışınım:

 (13)

yazılır. Ohm Kanunu elektrik devre analojisine göre ısıl direnç aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

 (14)

R ışınım yüzey direnci olarak adlandırılır. Bu direnç Şekil 6’daki gibi gösterilebilir. 

 

Şekil 6. Yüzey ışınım direncinin elektrik analojisinde gösterimi.

Siyah yüzeyler için direncin sıfır olacağı açıktır (Siyah cisimler için εi=αi=1). Yalıtılmış ya da adyabatik yüzeylere 
ışınımla net ısı transferi yoktur. Bu yüzeylere tekrar ışıyan (re-radiating) yüzeyler denir. Bu yüzeyler ışınımla 
üzerlerine düşen enerjiyi tekrar yayar. 
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Denklem 13'ü kullanmak için, radyosite Ji bilinmelidir. Bu miktarı belirlemek için, kapalı hacmin yüzeyleri ara-
sındaki ışınımla enerji transferini dikkate almak gerekir. Şekil 7’de görüldüğü gibi i yüzeyine gelen ışınım, kapalı 
hacimdeki tüm yüzeylerin radyositesinden bulunabilir. 

Şekil 7. i yüzeyine gelen toplam ışınım. 

Görüş faktörünün tanımından, i yüzeyine kendi dâhil tüm yüzeylerden gelen toplam ışınım:

 (15)

olmaktadır. Buradan:

 (16)

Denklem (16) Denklem (9) ile birleştirilirse:

 (17)

i yüzeyi için enerjinin korunumu yazılırsa, i yüzeyinden ışınımla transfer edilen net enerji:

 (18)

Şekil 3’teki toplama kuralından 

 (19)

Denklem (19)’da (Ji-Jj) ifadesine potansiyel farkı, (AiFij)-1 ifadesine ise konum direnci veya geometrik direnç 
(Rij) denir. Denklem (8)’de bir i yüzeyinden ışınımla net ısı transferinin (Qi), diğer yüzeylerle yaptığı Qij ışınım 
bileşenlerinin toplamına eşit olduğu belirtilmiştir. Bu durum, her bir bileşeni gösterecek şekilde bir network 
elemanı üzerinde elektrik analojisi ile Şekil 8’deki gibi gösterilebilir. Şekil, i yüzeyine ilişkin radyosite düğümü 
için bir ışınım dengesini temsil eder. Yüzey direncini geçerek i yüzeyine olan ışınımla ısı transferi (akım akışı), 
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i yüzeyinden diğer tüm yüzeylere ilgili geometrik dirençleri geçerek giden net ışınımla ısı transferine (akım 
akışlarına) eşit olmalıdır. 

Işınımla ısı transferinin ağ yapısı olarak gösterimi ilk kez OPPENHEİM tarafından önerilmiştir [8]. Ağ yapısı, 
ilk önce kapalı hacimdeki N adet yüzeyin her birinin radyositelerine ilişkili düğümler tanımlanarak oluşturulur. 
Yöntem, kapalı hacimlerde ışınımla ısı transferini görselleştirmek için faydalı bir yöntemdir ve bu transferi tahmin 
etmek için temel teşkil etmektedir.

 

Şekil 8. Kapalı hacimde i yüzeyi ile diğer yüzeyler arasındaki ışınımın ağ yapısı gösterimi.

İki Yüzeyli Kapalı Hacimlerde Işınımla Isı Transferi

Şekil 9a’da görülen kapalı hacim için 1 yüzeyinden olan ışınımla ısı transferi, 2 yüzeyine olan ışınımla ısı trans-
ferine eşit olmalıdır. Bu durumda:

Q1 = -Q2 = Q12 (20)

olur. Elektrik analojisinde gösterilecek direnç network sistemi, iki yüzey direnci (R1 ve R2) ile bir konum (geo-
metrik) direncinden (R12) oluşmaktadır. Bu network Şekil 9b’de verilmiştir. 

 

Şekil 9. a) İki yüzeyli kapalı hacim; b) Işınımdaki dirençlerin ağ yapısı gösterimi.
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Net ışınımla ısı transferi böylece aşağıdaki gibi tanımlanır:

 (21)

Üç Yüzeyli Kapalı Hacimlerde Işınımla Isı Transferi

Şekil 10a’da görülen bu tip kapalı hacimlerde yüzeyler arasındaki ışınımın tüm kombinasyonları hesaba katılmalıdır. 
Direnç network sistemi üç adet yüzey direnci (R1, R2, R3) ve üç adet konum direncinden (R12, R13, R23) oluşmaktadır. 
Şekil 10b, bu network sistemini göstermektedir. Her bir düğüm (J1, J2 ve J3) için yazılacak net ışınımla ısı transferi 
(akımların toplamı) enerjinin korunumu yasası (enerji dengesi) gereğince sıfır olmalıdır. Böylece elde edilecek 3 
denklemle 3 bilinmeyen çözülebilmektedir. Sıcaklıklar bilinmediğinden başlangıçta belli bir yön seçilerek işlem yapılır 
ve ışınımın yönü hatalı seçilmişse sonuç negatif bir değer çıkacak, böylece doğru transfer yönü belirlenmiş olacaktır.

Şekil 10. a) Üç yüzeyli kapalı hacim; b) Işınımdaki dirençlerin ağ yapısı gösterimi.

J1, J2 ve J3 radyositeye sahip düğüm noktaları için yazılacak enerji dengeleri sırasıyla aşağıdaki gibidir:

 (22)

 (23)

 (24)

Problemin çözümünde iki yöntem kullanılır:
i. Yüzey sıcaklıkları biliniyorsa: Siyah cisim ışımaları (Ebi=σTi

4) hesaplanır, tüm konum ve yüzey dirençleri 
bulunur, radyositeler (J1, J2 ve J3) bulunur ve belli bir yüzeyden olan net ışıma (Qi) Denklem (19) yardımıyla 
hesaplanır.

ii. Yüzeylerden olan ışıma biliniyorsa: Radyositeler Denklemler (22) - (24) ile direkt olarak bulunur, isteniyorsa 
Denklem (17) yardımıyla yüzey sıcaklıkları (Ti) bulunur. 
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KANAL İÇİ UYGULAMALAR İÇİN GÖRÜŞ FAKTÖRÜ 

Yapılan araştırmalar, virüslerin bulaşma yolunun daha çok temas ve damlacık yoluyla olduğunu göstermiştir. Ae-
rosoller vasıtasıyla taşınan virüsler havada yayılarak, insandan insana geçebilmektedir. Dolayısıyla iklimlendirme 
sistemlerinde kanallar vasıtasıyla taşınan havanın, virüsün yayılmasında önemli risk taşıdığı düşünülmektedir. 
Bu nedenle havalandırma kanallarından geçen havanın konfor açısından şartlandırılmasının yanı sıra, dezenfek-
siyonu ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hava kanalları içerisinde UVGI uygulamaları, etkili bir dezenfeksiyon sağlama 
potansiyeli nedeniyle önem kazanmaktadır. 

Bir UVGI sistemi, bir veya daha fazla UVC lambanın dikdörtgen kanal içerisine yerleştirilmesi ile oluşur. Burada 
sistemde kullanılacak lambaların seçimi, yerleşimi ve boyutlandırması ışınım alanını etkileyen ve dezenfeksiyonun 
başarısını belirleyen önemli faktörlerden biridir. Kullanılan kanalın özellikleri değerlendirildiğinde ise kanalın 
kendisinin yansıtıcı özellikte olabileceği veya kanal içerisine yanısıtıcı paneller yerleştirmenin mümkün olduğu 
görülür. Kanal içi uygulamada toplam üç boyutlu (3D) ışınım alanını belirlemek için üç farklı bileşen değerlen-
dirilmelidir:
• Lambadan kaynaklanan doğrudan ışınım şiddeti
• İlk yansımaya bağlı ışınım şiddeti
• Sonraki tüm iç yanısmalar nedeniyle oluşan ışınım şiddeti

Bir sistemde yüzeyler arası ışınım söz konusu olduğunda, görüş faktörünün hesaba katılması gerekir. Genel görüş 
faktörü denklemlerinden yola çıkarak, farklı konum ve şekildeki sistemlerin görüş faktörlerinin hesaplanması 
mümkündür. Bu kısımda UVGI sistemlerinde özellikle kanal içi uygulamalar için görüş faktörlerinin bir lamba ve 
farklı özelliklerdeki yüzeyler için nasıl hesaplanması gerektiği açıklanmıştır. Toplam ışınım alanı belirlendikten 
sonra, geçen havadaki mikrobun aldığı doz hesaplanabilir.

Tek Bir Lamba için Görüş Faktörü Hesabı

Havadaki herhangi bir mikroorganizma tarafından alınan ışınım dozu, içinden geçtiği lamba ışınım alanının yo-
ğunluğuna bağlıdır. Işınım alanının hesaplanması, herhangi bir sistemin boyutlandırılması için gereklidir. Tüm 
yoğunluk alanı belirlenebilir ve ortalama yoğunluk için tek bir değere indirgenebilirse, boyutlandırma büyük 
ölçüde basitleştirilecektir.

Bir kanal içindeki UVC uygulamasında dezenfeksiyon (survival) eğrisinin omuz ve inaktivasyon bölgelerinin 
tahmini için yapılan bir matematik modelde, Tablo 2'de verilen (2) no'lu eşitlik kullanılmıştır [3]. Kullanılan görüş 
faktörü [Tablo 2- (2)] normali lambanın ucundan geçen bir differansiyel alan ikilisi için geçerlidir. Ancak görüş 
faktörünü lambanın ekseni boyunca eksenden herhangi bir radyal mesafede veya lambanın uçlarının ötesindeki 
bir nokta için hesaplamak da gerekebilir. Bunun için görüş faktörü cebiri olarak bilinen bir yöntem kullanılır.

Lambanın ekseni boyunca görüş faktörünü eksenden herhangi bir radyal mesafede hesaplamak için, lambanın I1 
ve Ig-I1 uzunluklarında iki bölüme ayrılması gerekir. Bu bölümlerin toplamı, Şekil 11'de gösterildiği gibi toplam 
lamba uzunluğu (Ig) olacaktır. Yapılan bu işlem görüş faktörü cebiri olarak bilinir. Herhangi bir noktada toplam 
görüş faktörü aşağıdaki gibi hesaplanır:

Ftot (x,I1,Ig,r) = Fd1-2 (x,I1,r) + Fd1-2 (x,Ig-I1,r) (25)

Lambanın uçlarının ötesindeki bir noktada görüş faktörünü hesaplamak için ise Ig uzunluğunun gerçek kısmından 
ve lambanın öncesi veya ilerisindeki mesafeye eşdeğer "hayalet" kısımdan (Ib) bir lamba inşa edilmelidir. Daha 
sonra hayalet bölümün görüş faktörü, toplamdan çıkarılır:
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Ftot (x,Ib+Ig,Ig,r)=Fd1-2 (x,Ib+Ig,r)+Fd1-2 (x,Ib,r) (26)

 

Şekil 11. Hayalet bölüm ile beraber lambanın görüş faktörü modeli [7].

Herhangi bir noktadaki ışınım yoğunluğu, yüzey yoğunluğu (I_S) ve toplam görüş faktörünün çarpımı olacaktır. 
Lamba yüzey yoğunluğu, UV güç çıkışının lamba yüzey alanına bölünmesi ile elde edilir. Böylece herhangi bir 
x, y ve z koordinatındaki yoğunluk alanı şu şekilde tanımlanır:

 (27)

Yukarıda verilen denklemler, herhangi bir kapalı hacimdeki bir lambanın etrafındaki ışınım alanını tanımlayan 
bir 3D matris oluşturmak için kullanılabilir. Bu matris daha sonra, tam karışımlı hava akımı için ışınım alanının 
ortalamasını alarak veya karışmamış hava için hava akım çizgileri boyunca entegre edilerek, lambadan geçen bir 
havadaki mikroorganizma tarafından alınan dozu belirlemek için kullanılabilir. Lambadan kaynaklanan doğrudan 
ışınıma ek olarak, dikdörtgen bir kanaldaki dört duvarın her biri, yüzeylerine gelen ışınımın bir kısmını yansı-
tacaktır. Yansıyan ışınımın ışınım alanına etkisinin belirlenebilmesi için her yüzeydeki ışınım alanı, Tablo 2 de 
verilen (2) no'lu eşitlik kullanılarak hesaplanmalı, daha sonra yansıma nedeniyle düz dikdörtgen yüzeyden kay-
naklanan ışınım alanı, yansımanın şekline bağlı olarak değişen modellerden uygun olanı seçilerek belirlenmelidir. 
Yansımanın fiziksel mekanizmaları, görüş faktörlerinin farklı yansıma durumlarında ne şekilde değiştiği ve ışınım 
alanı hesabının buna bağlı olarak nasıl yapılması gerektiği ile ilgili detaylar bir sonraki bölümde anlatılmıştır. 

Farklı Yansıma Durumları için Görüş Faktörü Hesabı

Yansıyan ışınım, kapalı sistemlerde veya kanal uygulamalarında UV uygulamasına maruz kalan havadaki mikro-
organizmaların dezenfeksiyon oranına etki eden bir mekanizmadır. Bu nedenle ışınım hesaplamalarında dikkate 
alınmalıdır. Gölgeleme ve yansımanın UVC ışınım alanına etkisinin incelendiği bir çalışmada, lamba yüzeyinden 
olan yansımanın ışınım alanına %3 ile 9 arasında katkı sağladığı gösterilmiştir. Bunun yanında, gölgeleme et-
kisinin de ışınım alanına ve dezenfeksiyon oranına önemli etkisi olduğu belirtilmiştir. Modellerde gölgelemenin 
dikkate alınmadığı durumlarda ışınım şiddetinin olduğundan daha yüksek tahmin edilmesi olasıdır. Yansıma ve 
gölgeleme etkileri birden fazla lambanın kullanıldığı sistemlerde daha belirgindir [9]. Örneğin klima santralle-
rinin iç yüzeylerinin yansıtıcı malzemeler ile kaplanması ile ışınımın etki alanı artırılabileceği gibi, normalde 
gölgede kalacak alanlara ışınımın ulaştırılması da sağlanabilir. UV spektrum aralığında yüksek yansıtıcılığa 
sahip malzemelerden en çok kullanılanlar alüminyum veya magnezyum oksitdir. Bazı örnek malzemelerin UV 
yansıtma katsayıları (ρ), Tablo 3’te verilmiştir. Yansıtma katsayısı malzemenin yapısı ile ilgilidir. Bu malzemeler 
ile hem doğrultusal (directional) yansıtma hem de yaygın (diffuse) yansımalardan kaynaklanan ışınım alanının 
yoğunluğunu artırmak mümkündür. 
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Tablo 3. Çeşitli malzemelerin UV yansıtma katsayıları [10].

MALZEME ρ [%]
Genişletilmiş PTFE (ePTFE) 99+
Alüminyum, yüzeyi aşınmış 88
Magnezyum oksit 81
Alüminyum folyo 73
Galvanizli kanal, pürüzsüz 57
Nikel 37-38
Çelik 37
Çinko 37
Beyaz kâğıt 25
Altın 23

Yansıyan ışınımın uygulanan UV dozunun artmasını sağladığı bilinse de birçok uygulamada bu etkinin hesaba 
katılmasının önemli bir fark yaratmadığını da belirtmek gerekir. Bu durumun sebebi olarak oksit, toz ve yağ mo-
leküllerinin ince bir tabakasının bile yansıtıcılık için dramatik bir düşüşe neden olması gösterilebilir. Bu nedenle 
de yansıtıcı yüzeylerin periyodik olarak temizlenme ihtiyacı vardır. Ayrıca, yansıma söz konusu olduğunda, 
insan sağlığını etkileyebilecek durumlar da göz ardı edilmemelidir. UVC ışığın insan sağlığına olumsuz etkileri 
düşünüldüğünde, özellikle tavan yüksekliği düşük kapalı hacimlerde UVGI uygulamalarının yapılmasında, ta-
vandan yansıyan ışınımın hacimde yaşayan insanlar için zararlı olabileceği hesaba katılmalıdır. Tavan tipi UVGI 
cihazlarının kullanıldığı uygulamalarda tavandan hacme yansıyacak ışınımı azaltmak üzere titanyum dioksit gibi 
UV ışınım sönümleyen boyalar tavan ve duvarlarda kullanılarak, insanların bulunduğu alanlarda yansımalarının 
önüne geçilebilir [11].

Doğrultusal (directional) Yansıma

Doğrultusal yansımaların hesabı için yansımalar sanal ışınım kaynağı görüntüleri olarak ele alınır ve her birinin 
ışınım alanına katkısı değerlendirilir [12]. Bu yaklaşımda, bir lambanın birden fazla sanal görüntüsünün her biri, 
tek bir lamba için verilen görüş faktörü modeline göre hesaplanır, ancak sanal kaynak görüntü mesafesi ve sanal 
kaynağın ışınım şiddeti her yansıma için yansıma katsayısı ile orantılı olarak azaltılmalıdır. Örneğin, eğer yansı-
tıcılık %75 seviyesinde ve lambanın yüzeyden olan mesafesi 10 cm ise ilk sanal görüntü 20 cm uzaklıkta olacak 
ve hesaplanan ışınım değeri ise %75 oranında azalacaktır. Tüm sanal görüntüler, görüntünün içinden geçtiği yan-
sıtıcı yüzeylerin her birinin yansıtıcılığı ile azalan UV güç çıkışına sahip bağımsız lambalar gibi kabul edilebilir. 

Yaygın (diffuse) Yansıma

Yaygın yansımada ışık, geliş açısından bağımsız olarak tüm yönlerde dağılır. Yansıyan ışınımın tüm doğrultu-
larda saçılmasından dolayı sanal görüntüler oluşmaz. Tüm yayıcı yüzey ışınım ile kaplanır ve yansıyan ışınımın 
yoğunluğu tüm yüzeye yayılır. İki ışınım davranışı arasındaki bu önemli fark Şekil 12’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 12. Doğrultusal ve yaygın yansımanın karşılaştırması [10].
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Dikdörtgen bir kanalda her iki yatay yüzey arasındaki görüş faktörü için Tablo 2’deki (6), birbirine dik iki yüzey 
için (7) no'lu eşitlikler kullanılabilir. Böylelikle birincil yansımalardan kaynaklanan 3 boyutlu ışınım alanını he-
saplamak mümkündür. Çoklu dağınık yansımanın hesabı, KOWALSKI [13].tarafından verilmiştir.

Birleşik Yansıma

Önceki iki bölümde modellenen yüzeyler ya tamamen doğrultusal yansıtan ya da tamamen yaygın yansıtan yüzeyler 
olarak kabul edilmiştir. Ancak gerçek uygulamalarda birçok yüzey her iki tip yansıtmaya da sahiptir. Doğrultusal 
yansımalar birkaç yansıma sonrası yaygın yansımaya dönme eğilimindedir ve yaygın yansımaya dönüşür. Yaygın 
yansıma yapan yüzeyler her zaman ışığın doğrultusal olarak yansıdığı bazı geliş açılarına sahiptir. Açıklanan ön-
ceki iki yansıtma modeli, doğrudan birleştirilemeyecek kadar farklı yaklaşımlardır. Bununla birlikte, doğrultusal 
ve yaygın yansıtmayı birleştirmenin etkisini tahmin etmek için basit ve kullanışlı bir yaklaşım, her bir yansıtma 
türü için ortalama ışınımı hesaplamak ve ardından tahmini katkılarıyla orantılı değerler eklemektir.

Literatürdeki Uygulamalarda Görüş Faktörü

Literatürde dezenfeksiyon üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, hava ile yapılan çalışmaların su ile olanlara 
kıyasla oldukça sınırlı sayıda ve kapsamda olduğu anlaşılmaktadır. Bu kısımda havanın özellikle de kanal içi 
uygulamalarda dezenfeksiyonu üzerine yapılan çalışmalardan bazı örnekler verilmiştir. Verilen örneklerde, çeşitli 
araştırmacıların görüş faktörünü kanal içi UVGI sistemleri için nasıl hesapladıkları gösterilmiştir.

Bir havalandırma kanalı sistemi içinde kısa ve çift silindirik lambalardan oluşan tipik bir kanal içi UVC uygulama-
sında ışınım dağılımını hesaplamak için geliştirilen görüş faktörü yaklaşımına dayalı yeni bir matematiksel model 
Yang [14] tarafından önerilmiştir. Şekil 13’te, görüş faktörü yaklaşımı kullanılarak ışınımın nasıl hesaplandığı 
verilmiştir. Şekil 13 (a)’da, bir kanal içerisinde bir P noktası için ve UV lambası görüş faktörünün hesaplanmasına 
ait geometri gösterilmiştir.
Yapılan çalışmada farklı konumlandırmalar için belirlenen görüş faktörleri aşağıda açıklanmıştır. Fp-l, P noktasın-

dan ayrılan ve iki silindirik lambaya ulaşan ışınım enerjisinin oranını temsil eden görüş faktörü olmak üzere, 
hesaplanması beş farklı konumlandırma için belirlenmiştir:

• İlkinde P differansiyel alanı, lamba eksenine diktir ve lambanın yalnızca bir ucundadır (Ln> r ve L2=l/2)
• İkincisinde P differansiyel alanı, lamba eksenine diktir ve n2-yönündeki büyüklük, lambanın yarı uzunluğunun 

sınırları içindedir (Ln> r ve L2 < l/2)
• Diğer üç durumda, P differansiyel alanı, lamba yarıçapı sınırları dahilinde lambanın yanındadır.

Buna göre Fp-l'nin hesaplanması aşağıdaki parçalı tanımlanmış fonksiyon kullanılarak ifade edilmiştir.

 (28)

Burada l, UVC lambanın uzunluğu, r yarıçapıdır. Fp-silindir (w, h1), Fp-dikey (a, h2), Fp-eş merkezli (h3) ve Fp-eş merkezli 

değil (b, h4), alt diferansiyel yüzeylerin silindir veya daire yüzeyine doğru görüş faktörleridir [7]. 
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 (a) Görüş noktası (P) ve UV lamba arasındaki görüş faktörünün belirlenmesinin gösterimi [14,15].

 

 

Şekil 13. Görünüm faktörü yaklaşımı kullanılarak yayma ışımanın hesaplanması [14].

Şekil 13 (b)'de gösterildiği gibi, Fp-silindir, silindirin belirli bir bölgesine bakan alt diferansiyel yüzeyinin (P) görüş 
faktörüdür ve aşağıdaki formülle hesaplanır [7]:

 (29)

Burada, w silindirin uzunluğu, r1 silindir yarıçapıdır ve r'ye eşittir. h1 alt diferansiyel yüzey ve silindir arasındaki 
dik mesafedir;
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 (30)

 (31)

Şekil 13(c)'de gösterildiği gibi, Fp-dikey, alt diferansiyel yüzeyin (P) ve alt diferansiyel yüzeyinin daireden dışarıya 
yansıtıldığı bir dairenin görüş faktörüdür. Fp-dikey aşağıdaki gibi hesaplanmıştır [7]: 

 (32)

burada h2 ve a, eksenel ve radyal yönler boyunca P ve dairesel yüzey arasındaki vektörlerin büyüklükleridir. Fp-eş 

merkezli ise, eş merkezli olan P ve daire yüzeyinin görüş faktörüdür ve aşağıdaki gibi ifade edilmiştir [7]:

 (33)

burada h3 alt diferansiyel yüzey ve dairesel yüzey arasındaki dik mesafedir ve r3 ise dairesel yüzeyin yarıçapıdır 
ve r ye eşittir. Şekil 13 (e)’de görüldüğü üzere Fp-eşmerkezli değil, eş merkezli olmayan dairesel yüzey ve P’nin görüş 
faktörüdür ve aşağıdaki formülle ifade edilmiştir [7].

 (34)

burada h4 ve b, sırasıyla eksenel ve radyal yönler boyunca P ile dairesel yüzeyi arasındaki mesafedir. Hesaplama-
larla ilgili çok daha fazla detaylı bilgi YANG vd. [14] yapmış olduğu çalışmada yer almaktadır.

SONUÇ

Günümüzde ultraviyole mikropkıran ışınlama (UVGI) sistemlerinin havanın dezenfeksiyonu için kullanımı yay-
gınlaşmakta olmasına rağmen, UVGI'in havada taşınan patojenler üzerine etkileri hakkındaki tasarım bilgileri 
garanti etmek için gereken ayrıntıdan yoksundur. Bu çalışmada, UVC ışınımın etkilerinin doğru anlaşılması 
için öncelikle yüzeyler arasındaki ışınımla ısı transferinin hesap yöntemleri ve temel yasaları verilmiştir. Işınım 
hesabında yüzeylerin birbirine göre konumları, yüzeyler arasındaki ışınımla ısı transfer miktarını doğrudan 
etkilediğinden, dikkate alınması gereken bir parametredir. Bu etki, görüş faktörleri kullanılarak değerlendiri-
lir. Yüzeylerdeki ışınım yoğunluğunu etkileyen bir diğer önemli parametre ise yansıma etkisidir. Bu nedenle 
farklı yansıma durumları için görüş faktörü hesabının nasıl yapılması gerektiği de ayrıca açıklanmıştır. Burada 
literatürden çeşitli örnekler de sunularak farklı araştırmacıların uygulamalarda görüş faktörüne nasıl yaklaştığı 
açıklanmaya çalışılmıştır.
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Sevcan Ünlütürka

Sait Cemil Sofuoğlub

Macit Toksoyc

UVC GERMİSİDAL TANIMLAR, SARS-COV-2 BİYOLOJİK VE
FİZİKSEL ÖZELLİKLER

ÖZET

UVC çalışmalarında yanlış anlamaya yol açan ve uygun UVC ışınlama koşullarının belirlenmesini zorlaştıran 
konulardan biri, UV dozu / fluence kavramları ile ilgilidir. Bazı Türkçe kaynaklarda “fluence” UV akıcılığı ola-
rak çevrilmiş olsa da fluence aslında dozu ifade etmektedir ve bu derlemede doz olarak belirtilecektir. UV dozu/
doz terimlerinin yanlış kullanımı veya uygulanan ve soğurulan UV dozu tanımlarının birbirinin yerine geçecek 
şekilde kullanımı, bu konuda en çok yapılan hatalar arasında yer almaktadır [1]. Joule/m2 birimi olarak hesaplanan 
UV dozu/doz terimlerini tam olarak anlamak ve UVC ışınlamada mikrobiyal etkinliği tanımlayacak, etki eden ve 
soğurulan doz parametrelerini belirlemek çok önemlidir. Buna dayanarak, bu derlemenin birinci kısmında, UV 
dozu/doz kavramları tanımlanacaktır. 

UV doz bir nesnenin birim alanı üzerine düşen UV enerji miktarı ile ilgilidir. UV ışınım mikroorganizmaya ulaş-
madan başka nesneler tarafından soğurulur ise artık mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek için kullanılamaz. 
Yansıma, kırılma ve saçılma dahil geri kalan etkileşimler, UV ışığının yönünü değiştirir, ancak ışık hala dezenfek-
siyon için kullanılabilir. Bu yüzden bir kaynaktan yayılan ışınlar mikroorganizmalar üzerinde doğrudan öldürücü/
etkisizleştirici etki yaratır. UVC ışınımın bu etkisini karakterize eden terimler aşağıdaki gibi tanımlanabilir.
• UV doz: UVC kaynağından nesneye (örn. gerçek yüzeyler veya aerosol parçacıkları) sağlanan, ışın kaynağından 

yayılan ışınım şiddetinin ve uygulama süresinin çarpımından elde edilen, birim alan başına uygulanan toplam 
UV enerji miktarı. 

• Germisidal-mikropkıran UV doz (lambadan yayılan ışınların saçılma, yansıma, kırılma etkileri dikkate alına-
rak hesap edilen, mikroorganizma üzerinde biyolojik etki yaratma olasılığı olan, nesnenin birim alanı başına 
düşen UV enerji miktarı) [2, 3].

Bakteri veya virüs bulaşmış bir yüzeyde veya hava ortamında belirli bir oranda etkisizleştirme sağlamak için yani 
belirli bir log indirgeme faktörünü elde etmek için gerekli UV doz miktarının belirlenmesi önemli bir araştırma 
konusudur. Farklı korona virüs türleri için daha önce genellikle bir sıvı içinde yapılmış ölçümlerde 1 log indirgeme 
doz miktarının (D90) 6,6 J/m2 ile 2410 J/m2 arasında değiştiği ve ortalama olarak 237 J/m2 doz değerinde 1 log 
indirgeme elde edildiği gösterilmiştir [4, 5]. Derlemenin ikinci kısmında COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 
virüsünün biyolojik ve fiziksel özellikleri ile beraber 1 log indirgeme için gerekli UV doz verileri ve UVC inak-
tivasyonuna dair bilgiler derlenerek paylaşılacaktır.

a İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Bölümü, sevcanunluturk@iyte.edu.tr
b TTMD İç Çevre Kalitesi Komisyonu ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Müh. Bölümü, cemilsofuoglu@iyte.edu.tr
c Dr. Yük. Mak. Müh. RD&PM, TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi Üyesi, macittoksoy@gmail.com
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GİRİŞ

Mikroorganizmalar, toprak, hava, insan vücudu ve tüm çevremizde bulunmaktadır. Tüm canlılar gibi, uygun ortam 
bulduklarında beslenerek çoğalır. Bazıları spor (eşeyli üreyen mikroorganizmalarda oluşan ve uygun olmayan 
çevresel koşullara dayanıklılık gösteren üreme hücresi) formunda dış ortamda yıllarca varlıklarını sürdürebilir. 
Steril ürünlerin kontaminasyonunu (mikroorganizma bulaşması) önlemek, hastalık etkeni mikroorganizmaların 
geçişine engel olmak, gıda ve gıda ürünlerinin mikroorganizma kaynaklı bozulmalarını önlemek, aseptik (mik-
roorganizma bulunmayan) bölgeleri kontaminasyondan korumak gibi amaçlarla mikrobiyal üremenin kontrol 
altına alınması gerekir [6]. Aslında eğer hastalık yapmıyorsa, dış ortamda bulunan mikroorganizmaların hepsini 
öldürmek her zaman gerekli değildir. Mikrobiyal (mikroorganizma ile ilgili) üremenin kontrol altına alınması, 
var olan mikroorganzimaların ortamdan uzaklaştırılması veya öldürülmesi amacı ile farklı işlemler ve bunlar 
için farklı tanımlamalar kullanılmaktadır. Bunlar arasında dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve strelizasyon en 
yaygın kullanılan kavramlardır. 

Dekontaminasyon hastalık yapan mikroorganizmaların veya zararlı maddelerin bulaşması sonucu kirlenmiş 
cansız nesnelerin örneğin alet, yüzey ve malzemelerin arındırılması amacı ile yapılan işlemlerdir. Mikrobiyolojik 
açıdan dekontaminasyon, temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yolu ile sağlanır.

Temizlik, ortamın kir ve organik maddelerden, su ve sabun ya da deterjan özelliği olan temizlik maddeleri ile 
arındırılmasıdır.

Dezenfeksiyon, cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizmaların 
(bakteri sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması, yani etksizleştirilmesi işlemidir. Dezen-
feksiyon, cansız objelerdeki tüm tanımlanan patojen mikroorganizmaları yok eder ancak mikroorganizmaların 
duyarlılığına ve etkilenme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak üç kategoride 
değerlendirilir. Dezenfeksiyon işlemi fiziksel ve kimyasal yöntemlerle yapılabilir. Ancak kimyasal maddeler daha 
çok kullanılır ve bu maddelere dezenfektan denir. Isı ile muamele fiziksel dezenfeksiyon yöntemidir, süt gibi gı-
daların pastörizasyonu (gıdaların 100 ˚C'nin altında bir sıcaklıkta tutularak mikroorganizma sayısının istenen en 
düşük seviyeye indirilmesi için gerekli ısıl işlem) buna iyi bir örnektir. Aktif bileşenlerine göre dezenfektanlar; 
alkoller (%70 etil alkol, isopropil alkol), aldehitler (formaldehit, glutaraldehit), klorlu bileşikler (sodyum hipoklorit 
(çamaşır suyu)), iyodoforlar (povidon iyodür), oksidizanlar (hidrojen peroksit), fenolik bileşikler (krezol, lizol, 
hekzaklorofen), kuaterner amonyum bileşikleri (benzalkonyum klorür (zefiran)) olarak sınıflandırılır. Dezenfek-
tanlar etkinliklerine göre ise kimyasal sterilizasyon, yüksek düzeyde dezenfeksiyon, orta düzeyde dezenfeksiyon, 
düşük düzeyde dezenfeksiyon ajanı olarak gruplandırılır. Örneğin, zarfsız virüsleri (viral membran olmayan) yok 
etmek için yüksek düzeyde dezenfektan gerekirken, zarflı virüsler (protein kılıfları viral membranla kaplanmış 
olan virüsler) (örn. SARS-Corona Virüsü (SARS-CoV)) için düşük düzey dezenfektan kullanmak yeterli olur [6].

Sterilizasyon, herhangi bir maddenin ya da bir cismin üzerinde bulunan mikroorganizmaların tüm şekillerinin 
(sporlar dahil) sterilite güvence düzeyini sağlayacak şekilde yok edilmesidir. Sterilite güvence düzeyi, işlem so-
nunda canlı mikroorganizma kalma ihtimalinin 106 da bir (1/1.000.000) olmasını ifade eden terimdir. Sterilizasyon 
işlemi sonucunda mutlak mikropsuzluk sağlanır. Bir nesne veya ortam ya sterildir ya da değildir. Sterilizasyon, 
gaz buharı kullanılarak veya kimyasal ve fiziksel işlemler ile yapılır. Gaz buharı ile sterilizasyonda belirli sıcaklık 
ve konsantrasyonlarda etilen oksit, formaldehit gazı ve hidrojen peroksit gazı (gaz plazma) kullanılır. Sterilizas-
yonda kullanılan kimyasal maddelere kemosterilan (kemosterilizör) ya da sterilan denir. Sterilizasyonda kimyasal 
maddeler (örn. gluteraldehit, hidrojen peroksit, perasetik asit) tüm mikroorganizmaları yok edecek şekilde uygun 
dozda kullanılmalıdır. Uygulama süresi ve konsantrasyon önemli parametrelerdendir. Aynı maddeler daha düşük 
dozda kullanılırsa dezenfeksiyon işlemi yapılmış olur. Fiziksel sterilizasyon işlemi ısı, ışınlar ve filtrasyon yön-
temleri kullanılarak yapılır. Işınlama işlemi ile sterilizasyon, ısı ve diğer yöntemlerin kullanılamadığı durumlarda 
kullanılır. Bu amaçla iyonlaştırıcı ışınım (radyasyon; X, alfa, beta, gama ışınları) ve morötesi ışık (ultraviyole (UV) 
/ morötesi ışınlar) gibi iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kullanılır. İyonlaştırıcı ışınların radyasyon enerjileri ve 
uygulanan ortama nüfuz etme yetenekleri ultraviyole ışınlara göre daha yüksektir. Tıpta, gıda ve ilaç sanayiinde 
sterilizasyon amaçlı kullanım alanı bulunmaktadır. C-bandı (200-280 nm) UV ışınları (UVC) ise sterilizasyondan 
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çok dezenfeksiyonda kullanılır. Hastane, koğuş, ameliyathane, laboratuvar, doku kültürü odaları, PCR kabinleri 
gibi alanların hacim dezenfeksiyonunda, hava dezenfeksiyonunda ve su dezenfeksiyonunda UV ışınlarının kul-
lanımı yaygındır [6]. 

UVC uygulamalarında yanlış anlamaya yol açan ve uygun UVC ışınlama koşullarının belirlenmesini zorlaştıran 
konulardan biri, UV dozu/fluence kavramları ile ilgilidir. Bazı Türkçe kaynaklarda “fluence” UV akıcılığı olarak 
çevrilmiş olsa da fluence aslında toplam radiant enerji dozudur ve bu derlemede UV dozu olarak belirtilecektir. 
UV dozu (fluence) teriminin farklı kullanımı veya uygulanan ve soğurulan UV dozu tanımlarının birbirinin 
yerine geçecek şekilde kullanımı, bu konuda en çok yapılan hatalar arasında yer almaktadır [1] Joule/m2 birimi 
olarak hesaplanan UV dozu terimini tam olarak anlamak ve UVC ışınlamada mikrobiyal etkinliği tanımlayacak, 
maruz kalan ve soğurulan doz parametrelerini belirlemek çok önemlidir. Buna dayanarak, bu derlemenin birinci 
kısmında, UV dozu/fluence kavramları tanımlanacaktır. Derlemenin ikinci kısmında COVID-19’a neden olan 
SARS-CoV-2 virüsünün biyolojik ve fiziksel özellikleri ile beraber 1 log indirgeme için gerekli UV doz verileri 
ve UVC inaktivasyonuna dair bilgiler derlenerek paylaşılacaktır.

ULTRAVİYOLE (MOR ÖTESİ) IŞINLAR

Ultraviyole veya mor ötesi ışınlar, elektromanyetik spektrumun 10 ile 400 nm dalga boyu aralığını kapsar (Şekil 1) 
[7]. İnsan gözü kabaca 400-800 nm dalgaboyu aralığını görebildiği için, 400 nm sınırının altındaki bölgede kalan 
UV ışınları insan gözü tarafından algılanamaz. Spektrumun UV kısmı dört gruba ayrılabilir: Bronzlaşmaya neden 
olan UVA bandı (315-400 nm); güneş yanığına ve daha fazla maruziyette cilt kanserine yol açan UVB bandı (280-
315 nm); bakteri ve virüsler üzerinde inaktivasyon etkinliğine (germisidal etki) sahip olduğu için dezenfeksiyon 
amaçlı kullanılan UVC bandı (200-280 nm); ve vakum UV (100-200 nm) [7,8,9]. 

Şekil 1. Elektromanyetik spektrum ve alt bölümleri [8].

UV IŞINIM ENERJİSİ

UV ışınlarının neden olduğu etkilerin değerlendirilmesi için herhangi bir UV ışınım uygulamasında radyasyon 
miktarlarının doğru belirlenmesi büyük önem taşır. Işınlara dikey olarak konumlandırılan bir yüzeyde birim alan 
başına düşen enerji, en yaygın ölçülen UV ışınım (radyasyon) miktarıdır. UV radyasyon miktarı toplam radiant 
enerji dozu (fluence J/m2) ve radiant enerji akış oranı/hızı (fluence rate W/m2) ile ifade edilir [2]. Toplam radiant 
enerji dozunu belirlemek için enerji akış hızı ölçülmeli ve maruz kalma süresi ile çarpılmalıdır. Bu amaçla UV 
lambalarla yapılan ışınlama işleminde kalibre edilmiş bir radyometre kulanılır. Enerji akış hızı her zaman tam 
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olarak maruz bırakılacak nesnelernin bulunduğu yerde belirlenmelidir. Bununla birlikte, nesneye veya ortama 
uygulanan enerji dozunun belirlenmiş olması, radyasyon enerjisinin ne kadarının materyal tarafından yansıtıldı-
ğını, saçıldığını veya daha spesifik olarak materyalin belirli bileşenleri tarafından soğrulduğunu (yutulduğunu/
absorbe edildiğini) göstermez. Aynı şekilde, enerjinin mikroorganizmaya öldürücü etki edecek şekilde kullanıldığı 
anlamına da gelmemektedir.

UV ışınları yayıldıkça karşılaştığı malzemelerle yutulma, yansıma, kırılma ve saçılma yoluyla etkileşime girer. 
UVC ışınlarının dezenfeksiyon etkisini karakterize eden önemli terimler;
• UV doz, UVC kaynağından nesneye (örn. gerçek yüzeyler veya aerosol parçacıkları) sağlanan, ışın kaynağından 

yayılan ışın şiddetinin ve uygulama süresinin çarpımından elde edilen, birim alan başına uygulanan toplam 
UV enerji miktarı), 

• Germisidal-mikropkıran UV doz (lambadan yayılan ışınların saçılma, yansıma, kırılma etkileri dikkate alına-
rak hesap edilen, mikroorganizma üzerinde biyolojik etki yaratma olasılığı olan, nesnenin birim alanı başına 
düşen UV enerji miktarı) [2, 3].

UV ışınımı hava tarafından soğurulmadığından, örneğin bir kanal içi uygulamada toplam radiant enerji dozu 
(fluence) biyoaerosollere yani mikroorganizmalara uygulanan yani etki eden doz (UV doz) olarak ifade edilebilir. 
Dolayısıyla, bu doz, fluence ve bir radyometre ile ölçülen ışınım şiddeti ile maruz kalma süresinin çarpılması ile 
bulunan doz aynı büyüklük olmakta ve birim alana uygulanan/maruz kaldığı enerjiyi göstermektedir. Takip eden 
bölümde bu terimler daha detaylı açıklanacaktır.

TERİMLER VE TANIMLAR

UV ışınlama çalışmalarında kullanılan terimler “International Union of Pure and Applied Chemistry Working 
Party on Ultraviolet Disinfection” tarafından tanımlanmıştır [11]. Görünür ve ultraviyole radyasyonla ilgili kap-
samlı bir terimler sözlüğü yayınlanmıştır [12]. Ayrıca germisidal (mikropkıran) UV tanımları ve terminolojisi 
IUVA (Uluslararası Ultraviyole Derneği) tarafından geliştirilmiş ve UV Standartları ve Kılavuzlarında verilmiştir. 
Aşağıdaki UV kısaltmaları ve tanımları, UV sistemleri ile birlikte kullanılan en yaygın kullanılan terimlerdir.

Terminoloji ile ilgili tanımlamalara geçmeden önce, ultraviyole (mor ötesi) ışınlar ile ilgili birkaç noktadan bah-
setmek yerinde olacaktır. UV ışınları iyonlaştırıcı olmayan bir elektromanyetik radyasyon türüdür. UV ışınımının 
ölçülmesiyle ilgili en önemli konu, ölçülecek miktarı belirlemektir. Radyasyonu ölçmenin iki temel yolu vardır. 
Ya foton sayısı ile ilgili miktar ya da radyasyon enerjisi ile ilgili miktar ölçülebilir. Radyasyon miktarını toplam 
ve oran olarak ifade eden terimleri daha iyi açıklamak için bitkilerin UV ışınlarına ne şekilde maruz kaldığına ve 
bitki fotobiyolojisi ile ilgili kaynaklara bakmakta yarar vardır. Pek çok radyasyon ölçer, birçok bitki yaprağı gibi 
düz bir alıcı yüzeye sahiptir ve bu nedenle, bir yaprağa ulaşan radyasyonu ölçmek için prensipte çok uygundur. 
Ancak tek bir yapraktan ziyade bitkinin tamamı ile ilgileniyorsak durum farklıdır, çünkü bitkiler üç boyutludur, 
düz değildir ve bitki üzerinde farklı yüzeyler farklı yönlere bakar. Bir bitkinin maruz kaldığı radyasyon mikta-
rının yaklaşık bir tahminini elde etmek istediğimiz bu gibi durumlarda, düz bir radyasyon ölçer yerine bir küre 
kullanmak daha uygun olacaktır (Şekil 2). Işınların yüzeye ulaşma şekline göre bu iki durum bize ışınım veya 
düzlemsel ışık akısı (irradiance) ve enerji akış oranı (ya da ışık da bir enerji çeşidi olduğu düşünülürse ışık akış 
hızı - küresel ışık akısı (energy fluence rate ya da sadece fluence rate) arasındaki farkı açıklamamıza yardımcı 
olur. Küresel sensör enerji akış hızını, tek taraflı düzlemsel sensör ışınım miktarını ölçer (Şekil 4). Işınım için bir 
değer verilirken, ışımanın dikkate alındığı düzlemin yönü belirtilmelidir. Bu genellikle yatay düzlemdir ancak 
çalışılan nesneye bağlıdır.

Işınım - Düzlemsel Işık Akısı (Irradiance) (I0): Radyometre ile ölçülebilen bir büyüklüktür ve W/m2 (veya mW/
cm2) olarak birimlendirilir. Düz bir yüzeyin, birim alanına etki eden radyasyon gücü (ışıma gücü) olarak tanım-
lanır. Başka bir deyişle, ışınım, incelenmekte olan bir noktayı çevreleyen son derece küçük bir yüzey alanı (dA) 
üzerine düşen ve tüm yönlerden geldiği varsıyalan UV ışığın toplam radyasyon gücünün dA alanına bölünmesi ile 
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elde edilir. Işınım genelde UV ışığın, bir yüzey üzerine ışınlandığı uygulamalarda (örn. UV kürleme) kullanılan 
bir terimdir. Tesisat mühendisliğinde ışınım şiddeti (UV intensity) olarak kullanılır. 

Enerji Akış Hızı - Küresel Işık akısı (Fluence rate) (I): Birim kesit alanına (dA) sahip bir küreye düşen rad-
yasyon gücü olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle, dA kesit alanına sahip son derece küçük bir kürenin üzerine 
düşen ve her yönden gelen UV ışınlarının toplam radyasyon gücünün (toplam ışıma gücü) dA alanına bölünmesi 
ile bulunur. Birimi W/m2 (veya mW/cm2)̀ dir. Her yönden gelen UV ışınlara maruz kalan mikroorganizmalar için 
Fluence ratè in kullanılması daha uygundur. 

Eğer paralel demetli UV ışın cihazı (yönlendirilmiş radyasyon - collimated beam apparatus) uygun şekilde dizayn 
edilirse ışınım ve fluence rate değeri birbirine eşit olur.

Toplam Radiant Enerji Dozu (Fluence) veya UV doz (D): Fluence UV dezenfeksiyon literatüründe sıklıkla 
kullanılan bir terimdir ve ışık akısı (mW/cm2) ile sürenin (s) çarpımından hesaplanır. Birimi mJ/cm2 olarak ifade 
edilir. Küçük bir küreye her yönden gelen toplam radiant (ışıma) enerjinin, kürenin enine kesit alanına bölünmesi 
ile bulunur. Bazı çalışmalarda bu değer optik doz olarak da geçmektedir.

Şekil 2. Işınım ve enerji akış hızı kavramları. Düz ve küre şeklindeki ışık sensörüne (A) dik olarak yönlendiril-
miş paralel ışın demeti (enerji akış hızı = ışınım), (B) açısal olarak yönlendirilmiş paralel ışın demeti (enerji 

akış hızı > ışınım), (C) yarım küre ve düz ışık sensörünün üzerine düşen dağılmış rastgele yönlendirilmiş ışınlar 
(ışınım=1/2 enerji akış hızı), (D) küre ve düz ışık sensörlerinin hem üstünde hem altında dağılmış rastgele yön-

lendirilmiş ışınlar (ışınım=1/4 enerji akış hızı) [13].

Hem ışık akısı hem de ışık enerjisi, fotonlar açısından da tanımlanabilir. Foton ışığın temel parçacığıdır ve radyasyon 
enerjisinin en küçük ayrık birimi olarak tanımlanır. Foton enerji birimi elektronvolttur (eV). Bir eV, bir elektronun 
bir voltluk elektrostatik potansiyel farkı katederek kazandığı enerji miktarıdır ve 1,6 x 10-19 Joule (J)̀ a eşittir. UV 
ışın uygulamalarında genelde absorbe edilen UV radyasyon enerjisi (foton enerjisi veya elektromanyetik enerji) 
fotokimyasal reaksiyonlara neden olmaktadır. UV radyasyonu, foton sayısı veya foton molü olarak belirtilebilir. 
Fotokimyasal reaksiyonlarda bir fotonun enerjisi genelde kJ/Einstein birimi ile ifade edilir. Bir Einstein, Avagad-
ro sayısı (NA) kadar yani 6,02 x 1023 adet fotona eşittir. Einstein bir mol foton olarak kabul edilir. Düzlemsel ve 
küresel ışık akısı (irradiance ve fluence rate), düzlemsel foton ışık akısı (photon irradiance) ve küresel foton ışık 
akısı (photon fluence rate) olarak ifade edilir, birimleri (einstein m-2 s-1) Küresel foton ışık akısını; birim zaman 
aralığında küçük bir küre üzerinde her yönden gelen fotonların (einstein) toplam mol sayısını, kürenin enine kesit 
alanına bölerek bulabiliriz. Işık akısını ölçtüysek ve bu değeri foton ışık akısına dönüştürmek istiyorsak, dönüşüm 
ancak ölçtüğümüz radyasyonun spektral bileşimi hakkında bilgiye sahipsek mümkün olacaktır. Işık enerjisi de 
aynı şekilde foton enerjisi olarak ifade edilebilir. Zamanla küçük bir küre üzerinde her yönden gelen fotonların 
(einstein) toplam mol sayısı, kürenin kesit alanına bölünürse toplam foton enerjisi (photon fluence) elde edilir 
(birimi einstein m-2) [14].
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Bir radyasyon miktarının dalga boyuna göre nasıl değiştiğini ele aldığımızda ise, örneğin bir spektrum çizerken, 
"spektral ışınım" ve "spektral ışınım şiddeti" vermek için miktarın adına "spektral" ekleriz. Örneğin spektral 
fluence (J m-2 nm-1), spektral fluence rate (W m-2 nm-1), spektral irradiance (W m-2 nm-1) [14]. Ancak dezenfek-
siyon ile ilgili çalışmalarda foton bazlı birimler yerine enerji bazlı birimler daha yaygın şekilde kullanılmaktadır. 
Ek olarak, tesisat mühendisliğinde ölçümü görece daha kolay olduğundan radyometre kullanımı, yani düzlemsel 
ışınım şiddeti ve bunun uygulandığı süre boyunca oluşturduğu doz tanımı kullanımı yaygındır.

MİKROBİYAL ETKİSİZLEŞTİRME MEKANİZMASI

UVC ışınlarının mikropkıran etkisi 254 nm'de ışınım yapan düşük basınçlı civalı UV lambaları kullanılarak elde 
edilmektedir [15]. UV ışın uygulamalarında genelde absorbe edilen UV radyasyon enerjisi (foton enerjisi veya 
elektromanyetik enerji) fotokimyasal reaksiyonlara neden olmaktadır. UVC ışığının etkisizleştirme (inaktivasyon) 
etkisi, mikroorganizmaların genetik materyali tarafından absorbe edilmesinden ve bunun sonucunda deoxiribonük-
leik asitte (DNA) ve/veya ribonükleik asit (RNA) zincirinde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklanmaktadır 
[16]. Gelen UVC ışık fotonları, DNA veya RNA gibi genetik materyal tarafından emilir [2]. İkili nükleotidler 
arasındaki hidrojen bağlarının elektronları enerjilenir, bu da bağın kopmasına ve ardından sitotoksikd ve mutajenike 
lezyonlarınf oluşumuna yol açar (KOUTCHMA, 2014). Bu mutajenik lezyonlar, esas olarak iki bitişik timing bazı 
arasındaki kovalent bağlardan oluşan pirimidinh dimerlerdiri [7,17] (Şekil 3). Dimerlerin hücre transkripsiyonunuj ve 
replikasyonunu yani çoğalmasını önlediği, dolayısıyla mikroorganizmaları etkisiz hale getirdiği belirtilmiştir [17]. 

 

Şekil 3. Genetik materyal üzerindeki UVC radyasyon etkisi [2].

d Sitotoksik: Hücrenin normal hücre büyümesi veya hücrenin kendini yenilemesine, doku işlevlerinde değişikliklere neden olmasına, 
hücreyi öldürmesine, hücre-hücre etkileşimine veya hücresel bir sinyal mekanizmasını değiştirmesine, kanser oluşturmasına, yangısal 
veya alerjik tepkiye yol açan biyolojik, kimyasal veya fiziksel etmen; eşanlam: hücre zehirleyen.

e Mutajen: Bir organizmanın genetik materyalini değiştirerek mutasyon sıklığının doğal düzeyin üzerine çıkmasına ve insanlarda ya 
da hayvanlarda çoklukla kansere neden olan fiziksel, kimyasal ya da biyolojik etmen

f Lezyon: Genellikle hastalık veya travmadan dolayı organizmada dokunun tahrip olduğu alan.
g Timin: Nükleik asitlerin yapısında bulunan, pirimidin grubundan tek halkalı olup iki eksenli DNA molekülünde pürin grubundan 

tek halkalı adenin ile eşleşen,
h Pirimidin: Nükleik asitlerdeki adenin, sitozin, timin ve urasil bazlarının ana gövdesini oluşturan, C4H4N2 formülünde ve kimyasal 

adı 1,3-diazin olan tek halkalı bileşik.
i Dimer: Moleküller arası ya da kovalent bağlarla bir arada bulunan iki monomerden oluşan oligomer.
j Transkripsiyon: Hücrelerde gen ifadesi sürecinde genetik bilgi taşıyan bir DNA dizisinin RNA polimeraz enzimi aracılığıyla tek 

iplikli haberci RNA (mRNA)’ya aktarıldığı, başlama, uzama ve sonlanma aşamalarından oluşan süreç; eşanlam: kalıtyazım.
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Virüsler tam bir hücre yapısına sahip değildir. Sabun ve alkol ile parçalanabilen yağlar dışında, protein tabakası 
ve RNA (ribonükleik asit) veya DNA (deoksiribo nükleik asit) bileşenlerinden oluşur. SARS-CoV-2 dahil bilinen 
çoğu virüste viral genomunu (virüslerin genetik yapılarını oluşturan nükleik asitler, DNA veya RNA) RNA ta-
şırken, bazı türlerde bu işi DNA yapar. RNA ve DNA nükleik asitlerinin ikisinin de UVC bölgede 265 nm civa-
rında geniş ve güçlü soğurma bantları vardır (Şekil 4). Bu bölgedeki UV ışınlarla uyarıldıklarında, RNA/DNA 
moleküllerinin kimyasında oluşan değişiklikler sonucu virüsün kendini çoğaltma özelliği bloke olur ve virüsün 
bulaşma özelliği yok edilebilir [18-20].

En yüksek etki veya verim 265 nm civarında alınmakla beraber mikropları etkisiz hale getirebilen dalgaboyu 
çeşitliliği oldukça geniştir. Ancak, 100-240 nm aralığındaki ışık kaynaklarının kullanımında atmosferdeki oksijen 
moleküllerinin ozon moleküllerine dönüşümü söz konusu olduğu için ışık kaynağının 240 nm üzerinde seçilmesi 
önemlidir [19].

 

Şekil 4. LED, düşük ve yüksek civa buharlı lambaların elektromanyetik spektrumu ve E. Coli bakterisinin inak-
tivasyon etkinlik eğrisi [18].

UVC İNAKTİVASYON KİNETİĞİ - MİKROORGANİZMALARIN UVC DİRENCİ

Bir log indirme faktörü ortamdaki canlı mikroorganizma popülasyonunun %90’ının (1 log çevrimi) etkisizleştiril-
mesi için gerekli UV dozdur. Bakteri veya virüs bulaşmış bir yüzeyde veya hava ortamında belirli bir log indirme 
faktörünü elde etmek için, yani bir log düzeyinde veya yüzde oranında etkisizleştirme sağlamak için gerekli UV 
doz miktarını belirlenmesi önemli bir araştırma konusudur. Mikroorganizmaların UV ışınlarına gösterdikleri 
tepkiler farklıdır. UV ışığa en dirençli mikroorganzimalar mantar/küfler iken vejetatif (generatif üreme (eşeyli 
çoğalma) ile ilgisi olmayan, beslenme ve büyüme ile ilgili yaşamsal faaliyetleri sürdüren, aktif büyüme yeteneğine 
sahip hücre) ve zarflı virüsler daha az direnç gösterenlerdir. Ayrıca, gıda kaynaklı patojenlerin UV ışığa daha 
hassas olduğu, ancak maya ve küflerin daha dirençli olduğu ortaya konmuştur [21]. 

UV etkisizleştirme kinetiği çalışmaları belirli oranda mikroorganizmanın aşılandığı numunelerin belirli bir dozda 
UV ışınlarına maruz bırakılması ile belirlenir. Mikroorganizmaların UV işlemine vermiş oldukları tepki uygu-
lanan UV doz sonrasında inkübe edildiklerinde (inkübasyon: Mikroorganizmaların belirli sıcaklıkta tutularak 
gelişmesini sağlama işlemi) üreyebilen/çoğalabilen mikroorganzimaların sayısı ile belirlenmektedir. Bu yöntemle 
elde edilen ve UV doz düzeylerine karşılık gelen logaritmik azalma/yüzde etkisizleştirme değerlerinden elde edi-
len eğrilere UV doz-cevap eğrisi veya UV etkisizleştirme eğrisi adı verilmektedir (Şekil 5). UV etkisizleştirme 
kinetiği parametreleri bu eğrilere uygulanan matematiksel modeller ile belirlenir [21]. 
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Şekil 5. Bazı mikroorganzimaların UV doz-cevap eğrisi [22].

UV ışınlarına maruz kalan mikroorganizmaların hayatta kalmasını değerlendirmek için kullanılan birincil model, 
klasik üstel bozunma modelidir. Bu modelde etkisizleştirme oranının (mikrobiyal azalma oranı), mikroorganizma 
sayısı (veya konsantrasyonu), N, ve ışınım şiddeti, I, ile Denklem 1̀ de tarif edildiği şekilde değişim gösterdiği 
varsayılır:

 (1)

t zaman (s), k birinci derece etkisizleştirme hız sabitidir (cm2/mJ). I ve k sabit kabul edilirse Denklem 1 integrasyon 
işleminden sonra aşağıdaki forma dönüşür;

 (2)

 (3)

N ve N0, sırasıyla UV işlemi uygulandıktan sonraki ve uygulanmadan önceki başlangıç mikroorganizma sayısını 
temsil etmektedir. D, UV doz değeridir (mJ/cm2).

 ise %90 etkisizleştirme için veya diğer ifadeyle mikroorganizma sayısını 1 log indirgemek için 

gerekli doz değeridir. D90 değeri, genellikle sistem boyutunun bir göstergesi olarak kullanılır ve mikroorganzima-
ların hayatta kalma/aktif kalma oranını değerlendirmek için kullanılabilir. Ayrıca yaygın olarak kullanılan bir doz 
değeri de D99 veya %99 etkisizleştirme ile sonuçlanan dozdur. Etkisizleştirme hız sabiti bilinen/belirlenmiş bir 
mikroorganizma için doz-cevap eğrisi (Eşitlik-3) kullanılarak herhangi bir etkisizleştirme yüzdesi / log indirgeme 
değeri için gerekli doz hesaplanabilir. Doz belirlendiğinde belirli bir ışınım şiddeti için maruz kalma süresi veya 
belirli bir maruz kalma süresi için ışınım şiddeti de hesaplanabilir.

Etkisizleştirilmek istenilen mikroorganizmanın UVC ışınıma duyarlılığı uygulanacak doz açısından önemli bir 
parametredir. Mikroorganizmalar yapısal olarak farklılıklara sahip olduklarından dolayı UVC ışınıma karşı 
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dirençleri de farklıdır. Bazı mikroorganizmaların etkisizleştirilmesi için gerekli minimum UVC Doz değerleri 
Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Bazı Mikroorganizmaların Etkisizleştirilmeleri İçin Gerekli Minimum UVC Doz Değerleri [22;23,5].

Organizma UVC Doz (mJ/cm2)*
(mW.s / cm2)

Salmonella enteritidis 5
Campylobacter jejuni ATCC 43429 1,6
Escherichia coli ATCC O157:H7 1,5
Escherichia coli ATCC 25922 6
Staphylococcus aureus ATCC25923 3,9
Salmonella typhimurium (from human feces) 2
Streptococcus faecalis ATCC29212 5,5
Staphylococcus aureus ATCC25923 3,9
Murine Coronavirus (MHV) 0,66
Hepatitis A 5,5
Rotavirus 20
SARS Coronavirus (Urbani) 2410
* UV dozu, 1 log (%90) azalma içindir.

SARS-CORONA (SARS-CoV) VİRÜSÜ VE UVC DUYARLILIĞI

Şiddetli Akut Solunum Sendromu Korona Virüsü (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus (SARS-
CoV))-, şiddetli akut solunum yetmezliğine neden olan bir korona virüstür. Nidovirales takımı, Coronaviridae 
familyası, Coronavirinae alt familyası ve Coronavirus cinsine ait olan virüs, zarflı (sarmal nükleokapsid), 100-
130 nm çapında, doğrusal, pozitif duyarlı ve tek sarmallı RNA’ya sahip olup genom büyüklüğü 29,727 nükleotid 
(zincir şeklinde birleşerek nükleik asitleri oluştururan yapılar) uzunluğundadır [24]. 

Zoonotik (hayvan kaynaklı) koronavirüsler 1960'larda keşfedilmiştir. O zamandan beri patojenik insan koronavi-
rüsleri, 2002'de SARS-CoV'nin keşfi ile başlayarak tanımlanmıştır. SARS-CoV-2 ile beraber şu anda yedi insan 
koronavirüsü vardır. Hafif hastalıklara neden olanlar 229E, OC43, NL63 ve HKU1'dir ve patojenik türler SARS-
CoV, MERS-CoV ve SARS-CoV-2'dir [25]. 

Koronavirüs bulaşıcı hastalık 19 (COVID-19) salgını sırasında, öksürük veya hapşırık ile ağız/burundan salınan 
damlacıkların iletimi, SARS-CoV-2 için en önemli bulaşma yolu olarak kabul edilmiştir [26]. Ayrıca aerosol, dış-
kı-oral ve formitler (giysiler, mutfak eşyaları vs. gibi enfeksiyon taşıyabilecek nesneler veya malzemeler) yoluyla 
dolaylı bulaşma gibi diğer yollar, virüsün hızlı küresel yayılmasına katkıda bulunabilir. Solunum yolu enfeksiyon-
larının iletilmesinde aerosollere karşı damlacıkların nispi önemini ayırt etmek zordur, çünkü hem küçük hem de 
damlacık boyutunda aerosoller (partiküller) konuşurken üretilir. Bu aerosoller, genel olarak çapı 5 μm'den daha 
küçük olan partiküller, damlacıklardır ve daha uzun süreler boyunca havada asılı kaldıkları, daha uzun mesafelere 
taşınabildikleri bilinmektedir (26). Daha önce, diğer koronavirüslerin aerosoller ve ventilasyon yoluyla yayıldığı 
gösterilmiş ve iklimlendirme sistemi (HVAC) ile ilişkili ve hastane enfeksiyonlarının yanı sıra kapsamlı hastane 
salgınlarına neden olduğu tespit edilmiştir. Son çalışmalarda, hastane ortamlarında SARS-CoV-2'nin kapsamlı 
çevresel kirliliği gösterilmiş ve hem hava örneklerinde hem de izolasyon odalarındaki havalandırma açıklıkların-
dan alınan örneklerde viral RNA bulunmuştur. Ayrıca, SARS-CoV-2'nin aerosol iletim yolu potansiyeli diğer son 
araştırmalar tarafından desteklenmektedir. İç ortamlarda enfeksiyon riskinin artmasının yanı sıra aşırı yayılma 
olayları, havadan bulaşma ile açıklanabilir [26]. Ülkemizde dış havada yapılan bir çalışmanın önyayınında özellikle 
hastane bahçelerinde toplanan partiküllerde SARS-CoV-2’ye rastlandığı bildirilmiştir [27].

Yüzlerce laboratuvar çalışmasında özellikle UVC ışınımın virüsleri, bakterileri ve mantarları yok edebildiği 
gösterilmiştir [3]. UVC ışınımın, SARS-CoV-2 virüsüyle kontamine olabilecek yüzeyleri dekontamine etmek için 
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etkili bir önlem olabileceği düşünülmektedir. SARS-CoV-2 virüsü, henüz UVC ışınıma duyarlılığı için özel olarak 
test edilmemiştir, ancak SARS koronavirüsü de dahil olmak üzere ilgili koronavirüsler üzerindeki diğer birçok 
test, bunların UVC ışınlarına oldukça duyarlı oldukları sonucuna varmıştır. Bu çalışmalar genel itibarla sıvı/hücre 
kültürü ortamında bulunan virüse uygulanmış olmakla birlikte bazılarını kısaca özetlemeye çalışacağız. Bunlar 
arasında sadece bir aerosolize edilmiş virüs çalışması bulunmaktadır. 

SARS-CoV-2 virüsünün, SARS ve MERS'e benzerliğine bağlı olarak yüzeylerde 9 güne kadar aktif kalabileceği 
tahmin edilmiş ve yarı-ömrünün deneysel olarak plastik yüzeylerde bu değer civarında olduğu aerosollerde ise 
ortalama 1,1 saat olduğu bildirilmiştir [28]. Standart dezenfektanlar SARS-CoV-2'ye karşı etkilidir, ancak ekstra 
bir koruma seviyesi olarak ve manuel dezenfeksiyon işleminde hatalara veya pratik zorluklarına karşı ilave koruma 
olarak UVC ışınım yüzeyleri ve ekipmanları dezenfekte etmek için kullanılabilir. ASHRAE, ultraviyole mik-
ropkıran ışınlamayı COVID-19 hastalığının bulaşmasını önlemek için maske-mesafe-hijyen ve havalandırmaya 
ek, destekleyici bir strateji olarak önermektedir [29]. İklimlendirme sistemlerinde kimyasal dezenfeksiyon pratik 
olarak pek mümkün değildir. Çünkü kanal içleri, ısı değiştirici yüzeyleri, kolayca ulaşılır yerlerde değildir. Ayrıca 
buralara çeşitli yollarla kimyasal islem yapmak mümkün olsa da bu yüzeylerle temasta olan taze hava kullanılan 
kimyasallarla kirlenerek insanlara ulaşacağından kullanılması mümkün değildir. Ozon gazı kullanılarak dezenfek-
siyonun mümkün olduğu ifade edilmekte ve piyasada çeşitli cihazlar bulunmakta olup, bu yöntem dezavantajları 
ve yüksek potansiyel riskleri dolayısıyla tercih edilemeyecek bir alternatiftir.

SOFUOĞLU vd. [8] havada aerosolize edilmiş çeşitli mikroorganizmalar için yapılmış olan laboratuvar ölçekli deney 
odası ve havalandırma sistemi çalışmalarının bulgularını derlemiştir. KOWALSKI vd.’den [30] uyarlanan Tablo 2 
ultraviyole ışığa maruz kalan koronavirüsler üzerinde gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını özetlemektedir. D90 
değerlerinde geniş bir değişkenlik olmasına rağmen, bu, ultraviyole duyarlılığı ile ilgili laboratuvar çalışmalarının 
tipik bir sonucudur. Koronavirüsler için D90 değerleri aralığı 6,5-2410 J/m2 ve tüm çalışmaların ortalaması 237 J/
m2'dir. Bununla birlikte, bu çalışmalar ağırlıkla sıvı/hücre kültürü içindeki virüse uygulamlar olup sadece WAL-
KER [31] tarafından yapılan çalışma havada aerosoller ile yapılan bir çalışmadır ve sıvı bazlı çalışmalardan elde 
edilen D90 değerlerinden daha düşük değerler rapor edilmiştir. Ayrıca, WEISS [32] ve DARNELL [41] tarafından 
yapılan çalışmalar düşük ve yüksek uçlarda aykırı değerler vermektedir. Aykırı değerler hariç, ortalama D90 47 
J/m2'dir; ki bu, SARS-CoV-2 (COVID-19) virüsünün ultraviyole duyarlılığını temsil edebilir. BIANCO [33] ve 
INAGAKI [38] gibi yeni çalışmalar da eklendiğinde, D90'ın ortalama değerinin 27 J/m2 olduğu rapor edilmiştir. 
Bu değer tabloda belirtilen tüm koronavirüsler için ortalama değerden (47 J/m2) daha düşüktür. Ancak bu yeni 
çalışmaların her ikisi de, UV doz-cevap eğrisinde yaklaşık 3-6 log̀ luk azalmanın üzerindeki değerlerde, kuyruk 
oluştuğunu göstermektedir; ki bu durumda, D90 değeri doğru bir tahminleyici parametre olmayacaktır, lineer 
olmayan tahminleme modellerinin kullanılması gerekecektir [42]. 

Korona virüsler için D90 dozu aralığının en yüksek değeri olan 2410 J/m2, SOFUOĞLU vd. [8] tarafından derlenen 
aerosolize edilmiş UVC etkisizleştirme çalışmalarında bildirilen P.citrinum küf sporları için D90 doz aralığının 
üst değeri olan 2490 J/m2 değerine çok yakındır. Dolayısıyla, tesisat mühendislerinin tasarımlarında esas alabi-
lecekleri D90 dozu 2500 J/m2 olarak önerilebilir. Böylece, UVC etkisizleştirme sistemi SARS-CoV-2 ile birlikte 
UVC ışınımına dirençli mikroorganizmaların çoğunu etkisizleştirebilecek bir kapasiteye sahip olacaktır. 

Geniş bir mikroorganizma yelpazesi yerine sadece SARS-CoV-2 hedefleyecek UVC uygulamaları için ise daha 
düşük bir doz önerilebilir. SILKE HEILINGLOH vd. [43] tarafından yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre SARS-
CoV-2 UVC etkisizleştirilmesi için influenza (H1N1) virüsü ile doz uygulanması gerekmektedir. SOFUOĞLU 
vd. (8) tarafından yapılan derlemede aerosolize H1N1 için listelediği üç k değeri vardır: 0,119; 0,18; ve 0,22-0,29 
m2/J aralığı. Eğer bu aralığın üst değeri olan 0,29; 0,119 ve 0,18 değerlerinin ortalaması alınırsa bulunan değer 
olan 0,196 m2/J yeni korona virüs için önerilebilir. Bu değer Sofuoğlu vd. [8] tarafından bildirilen Coronavirüs/
ssRNA/RNA bakteriyofaj grubunun ortalama değeri olan 0,197 J/m2 neredeyse aynı değerdir. Etkisizleştirme hız 
sabitinin 0,196 J/m2 kabul edilmesi durumda Eşitlik-3 kullanılarak belirlenen D90 ve D99 değerleri sırasıyla 11,7 
J/m2 ve 23,5 J/m2 olmaktadır. 
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Tablo 2. Bazı Koronavirüsler Üzerine Ultraviyole Çalışmalarının Özeti [30].

Mikroorganizma Doz,
D90 (J/m2)

EHS,
k (m2/J) a

Deney
Ortamı

Kaynak

Koronavirüs 6,6 0,3512 Aerosol 31

Berne virüs (Coronaviridae) 7,2 0,321 Hücre kültürü-sıvı 32

SARS-CoV-2 (Italy-INMI1) 12,3 0,1867 Hücre kültürü-sıvı 33

Murine coronavirus (MHV) 15 0,15351 Hücre kültürü 34

SARS Coronavirus (Frankfurt 1) 16,4 0,1404 Plazma 35

Canine Coronavirus (CCV) 28,5 0,08079 Hücre ortamları 36

Murine coronavirus (MHV) 28,5 0,08079 Hücre ortamları 36

SARS Coronavirus (CoV-P9) 40 0,0575 Çeşitli b 37

SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2/Hu/DP/Kng/19-027) 41,7 0,05524 Tuz çözeltisi-sıvı 38

Murine coronavirus (MHV) 103 0,0224 Hücre kültürü-sıvı 39

SARS Coronavirus (Hanoi) 133,9 c 0,0172 Sıvı 40

SARS Coronavirus (Urbani) 2410 0,00096 Sıvı 41

Ortalama 237 0,00972 Tümü

Outlier çıkarılmış Ortalama 47 0,04943 32 ve 41 hariç

SARS-CoV-2 için Ortalama 27 0,08528 33 ve 38 hariç
a Hesaplanmış, b insan örnekleri, malzeme yüzeyleri, ev gereçleri vs., c 3-log indirgeme için

SONUÇ

Elde edilen bulgular, UVC ile SARS-CoV etkisizleştirmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bakteri veya 
virüs bulaşmış bir yüzeyde veya hava ortamında bir log düzeyinde etkisizleştirme sağlamak için gerekli UV doz 
miktarının bilinmesi gerekir. Ancak, SARS-CoV-2 için sıvı içinde UVC ile etkisizleştirme hariç yayınlanmış bir 
veri bulunmamaktadır. Farklı ortamlarda, farklı korona virüs türleri için yapılmış ölçümlerde 1 log indirgeme 
doz miktarının (D90) ortalama olarak 237 J/m2 olduğu gösterilmiştir. Koronavirüsler yapısal olarak çok büyük 
eksende farklılık göstermediği için, SARS-CoV-2 virüsü - ve gelecekteki olası mutasyonlar - büyük olasılıkla 
UVC ışınımına duyarlı olacaktır; ki, böyle bir durumda yaygın UVC dezenfeksiyon prosedürleri daha fazla deği-
şiklik yapmadan SARS-CoV-2 virüsünü etkisizleştirilmesinde kullanılabilecektir. Bu ve önceki derlemelerimizin 
sonuçları birlikte değerlendirildiğinde SARS-CoV-2 için önerilebilecek k ve D90 değerleri sırasıyla 0,196 m2/J ve 
11,7 J/m2’dir. UVC ışınıma çok daha dirençli mikroorganizmaları da içeren geniş bir yelpaze hedeflenecek olursa 
önerilen değerler yine sırasıyla 0,0009 m2/J ve 2500 J/m2 olmaktadır.



58 UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri

KAYNAKLAR

[1] SOUZA, V.R. ve KOUTCHMA, T. “Ultraviolet Light Microbial Inactivation in Liquid Foods”. In: Knoerzer, 
K., Muthukumarappan, K. (Eds.), Innovative Food Processing Technologies: A Comprehensive Review”, 
vol. 2. Elsevier, pp. 277-305, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.22971-5, ISBN: 9780128157817, 
2021.

[2] KOUTCHMA, vd. “Ultraviolet Light in Food Technology: Principles and Applications”, CRC Press, Taylor 
& Francis Group, Boca Raton, FL. ISBN-13: 978-1-4200-5950-2, 2009.

[3] KOWALSKİ, W. 2009. “Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook, UVGI for Air and Surface Disinfec-
tion”, Springer, ISBN: 978-3-642-01998-2, 2009.

[4] International Ultraviolet Association http://www.iuva.org/COVID-19

[5] KOWALSKI W.J. vd. COVID-19 Coronavirus Ultraviolet Susceptibility. Technical Report Number CO-
VID-19_UV_V20200312, https://www.researchgate.net/publication/339887436_2020_COVID-19 Corona-
virus_Ultraviolet_Susceptibility, 2020.

[6] DOLAPÇI, İ. “Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon”. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Ders Notları. 2015. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/41248/
STER%C4%B0L%C4%B0ZASYON%20VE%20DEZENFEKS%C4%B0YON.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

[7] KOUTCHMA, T. Food Plant Safety: UV Applications for Food and Nonfood Surfaces. Academic Press, 
London, 2014.

[8] SOFUOĞLU, S.C. vd. 2020 “UVC ile Dezenfeksiyonun Biyofiziksel Temelleri ve Havalandirma Sistemle-
rinde Biyoaerosol Kontrolü: COVID-19 İçin Bir Öneri”. TTMD Dergisi 126, 66-73, 2020.

[9] RIBEIRO, C VD. “Prospects of UV radiation for application in postharvest technology”. Emirates Journal 
of Food and Agriculture, 24(6):586-597, 2012.

[10] BJÖRN, L.O. vd. “Quantifying UV radiation in Beyond the visible A handbook of best practice in plant 
UV photobiology”, Edited by Pedro J. Aphalo vd. Cost Action FA0906, 2012.

[11] BOLTON J.R. ve LINDEN M. “Standardization of Methods for Fluence (UV Dose) Determination in 
Bench-Scale UV Experiments”. Journal of Environmental Engineering, 129(3), 209-215, 2003.

[12] BRASLAVSKY, S. E. (2007). ‘Glossary of terms used in Photochemistry”. 3(rd) Edition (IUPAC Recom-
mendations 2006)’. In: Pure and Applied Chemistry 79.3, pp. 293-465, 2007. doi:10.1351/pac200779030293 
(cit. on p. 71). 

[13] BJÖRN, L. O., vd. “Photobiology: The Science of Life and Light”. 2nd ed. Springer. 684 pp. isbn: 0387726543 
(cit. on pp. 2, 27, 76), 2007.

[14] BOLTON, J.R. vd “Rethinking the Concepts of Fluence (UV Dose) and Fluence Rate: The Importance of 
Photon-based Units - A Systemic Review”. Photochemistry and Photobiology, 91: 1252-1262, 2015.

[15] SUN, D.W. Emerging Technologies for Food Processing. Academic Press, London, 2014.

[16] Yun, J. Vd. “Fate of E. coli O157:H7, Salmonella spp. and potential surrogate bacteria on apricot fruit, fol-
lowing exposure to UV-C light”. International Journal of Food Microbiology, 166:356-363, 2013.

[17] HAKGUDER TAZE, B. vd. “The impact of UV-C irradiation on spoilage microorganisms and colour of 
orange juice”. Journal of Food Science and Technology, 52(2):1000-1007, 2015.



UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri 59

[18] DEMİRBAŞ, Ü. “Mikropları ultraviyole ışınla nasıl yok ederiz?” 2020. https://sarkac.org/2020/04/mikroplari-
uv-isinla-nasil-yok-ederiz/

[19] OPPENLÄNDER, T. Photochemical Purification of Water and Air: Advanced Oxidation Processes John 
Wiley & Sons, 2003.

[20] [SCHUBERT, P.L. vd.“Ultraviolet-Based Pathogen inactivation Systems: Untangling the Molecular Targets 
Activated in Platelets,” Frontiers in Medicine 5, 2018.

[21] UNLUTURK S. “Ultraviyole (Mor Ötesi) Işınlama”. (6. Bölüm). Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan 
Güncel Teknikler ve Uygulamalar”. Ed. Baysal T ve İçier F., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ISBN: 
978-605-133-330-4, p219-246, 2012.

[22] CRYSTAL I. S. “UV-LEDs for Disinfection”. Application note. AN002. 2016 https://www.klaran.com/
images/kb/application-notes/UVC-LEDs-for-Disinfection---Application-Note---AN002.pdf

[23] HEßLİNG, M., vd. “Ultraviolet irradiation doses for coronavirus inactivation - review and analysis of coro-
navirus photoinactivation studies”. GMS Hygiene and Infection Control, Vol. 15, 1-8, ISSN 2196-5226, 2020.

[24] YÜCEL B. ve GÖRMEZ A. “SARS-Corona Virüsüne Genel Bakış”. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı 
Bilimler Dergisi, 2(1): 32-39, 2019. 

[25] MALIK, Y. A. “Properties of Coronavirus and SARS-CoV-2”. Malaysian Journal of Pathology; 42(1) : 3 - 
11, 2020.

[26] NİSSEN, K, vd. “Long distance airborne dispersal of SARS-CoV-2 in COVID-19 wards”. Nature Research, 
10:19589, 2020.

[27] KAYALAR Ö. vd. “Existence of SARS-CoV-2 RNA on ambient particulate matter samples: A nationwide 
study in Turkey”. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.01.24.21250391, 2020.

[28] VAN DOREMALEN, N., vd. “Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-
CoV-1”. New England Journal of Medicine 382, 1564-1567, 2020.

[29] ASHRAE. “ASHRAE Resources Available to Address COVID-19 Concerns”. 2020.

[30] KOWALSKI W.J. vd. COVID-19 Coronavirus Ultraviolet Susceptibility. Technical Report Number CO-
VID-19_UV_V20200312, https://www.researchgate.net/publication/339887436_2020_COVID-19 Corona-
virus_Ultraviolet_Susceptibility, 2020.

[31] WALKER, C.M. ve KO, G. 2007. “Effect of ultraviolet germicidal irradiation on viral aerosols”. Environ. 
Sci. Technol 41,5460-5465, 2007.

[32] WEISS, M. ve HORZINEK MC. 1986. “Resistance of Berne virus to physical and chemical treatment”. Vet 
Microbiol., 11,41-49, 1986.

[33] BIANCO A, vd. “UV-C irradiation is highly effective in inactivating and inhibiting SARS-CoV-2 replica-
tion”, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.05.20123463v2.full.pdf, 2020.

[34] HIRANO. N. vd. “Physico-chemical properties of mouse hepatitis virus (MHV-2) grown on DBT cell cul-
ture”. Microbiol. Immunol., 22,377-90, 1978.

[35] EİCKMANN, M. vd. “Inactivation of three emerging viruses - severe acute respiratory syndrome corona-
virus, Crimean-Congo haemorrhagic fever virus and Nipah virus - in platelet concentrates by ultraviolet C 
light and in plasma by methylene blue plus visible light”. Vox Sanguinis 115:146-151, 2020.



60 UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri

[36] SAKNIMIT M. vd. Virucidal efficacy of physico-chemical treatments against coronaviruses and parvovi-
ruses of laboratory animals. Jikken Dobutsu 37,341-345, 1988.

[37] DUAN, S.M. vd. “Stability of SARS Coronavirus in Human Specimens and Environment and its Sensitivity 
to Heating and Environment and UV Irradiation”. Biomed. Environ. Sci., 16,246-255, 2003.

[38] INAGAKI, H. vd. “Rapid inactivation of SARSCoV-2 with Deep-UV LED irradiation”. Emerging Microbes 
& Infections, 9:1, 1744-1747, DOI: 10.1080/22221751.2020.1796529, 2020.

[39] LIU,Y. vd. “Induction of caspase-dependent apoptosis in cultured rat oligodendrocytes by murine corona-
virus is mediated during cell entry and does not require virus replication”. J. Virol., 77,11952-63, 2003.

[40] KARIWA H. vd. “Inactivation of SARS coronavirus by means of povidone-iodine,physical conditions, and 
chemical reagents”. Jpn. J. Vet. Res., 52,105-112, 2004.

[41] DARNELL, M.E.R. vd. “Inactivation of the coronavirus that induces severe acute respiratory syndrome, 
SARS-CoV”. J. Virol. Meth., 121,85-91, 2004.

[42] BLATCHLEY, E.R, vd. “SARS-CoV-2 UV Dose-Response Behavior”. International Ultraviolet Association 
(IUVA) White Paper. 2020.

[43] SILKE HEILINGLOH, C. vd. “Susceptibility of SARS-CoV-2 to UV irradiation”. American Journal of 
Infection Control 48, 1273−1275, 2020.



UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri 61

ÖZET

UV ışınları boya kurutma ve plastik sertleştirme, iç ortam ve havasının sterilizasyonu, fotolitografi, solaryum, 
dermatoloji ve dişçilikte yaygın bir şekilde kullanılmasından dolayı barındırdığı sağlık risklerinin yanı sıra güneş 
tarafından doğal ışınımın ve nispeten düşük seviyelerde de olsa iç ortam aydınlatmalarından gerçekleşen emisyon-
lar UV kaynaklı sağlık riskleri barındırmaktadır. UV ışınlarının cilde teması, tahrişinden kanserine varan birçok 
cilt problemine sebep olmaktadır. Cilde temasın yanı sıra UV ışınlarının göze teması katarakt oluşumu ve retina 
hasarı gibi göz kusurlarına sebep olur. UV ışınları, doğrudan meydana getirebileceği sağlık etkilerinin yanı sıra 
ozon oluşturma ve iç ortamdaki kimyasalları daha toksik formlara dönüştürme potansiyeli gibi dolaylı yollardan 
da sağlık riskleri oluşturabilmektedir. Küresel sağlık krizine yol açan SARS-CoV-2 virüsü ile mücadelede iç 
ortamların dezenfeksiyonu için kullanımı gündeme yeniden giren UV ışınlarının potansiyel sağlık risklerinin 
anlaşılarak doğru kullanılması gelecek yıllarda UV kaynaklı hastalıklarda artışın önlenmesi için önem arz etmek-
tedir. Hastane, işyeri, ev ve okul gibi iç ortamlarda dezenfeksiyon için kullanılmasının yanı sıra, boya ve plastik 
sertleştirme gibi endüstriyel işlerde yeterli bilgi ve koruyucu donanım olmadan kullanılması, UV dezenfeksiyon 
sistemlerinin eğitim almamış personel tarafından üretilmesi, montajı ve bakımının yapılması, UV kaynaklı mesleki 
hastalıklarda artışa sebep olabilir. Bu nedenlerden dolayı UV ışınları ve barındırdığı riskler konusunda toplumsal 
bilincin artması, UV ışınlarının riskleri en aza indirgenerek doğru amaçlar için kullanımını sağlayarak, doğrudan 
veya dolaylı yollardan sebep olabileceği sağlık sorunlarını azaltmak için önemlidir. 

GİRİŞ

1665-1667 yılları arasında yaşanan Büyük Londra Veba Salgını sırasında annesinin Lincolnshire’da (İngiltere) 
bulunan evine çekilen Isaac Newton, matematik ve yerçekiminin yanı sıra ışık ve optik konularıyla da ilgilenmiştir. 
İki prizma ve güneş ışığını kullanarak yaptığı çalışmalarla insanlığın ışık ve güneş ışınları hakkındaki görüşlerini 
değiştirerek optik bilimi üzerine devrim yaratacak buluşlar yapmıştır. Newton, prizmanın ışığı sanılanın aksine 
değiştirmediğini, ışığın sadece prizma tarafından büküldüğünü belirlemiştir. Newton, renklerin sırasının sabit 
olduğunu ve her rengin spektrumdaki konumunu tanımlayan benzersiz bir özelliğinin olduğunu belirlemiştir. 
1600’lerin ortasında Robert Hooke, ince mika filmine bakarken renkli ışık saçakları gözlemledi ve ışığın dalgalar 
halinde dolaştığı sonucuna vardı. Bundan birkaç yıl sonra Christian Huygens, ışık kaynağının sürekli küresel ışık 
dalgaları yaydığını ve böylece dalgayı ileri doğru yaydığını öne sürdü. Ancak, Hooke ve Huygens tarafından öne 
sürülen ışık dalgası teorisi Newton tarafından benimsenmedi. 1704 yılında yayınlanan ünlü eseri Optik’te ‘Seslerin 
uyumu ve uyumsuzluğu havanın titreşim özelliklerinden doğarken, renklerin uyumu ve uyuşmazlığı optik sinirlerin 
lifleri vasıtasıyla beyne yayınlanan titreşimlerin özelliklerinden kaynaklanmıyor olabilir’ diyerek ses dalgalarına 
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şüpheyle yaklaştığını belirtti [1]. Newton’un Optik adlı eserinin yayınlanmasından bir buçuk yüzyıl kadar sonra 
İskoç fizikçi James Clerk Maxwell ışığın sabit bir hızda dalga olarak hareket eden bir tür elektromanyetik rad-
yasyon olduğu sonucuna vardı. 1800 yılında Sir William Herschel’in kırmızı ışığın ardında kızılötesi ışınların 
varlığını tespit etmesinin ardından 1801 yılında Johann Ritter elektromanyetik spektrumda mor ışığın ardındaki 
karanlık bölgenin kimyasal etkilerini belirleyerek UV ışınlarını keşfetmiştir [2]. Paul Villard 1900’de son parça 
olan Gamma ışınlarını keşfetti [3]. 

Dalgalar halinde hareket eden ışığın ardışık tepe noktaları arasındaki mesafe ışığın dalgaboyunu (λ) ifade ederken 
genellikle nanometre (nm) biriminde verilmektedir (Şekil 1). Geçmişten günümüze parça parça keşfedilen elekt-
romanyetik spektruma baktığımız zaman görünür ışık bölgesinin spektrumun çok küçük bir bölgesi olan 400-700 
nm dalgaboyu aralığında olduğu görülmektedir. Güneşte meydana gelen nükleer reaksiyonlar, yüksek miktarda 
elektromanyetik radyasyon oluşturarak enerjinin açığa çıkmasına neden olmaktadır [4]. Açığa çıkan bu enerji, radyo 
dalgaları, mikrodalga, kızılötesi ışınların, görünür ışık, morötesi, X ve gamma ışınlarını içermektedir (Şekil 2). 

 

Şekil 1. Üç farklı renkte ışığın dalgaboyu.

Şekil 2. Elektromanyetik spektrumda görünür, UV ve kızılötesi ışınların yeri (canada.ca’dan uyarlanmıştır).

UV ışınları genel olarak elektromanyetik spektrumda 100 ile 400 nm dalga boyları arasında kalan ışınlar olarak 
sınıflandırılmıştır. Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) UV spektrumunu Kopenhag’da gerçekleşen İkin-
ci Uluslarası Işık Kongresinde önerilen üç sınıfa ayırmıştır: 315-400 nm arası UVA, 280-315 nm arası UVB ve 
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100-280 nm arası UVC olarak adlandırılmaktadır [2,5]. Ancak Stanford Üniversitesi Güneş Işınları Araştırma 
Merkezi 10-100 nm arasında dalga boyundaki kalan bölgede bulunan ışınları Uç UV ışınları olarak tanımlamak-
tadır. Yeryüzünde güneş kaynaklı UV ışınımlarının yaklaşık %95’i UVA dalga boyunda iken UVB ışınımları 
%5 civarındadır. Bu UVC ışınlarının çok büyük bir kısmı ozon tabakası tarafından soğurulmaktadır. Ancak, ark 
kaynağı sırasında, cıva lambaları ve led lambaların çalışması sırasında yapay bir şekilde de oluşabilmektedir [6]. 
Elektromanyetik spektrumda dalgaboyu azaldıkça enerji artmaktadır. Bu nedenle en uzun dalga boyuna sahip 
olan UVA ışınları, görünür ışık dalgalarına göre daha fazla enerji içerse de diğer UV ışınlarına göre daha tehli-
kesizdir. UVA ışınları UVB ve UVC ışınlarına göre daha az enerji içermesine rağmen derinin altına geçebilir ve 
ozon tabakası tarafından tutulamadıklarından dolayı yüksek oranda yeryüzüne ulaşabilmektedir. Bazı cilt kanseri 
türleri UVA ışınlarıyla ilişkilendirilirken büyük çoğunluğu ciltteki koruyucu tabakayı aşabilen UVB ışınları ile 
ilgilidir. Ozon tabakası UVC ışınlarını tutarak yeryüzüne ulaşmasını engellemektedir. Ancak ozon tabakasında 
meydana gelen incelmenin, güneş kaynaklı UVC ışınları için gelecekte meydana gelebilecek risklerin bir ha-
bercisi olduğu düşünülmektedir. UV ışınları doğal olarak güneş tarafından üretilmelerine karşın, yapay yollarla 
da üretilebilmektedir. Yapay yollarla üretilen UV ışınlarının boya kurutma ve plastik sertleştirme, fotolitografi, 
solaryum, dermatoloji ve dişçilikte yaygın bir şekilde kullanılmasından dolayı barındırdığı sağlık risklerinin 
yanı sıra güneş tarafından doğal ışınımların ve nispeten düşük seviyelerde de olsa iç ortam aydınlatmalarından 
gerçekleşen emisyonlar UV kaynaklı sağlık riskleri barındırmaktadır. 315 nm dalgaboyunun altındaki ışınlar cam 
tarafından soğurulduğu için UV lambalarda UV-geçirgen quartz cam kullanılmaktadır. Dezenfektan kimyasallar, 
antibiyotikler ve diğer kontrol mekanizmalarının gelişimiyle beraber UVC uygulamaları azalmasına rağmen su 
dezenfeksiyonu ve havalandırma sistemlerinde yüzey, kanal içi ve üstten oda uygulamaları devam etmektedir [7].

COVID-19 pandemisiyle beraber özellikle okul, iş yeri ve toplu taşıma araçları gibi sosyal mesafenin azaldığı 
mekanlarda iç ortam viral yükün kontrol altına alınması önem kazanmıştır. Sofuoğlu ve Toksoy tarafından ya-
yınlanan ve 36 akademisyenin destek verdiği ‘COVID-19 ve Okullarda Mekanik Havalandırmanın Aciliyeti’ 
adlı bildiride, mekanik havalandırma ve iç ortam dezenfeksiyonunun önemi açıkça ortaya konmuştur. İç ortam 
dezenfeksiyonu için UVC ışınlarının kullanımı bu süreçte önemli bir alternatif olarak öne sürülmektedir [8]. 
Bu hususta, UVC ışınlarının sağlığa olan etkilerinin doğru yorumlanması önem arz etmektedir. Bu çalışmada 
UV ışınlarının insan sağlığı üzerine etkileri incelenmiş olup, UVC ışınlarının iç ortamlarda doğru kullanımının 
önemini belirtmek hedeflenmiştir. 

İÇ ORTAMDA UV IŞINIM KAYNAKLARI VE KULLANIM ALANLARI

Güneşin doğal bir UV ışınım kaynağı olmasının yanında yapay olarak UV ışınlarını simüle eden ışık kaynakları 
üretilmiştir (Şekil 3). Geleneksel olarak UV ışınımı (radyasyonu), solar UV’de olduğu gibi gövdeyi akkorlaşacak 
bir sıcaklığa ısıtarak ya da bir elektrik akımını bir gazdan (genellikle cıva buharı) geçirerek üretilir. Cıva atom-
ları, lambanın elektrotları arasında akan elektronlarla çarpıştırılarak uyarılır. Bu esnada soğurulan enerjinin bir 
kısmı UV, kızılötesi ve görünür ışınlar olarak optik ışınım şeklinde serbest bırakılır [2]. İç ortamlarda mikrobiyal 
güvenliğin sağlanması için genellikle kullanılan lambalar bu prensiple çalışan UVC ışınları üreten düşük basınçlı 
cıva lambalarıdır [9]. Ancak düşük başınçlı cıva lambalarının düşük verimi, yan ürün olarak sağlık etkileri bulunan 
ozon oluşumuna neden olması ve esnek olmayan yapısı nedeniyle mevcut sistemlerde kullanımının sınırlayıcı bir 
etken olması UVC ışınlarının üretilmesi için LED ışık kaynaklarının gelişimine yol açmıştır [10]. Gelişen teknoloji 
ile LED-UVC lambalar cıvalı lambaların hem dezavantajlarını hem de çok toksik bir element olan cıvanın lam-
banın üretimi ve kullanımı/montajı sırasında meydana gelebilecek kırımlar dolayısıyla ortama yayılması sonucu 
meydana gelebilecek maruziyet riskini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. 

Mekanik havalandırma sistemlerinde kullanılan filtreler standart gösterge olarak rapor edilen minimum etkinlik 
seviyesine göre tutulan partikülün çapına bağlı olarak 1-20 arasında sınıflandırılmaktadır. Genellikle kullanılan 
orta-kalite filtreler (MERV) bu sınıflandırmaya göre 5 ile 9 arasında kalırken bakteri ve virüs tutma yetileri dü-
şüktür. Yüksek-verimli partikül hava (HEPA) filtrelerin ise yüksek debili mekanik havalandırma sistemlerinde 
havanın geçişi sırasında gösterdikleri direnç nedeniyle ortaya çıkan ekonomik dezavantajları, kullanımlarını 



64 UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri

kısıtlamaktadır [9-10]. Bu sebepten dolayı orta-kalite partikül filtreleriyle beraber kısa dalgaboyları nedeniyle 
barındırdıkları yüksek enerjiden dolayı UVC lambaların beraber kullanılması gerekli hava kalitesinin sağlanabil-
mesi için uygun bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. LED-UVC lambaların havadaki patojenleri gidermesi 
konusunda henüz yeterli çalışma bulunmasa da son zamanlarda bu konuda yayınlanan çalışmalarda elde edilen 
bulgulardan [9] yola çıkarak, mevcut piyasada baskın bir şekilde kullanılan cıva buharlı UVC lambaların, gelecekte 
yerini daha düşük enerji sarfiyatı olan LED-UVC lambalara bırakması öngörülmektedir. 

Şekil 3. (a) LED ve (b) cıva buharlı UV lambaları [10].

UV lambalar kısa kurutma süresi, yüksek üretim kapasitelerine cevap verebilmesi ve ekonomik olması gibi 
sebeplerle uzun yıllardır endüstriyel ve yapı proseslerinde boya, vernik, üretim malzemelerinin kurutulması ve 
sertleştirilmesi için kullanılmalarına karşın [11] son yıllarda tırnak ojesi kurutma cihazlarıyla beraber bireysel 
kullanıma kadar inmiştir (Şekil 4 ve 5). Fotoğrafçılıkta uzun yıllardır kullanılan UV lambalar, kurutma işlemi-
ni hızlandırmak için dijital baskı yapan matbaa ve atölyelerde de kendine geniş bir kullanım alanı bulmuştur. 
Endüstriyel ve yapı proseslerinde yeterli kişisel koruyucu donanımın kullanılmaması, oje kurutma işleminde 
UV ışınlarının direkt elle temas etmesi UV maruziyetine sebep olmaktadır. Özellikle kurutma sürecini çok kısa 
sürelere indirmesinden dolayı UV lambalar sıklıkla kullanılmaktadır. Yapay yollarla bronzlaşma için kullanılan 
solaryum üniteleri de UV maruziyetine yol açan başka bir unsurdur. 

 

Şekil 4. Otomobil boyasının UVC lambalar ile kurutulması.

Tıbbi ekipmanların ve hastane odalarının dezenfeksiyonunda kullanılan UVC ışınım [12] son bir yıllık süreçte 
küresel etkileri çok ciddi seviyelerde olan COVID-19 pandemisinin tedavi sürecinde hastane odalarının ve ameli-
yathanelerin dezenfeksiyonu için artarak kullanılmaya başlanmıştır. Portatif UVC lambaları açık ortamda yüzeyleri 
ve iç ortam havasını dezenfekte etmek için kullanılırken, havalandırma sistemlerine monte edilen UVC lambaları 
iç ortam havasında asılı/uçuşan biyoaerosoller olan bakteri ve virüsleri etkisizleştirmek için kullanılmaktadır. 
Havalandırma sistemlerine monte edilen UVC lambalar kapalı ortamda bulundukları için ve gerekli tedbirler alın-
dığında cilt ve göz için bir maruziyet unsuru olmazken, portatif cihazlarda UVC lambalarının ortama açık olması 
yanlış/dikkatsiz kullanım ve kazalardan doğabilecek maruziyetlere yol açabilir. UVC maruziyetinin önlenmesi 
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için lambalar çalışırken ortamda kimsenin bulunmaması, UVC ışınlarının geçebileceği bölümlerin kapatılması 
ve lambaları çalıştırma ve kapatma işlemlerinin ortam dışından yapılması önem arz etmektedir. 

 

Şekil 5. Tırnak ojelerinin UVC lamba ile kurutulması.

UV MARUZİYETİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİ

UVC ışınları UV spektrumundaki en yüksek enerjiye sahip olan kısımdır. Güneş tarafından üretilen UVC ışın-
ları ozon tabakasından geçemedikleri için insanların maruz kaldığı UVC dozları çok büyük ölçüde yapay UVC 
ışınlarından kaynaklanmaktadır. Bazı UVC lambaların düşük miktarda da olsa UVB ışınları salmasından dolayı 
UVC ve UVB ışınlarına maruziyet eklenik sağlık etkilerine neden olabilir [4]. UV radyasyonunun canlı orga-
nizmalar üzerindeki zararlı etkileri dolaylı yollardan ortaya çıkmaktadır. Su molekülleri ultraviyole radyasyona 
maruz kaldıklarında suyun radyolizi sonucu serbest radikaller oluşur. Açığa çıkan bu radikaller çeşitli molekül-
lerin yapılarında ya da işlevlerinde değişikliğe sebep olarak işlev bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olurlar 
[13]. UVC ışınlarının hücre tarafından soğurulması reaktif oksijen ve azot türlerinin oluşmasına yol açarak DNA 
ve hücre duvarı gibi biyomoleküllerin hasar görmesine sebep olur [14]. PETERSON VD. [15], UVA ışınlarına 
maruziyetin hücre içi hidrojen peroksit seviyesini yükselterek oksidatif DNA hasarına yol açtığını belirlemiştir. 
Benzer mekanizmanın UVC ışınları tarafından da gerçekleştirilmesi olasıdır. UV ışınlarının dalgaboyuna göre 
barındırdıkları risk seviyeleri Şekil 6’da gösterilmiştir. Buna göre, UV ışınlarının insan derisi üzerindeki etkilili-
ği 270 nm’de zirve yaparken mikroorganizmaların etkisizleştirilmesi esas alındığında en yüksek etki 265 nm’de 
görülmektedir. UV ışınımın görece spektral dezenfeksiyon etkinliği Morötesi (Ultraviyole) Işınım: Doğası ve 
Özellikleri başlıklı kısımda gösterilmiştir [16].

Şekil 6. UV ışınlarının dalga boyuna göre deri ve gözde görece etki riski [5].
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UV ışınlarının sebep olduğu sağlık sorunları Tablo 1’de listelenmiştir. UVA ve UVB’ye göre daha tehlikeli olan 
UVC ışınlarına maruziyet DNA hasarına neden olarak gözlerde katarakt oluşumu ve retina hasarına yol açarken 
vücutta maruziyet ise deri kanserine sebep olmaktadır [17, 18]. Sıçanların UVC ışınlarına maruz bırakıldığı bir 
çalışmada cildin en dış katmanı olan stratum corneum tabakasının hasar gördüğü belirlenmiştir [13]. Gözlerin yüksek 
dozlarda UV ışınlarına maruz kalması korneada fotokeratit ve konjonktivada fotokonjonktivit oluşumuna sebep 
olur [18]. UV ışınlarına uzun süreli maruz kalmak katarakt oluşumunun en önemli etkeni olarak gösterilmektedir 
[19]. Cildin UV ışınlarına maruz kalmasının kısa süreli kızarıklıklardan uzun süreli acılı yaraların oluşumuna 
kadar değişen rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Uzun süreli UVC maruziyetleri ise epidermal 
melanositlerin ve keratinositlerin oluşunumun neden olduğu kutanöz malign melanom ve keratinosit kanseri ola-
rak adlandırılan iki farklı tür cilt kanserinin oluşumuna sebep olmaktadır [18]. Bunların yanında UV ışınlarıyla 
guatr, tiroid, Parkinson hastalığı ve psikolojik rahatsızlıklar arasında ilişki olduğu da bildirilmektedir [20-22].

Tablo 1. UV ışınlarının sebep olduğu sağlık sorunları.

UV ışını Etkilenen Doku Etki Referans
UVB Göz Katarakt [19]

UVR*

Deri Deri kanseri

[5,23]Göz
Katarakt
Pterjium

Keratopati
UVR* Escherichia Coli DNA bozunması [24]

254 nm UVC Göz (kornea) Fotokonjunktivit [7]Fotokeratit
254 nm UVC Deri Doku bozunması [13]
365 nm UVA
302 nm UV-B
254 nm UVC

Yenidoğan dermal fibroblastı Hücre ölümü [25]

UVR Deri Deri kanseri [26]

UVR Derleme çalışması

Bağışıklık sistemi Viral, bakteriyel ve protozoal 
enfeksiyonlarda artış

[18]Deri Deri kanseri
Fotodermatit

Göz
Fotokeratit ve 

fotokonjonktivit
Katarakt

(*) UVR: UVA, UVB ve UVC ışınlarının tamamını içeren dalga boyu aralığı.

Dezenfeksiyon amaçlı en yaygın kullanılan cıva buharlı, 254 nm dalga boyunda UVC ışınları üreten lambalarla 
beraber son yıllarda kullanılan geniş UV spektrumunda ışın yayan xenon lambaların sağlık etkileri göz önüne 
alınarak geliştirilen uzak-UV (far-UV, 207-222 nm) lambalar üzerine yapılan ilk çalışmalar uzak-UV lambalar-
dan çıkan ışınların dış deri ve göz tabakasını geçemediği için doğrudan maruziyet halinde diğer UV lambalara 
kıyasla insan sağlığı üzerine etkilerinin bulunmadığını öne sürmektedir [27,28]. Fakat bakteri ve virüslerin çok 
küçük boyutlu olmaları nedeniyle uzak-UV lambalardan çıkan ışınlar organizmanın iç kısımlarına nüfuz ederek 
dezenfeksiyonu sağlamaktadır. Uzak-UV lambalar ile yapılan bir çalışmada, 222 nm dalgaboyundaki ışınların 
insan hücre ve dokularına zarar vermeden 229E ve OC43 tipi koronavirüslerin dezenfeksiyonunda %99,9’a varan 
giderim oranları elde edilmiştir [28]. Açık deri yaralanmalarında en çok görülen ve metisilind direnci nedeniyle 
ciddi bir sorun olan Staphylococcus Aureus ile yapılan çalışmada 222 nm dalgaboyundaki uzak-UV ışınlarının 
mikroorganizmaların dezenfeksiyonunda etkili olduğu belirlenirken, derideki dokularda bozunmaya yol açmadığı 
bildirilmiştir [29]. Uzak-UV ışınlarla yapılan çalışmalar iç ortamda biyolojik dezenfeksiyon için kullanılabilecek 

d Metisilin: Aşırı kullanımı sonrası ilerleyen dönemlerde kendisine dirençli bakterilerin (MSRA: Metisilin Resistant Staphylococcus 
aureus) ortaya çıktığı antibiyotiktir.
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güvenilir bir alternatif olduğunu göstermesine karşın insan sağlığı üzerine yeterli literatür genişliğinin henüz 
oluşmaması sağlık etkileri üzerine kaygıları da beraberinde getirmektedir. 

Avustralya Ulusal Deri Kanseri Komitesi, 35 yaş öncesi solaryum kullananların kullanmayanlara göre kansere 
yakalanma oranının %59 daha yüksek olduğunu belirlemesinin ardından Avustralya hükümeti 1 Ocak 2015 tarihi 
itibarıyla solaryum merkezlerini yasaklamıştır. Avustralya’dan önce Kasım 2009’da yürürlüğe giren bir yasa ile 
Brezilya’da benzer bir uygulamaya giderek solaryum merkezlerini yasaklayan ilk ülke olmuştur [30]. Solaryum-
larda kullanılan UV kaynaklarının yaydığı ışınımın büyük bir kısmı UVA aralığında, küçük bir kısmı da UVB 
aralığındadır. UV’nin sağlık etkileri konusunda yapılan çalışmalar genellikle UVA ve UVB ışınları üzerinedir. 
Ancak literatürdeki sınırlı sayıdaki UVC’nin sağlık etkilerini inceleyen çalışmaların sonuçlarıyla beraber UVC 
ışınlarının 2020 yılında küresel salgın haline gelen SARS-CoV-2 virüsüne karşı ortamların dezenfeksiyonu için 
kullanımı bilinci ve bilinçsiz şekilde artan UVC lambaların yaygınlaşması, yakın gelecekte UVC kaynaklı sağlık 
sorunlarının baş göstermesinin bir habercisi olabilir. Yapay bronzlaşmanın Amerika, Avrupa ve Avustralya’da her 
yıl yarım milyon kanser vakasına neden olan bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtilmektedir [26]. 

UV ışınları doğal olarak atmosferde ozonun oluşum ve parçalanma prosesinde doğrudan rol almaktadır (Şekil 7). 
240 nm dalga boyunun altındaki UV ışınları, oksijen moleküllerinin ayrılarak ozon oluşumunda rol oynarken, 
240-345 nm dalgaboyları arasındaki ışınlar ozonun parçalanarak oksijene dönüşmesini sağlar. Atmosferin stratosfer 
katmanında (yaklaşık 10-50 km arası) bu tepkimeler döngü halinde devam eder ve ozon tabakası olarak da isim-
lendirilen bu katmanda bulunan ozon, insanları UVC’nin etkilerinden korur. İç ortamlarda ise sadece atmosferin 
bizim yaşadığımız katmanı olan troposferde kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan ozonun bulunduğu dış hava, 
yan ürün olarak ozon üreten lazer yazıcılar gibi cihazlar ve UVC lambaların kullanımı ozon konsantrasyonunun 
yükselmesine sebep olabilmektedir. Ozon kararlı bir molekül değildir. Ozonun parçalanması sırasında serbest ok-
sijen atomları çok güçlü yükseltgenler olan aktif hidroksi radikallerinin oluşmasına sebep olur. Hidroksi radikaller 
seçici olmadan herşeyi oksitleme eğilimindedir. Bu sebepten dolayı ozonun, bakteri ve virüslerin dezenfeksiyonunu 
sağlayan bu rolü, insanlarda başta solunum sistemi olmak üzere kardiyovasküler ve merkezi sinir sistemi üzerinde 
de tahribata sebep olmaktadır [31,32]. Bu sebeple medikal amaçlı kullanım için üretilen cihazların tabii tutulduğu 
UL 2998 [33] ve hava temizleyici cihazların tabii tutulduğu UL 867 [34] standartları bu cihazların ortamdaki 
ozon konsantrasyonunu ancak 0,05 ppm seviyesine kadar yükseltmesine izin vermektedir. Düşük dalga boylu 
UV lambaları havalandırma sistemlerinde kapalı olarak monte edilse bile standartta belirtilen düzeyin üzerinde 
oluşum, hava akışıyla beraber iç ortamda ozon konsantrasyonunu yükseltip, sağlık riskleri oluşturabilir. Bu sebeple 
kullanılacak UV lambanın iç ortamda ozon konsantrasyonlarına etkisi takip edilmelidir. Dezenfeksiyon amaçlı 
kullanılan UV lambalar mümkünse ozon oluşumuna sebep olmayan farklı bir UV lamba ile değiştirilir. Eğer bu 
seçenek mümkün değilse veya yeteriz kalırsa, enerji tüketimini arttıracağından tercih edilmese de ilave bir uzun 
dalga boylu UV lamba kullanımı ile ozon parçalanmalı veya seyreltme amacıyla taze hava girişi sağlanmalıdır. 
Diğer taraftan, örneğin ek UVA lamba kullanımı ile UVC ile etkisizleştirilememiş olması muhtemel, aktif kalmış 
dirençli veya direnç kazanmış mikroorganizmaların dezenfeksiyonu sağlanabilir.

UV ışınlarının plastikler gibi organik maddelerin ve kalıcı organik kirleticilerin parçalanma ve oluşma mekaniz-
malarında etkin rol oynadığı bilinmektedir. Yüksek sıcaklıklara dayanımları nedeniyle elektrik transformatörleri, 
yapı malzemeleri ve madeni yağlarda yoğun bir şekilde kullanılıp uzun yıllar önce kullanımı yasaklanan çok 
klorlu bifeniller (PCB’ler) ve uzun süreler boyunca bozunmadan kalabilmeleri, lipofilike özellikleri nedeniyle 
gıda piramidinde yukarı çıkıldıkça birikme özellikleri ve sağlık etkilerinden dolayı yakın zamanlarda kullanımı 
yasaklanan, yanmazlık standartlarını sağlamak amacıyla elektronik ekipmanlar, tekstil, mobilya ve yapı malze-
melerinde kullanılan çok bromlu difenil eterler (PBDE’ler) halen iç ortamda kaynakları bulunduğundan yüksek 
konsantrasyonlarda tespit edilebilmektedir [35]. PCB ve PBDE’ler yasaklandıktan sonra yerine kullanılmaya 
başlanan klorlu, bromlu ve fosforlu kimyasalların da kalıcı organik kirleticiler (KOKf) sınıfına girmesi ve sağlık 
üzerine etkileri henüz kesin olmamakla beraber, literatürdeki sınırlı sayıda bulunan çalışmalar bu maddelerin 
akıbetinin de PCB ve PBDE’lere benzeyeceğine işaret etmektedir [36]. UV ışınım ile dezenfeksiyon sırasında 
e Lipofilik: Yağ gibi polar olmayan ortamlarda çözünme kabiliyeti.
f KOK: Kalıcı Organik Kirletici.
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oluşan ozonun ortam içinde bulunan KOK’ları, hücre çeperinden nispeten daha kolay geçebilen, düşük moleküler 
ağırlıklı türdeşlerine parçalaması sonucu, iç ortamdaki sağlık risklerinin yükselmesi muhtemeldir. UV ışınlarının 
PBDE’ler üzerine etkileriyle ilgili çalışmaların son yıllarda yapılıyor olmasına karşın UV’nin PCB’ler üzerine 
olan etkileri yirmi yılı aşkın zamandır bilinmektedir. PBDE’ler üzerine yapılan bir çalışmada, UV ışınlarına 
maruz kalan ağır türdeşlerin daha düşük brom seviyesine sahip daha hafif PBDE’lere ve bunlara göre çok daha 
toksik olan çok bromlu dibenzo-p-dioksin ve dibenzofuran (PBDD/F) oluşumuna neden olduğu bildirilmiştir 
[37]. PCB’lerin doğal parçalanma mekanizmalarından biri olan UV ışınlarıyla fotokimyasal parçalanması yüksek 
molekül ağırlıklı PCB’lerin düşük olanlara dönüşümüne neden olmasının yanı sıra hidroksi PCB’lerin (OH-PCB) 
oluşumuna da sebep olmaktadır. OH-PCB’lerin endokring bozucu etkilere ek olarak DNA hasarına ve reaktif 
oksijen bileşenlerinin oluşumuna neden olabildiği bildirilmiştir [38]. PCB ve PBDE türdeşleri gibi yüzlerce KOK 
bileşeğinin iç ortamlarda bulunması önemli sağlık riskleri oluşturmaktadır. 

 

Şekil 7. UV ışınlarıyla ozon moleküllerinin oluşumu ve parçalanması

SONUÇ

SARS-CoV-2 virüsünün sebep olduğu küresel COVID-19 salgınının etkileriyle beraber biyolojik iç hava kalite-
sinin ve patojen mikroorganizmaların etkisizleştirilmesinin önemi artmış, tüberküloza karşı kullanılmış olması, 
bakteri, mantar, küf ve virüsler gibi çeşitli mikroorganizmalar üzerindeki etkisizleştirme potansiyeli konusunda 
geniş bir literatür bulunması ve hastaneler gibi binalarda uygulama alanı bulmuş olması sebebiyle bilgi ve tecrü-
benin mevcut olduğu UVC ışınımı, filtreleme ile birlikte öne çıkan hava temizleme teknolojileri olmuşlardır. UVA 
ve UVB’ye göre daha yüksek enerji içeren kısa dalgaboyuna sahip UVC ışınımı dezenfeksiyon amacına yönelik 
etkili bir alternatif olmalarına karşın, doğrudan veya yüzeylerden yansıyan ışınıma dolaylı maruz kalınması du-
rumunda ciltte tahrişten başlayıp cilt kanserine kadar giden cilt bozulmaları, gözde fotokeratit ve fotokonjonktivit 
oluşumuyla beraber uzun süreli maruziyetlerde katarakt oluşumuna sebep olmaktadır. UV ışınlarına maruziyet 
ile guatr, tiroid, Parkinson hastalığı ve psikolojik rahatsızlıklar arasında ilişki olduğu da bildirilmiştir. İnsan sağ-
lığı üzerine etkilerini araştıran çalışmalar, dış ortamda maruziyeti en yüksek olan atmosferde baskın bir şekilde 
bulunan UVA ve nispeten az miktarda bulunan UV-B ışınları üzerine yoğunlaşmış iken, ozon tabakasının UVC 
ışınlarının geçişini engellemesi nedeniyle yeryüzüne ulaşan UVC ışınlarının neredeyse yok denecek kadar az olması 
UVC’nin insan sağlığı üzerine etkilerinin nispeten göz ardı edilmesine sebep olmuştur. Farklı dalga boylarındaki 
UV ışınları ortak/eklenik etki yaratarak tahmin edilenden daha fazla sağlık etkilerine sebep olabilir. Literatürdeki 
çalışmalar UV ışınlarının insan sağlığı üzerine doğrudan etkilerini göz önüne sererken, çeşitli malzemeler, PCB 
ve PBDE türdeşleri gibi yüzlerce kimyasal bileşiğin UV ışınlarıyla daha toksik türdeşlere veya başka kimyasal-
lara dönüşmesi ve ozon oluşumu nedeniyle ikincil aerosollerin oluşumu gibi dolaylı risklerin bulunduğunu ortaya 
koymuştur. Sağlık riskleri barındırdığı aşikar olan UV ışın kaynaklarının kullanımının standartlar içine alınması, 
sağlık risklerinin azaltılması için üst düzeyde önem taşımaktadır. 

g Endokrin: Hormon üretiminde görev alan iç salgı bezleri.
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ÖZET

SARS-CoV-2 gibi hastalık yapan virüslerin ve diğer mikrorganizmaların, Morötesi (Ultraviolet) (UV) ışınımın C 
bandındaki bileşenleri tarafından etkisizleştirebilmesi için, söz konusu mikroorganizmanın, belli bir dalga boyun-
daki ışınım şiddetinee belli bir süre maruz kalmasını gerektirmektedir. Etkisizleştirme özelliği ışınım şiddeti ile 
zamanın çarpımına eşit olan doz tanımıyla ifade edilmiştir. Işınım şiddeti küçüldükçe aynı oranda etkisizleştirme 
için daha uzun zaman gerekmektedir. Zamanın kısalması isteniyorsa ışınım şiddeti büyük olmalıdır. 

UVC sistemlerinde, şebekeden çekilen gücün bir kısmı, mikroorganizmaların etkisizleştirilmesi için uygun dalga 
boyunda elektromagmetik dalgaya çevrilerek mikrorganizmaya ulaşmakta, geri kalan enerji ise görünür ışığa, ısıya 
ve istenilmeyen dalga boyunda elektromagnetik dalgaya çevrilmektedir. Bu çalışmada bir UVC dezenfeksiyon 
sisteminin tasarım (teorik) dezenfeksiyon (inaktivasyon, etkisizleştirme) enerji verimi, ηthe, mikrorganizmaya 
ulaşan toplam etkin elektromagnetik dalga enerjisinin, şebekeden çekilen enerjiye oranı olarak tanımlanmış ve 
aşağıda verilen eşitlikle hesaplanması önerilmiştir: 

ηthe = F· ηır,253.7 · ηT · ηΦ · ηa · ηf

UVC sisteminin gerçekleşen verimi, her boyda ve güçte lamba üretimi söz konusu olmadığından nihai olarak 
yapılacak lamba seçimine göre, bu çalışmada önerilen yöntemle bulunan değerden daha küçük olacaktır. UVC 
mikroorganizma etkisizleştirme sistemleri, enerjiyi yoğun olarak kullanan sistemlerdir. Bu yüzden mikropların 
etkisizleştirilmesi için HVAC sistemlerinde kullanılan yöntemlerin (havalandırma, filtreleme, UVC ışınım sistemi 
ve bunların bileşimi) karşılaştırılmasında, enerji kullanımı dolayısiyle dezenfeksiyon enerji verimi önemli bir 
fizibilite parametresidir. Bu çalışmada HVAC sistemlerinde kullanılan UVC sistemlerinin dezenfeksiyon enerji 
verimliliği ve bileşenleri tanımlanmıştır. 
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bilinmektedir. Saçılan sıvı tanecikleri sayısı büyüklüğü aktivitelerin (konuşma, öksürme vb) şiddetine, kişinin 
solunum yolları fizyolojisine, ağız kuruluğu gibi parametrelere bağlı olarak, 0-1000 μm kadar aerodinamik çaptaf 
[4] ve 1,5 milyon toplam sayıya kadar, farklı sayılarda ve büyüklük aralıklarında olmaktadır. Saçılan taneciklerin 
büyük olanları kişinin civarında, çoğunlukla sıvı taneciklerinin çıkış yönünde yere düşer. Sıvı parçacıklarıyla 
birlikte dışarıya çıkan patojenler (hastalık yapan mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler, vb) veya sıvı tanecik-
lerinin buharlaşmasıyla serbest kalan ve sıvı taneciğinin çekirdeği (droplet nuclei) olarak adlandırılan patojenler 
(Şekil 1), havada asılı kalarak (airborne) ortam havası ile birlikte ve Brownian hareketlerle, farklı kaynaklarda 
farklı değerlerde verildiği üzere, saatlerce ortam havası içinde bulunabilirler. Havada asılı bulunan bu patojenlerin 
başkaları tarafından nefes yoluyla alınması hastalığın yayılmasına sebep olabilir. Amerika Birleşik Devletlerinde 
her yıl, tedavi isteyen (HAI, Healthcare Acquired Infections) 1,7 milyon enfeksiyon hastasıg olduğu belirtiliyor 
[5]. HVAC sistemlerinin kullanıldığı binalarda bu patojenler, ısıtma, soğutma, havalandırma amacıyla mekanik 
olarak oluşturulan hava hareketleri ile HVAC yolu üzerinde sirküle edilirler, bir kısmı da taze hava gereksinimi 
nedeniyle egsoz edilen hava ile atmosfere atılırlar. 

Şekil 1. Sıvı taneciğinden buharlaşma yoluyla havada asılı kalabilen tanecik çekirdeği [6].

Patojen kirliliği açısından bina hacimleri ve kanallar dahil HVAC ekipmanları bir açık sistem oluştururlar (Şekil 
2). Bu açık sistemdeki patojen alışverişine ait en genel halde onbir bileşen vardır: 

- Hasta insanlar tarafından sistem içinde aerosol olarak patojen emisyonu olabilir (mp), 
- herhangi bir hacimdeki pozitif basınç (m+p) ve 
- egzoz edilen hava yoluyla sistem içindeki patojenin bir kısmı(meg) dışarıya atılabilir, 
- negatif basınç dolayısıyla dışarıdan hacime patojen girebilir (m-p), 
- HVAC sistemlerinde sirküle edilen havanın içindeki patojenlerin bir kısmı filtreler (mf) yardımıyla dışarıya 

atılır, 
- bir kısmı UVC sistemlerinde (yüzeylerde veya havada asılı iken) etkisizleşerek teorik anlamda sistem dışına 

atılmış olur (muv). 
- Sağlık personelinin bulunduğu hacme, aktivite seviyesine ve giysi etkinliğine bağlı olarak dakikada 3000 

ile 50.000 arasında mikroorganizma salabileceği belirtilmektedir [7]. Bu bağlamda,
- bir kısım patojen hacimden dışarıya olan yüzey akımı dolayısıyla dışarı çıkar (mso), 
- bir kısmı da içeriye olan yüzey akımı ile hacme girer (msi). 
- Sistem içindeki yüzeylere tutunmuş olan patojenler bulunduğu yerde çoğalıp sistem içine girebilir (mg). 

f Aerodinamik çap, hava içinde partikül ile aynı terminal hıza sahip yoğunluğu 1 g/cm3 olan kürenin çapıdır.
g Sağlık bakanlığı istatistiklerinde dört tür için (AIDS, Kızamık, Tüberküloz ve sıtma) toplam enfeksiyon hasta sayısı 12200 olarak 

verilmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2020 senesinde toplam COVID-19 vakası sayısı 29 Aralık itibariyle 2.178.580 olmuş, 
20.388 vefat gerçekleşmiştir: https://ohsad.org/wp -content/uploads/2018/12/28310saglik-istatistikleri-yilligi-2017pdf.pdf - https://
covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html.
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- Patojenlerin bir kısmı havada asılı iken kendi kendine etkisizleşebilir (md) ve 
- nihayet göz önüne alınan hacme, bu hacimde patojen emisyonu yapan insanlar olmasa bile, diğer hacimlerden 

HVAC sistemi yoluyla patojenler gelebilir (mos).

Bu bileşenlere göre sistemdeki patojen dengesi;

 (1)

şeklinde yazılabilir. HVAC sistemindeki hacimler (kanal, santral, vb) ihmal edilebilirse, bu eşitlik yaşam hacmin-
deki patojen miktarının dengesi için kabul edilebilir bir modeldir. Bu eşitlik teorik olarak Toplam Dezenfeksiyon 
Yönetimi için, kanallar ve santrallardaki kaçaklar dışındaki tüm patojen akışlarını içermektedir. 

 

Şekil 2. HVAC açık sisteminde virüs akışı.

Her bir terimin ait olduğu biyofiziksel mekanizmanın modellenmesi bazı terimler için güç, bazıları için taşınabilir 
patojen miktarı açısından ihmal edilebilir olabilir. Bu terimlerin yanında HVAC sisteminin en az bir özelliğinin 
daha göz önüne alınması gerekir ki bu özellik hacim içindeki havalandırmanın etkinliğidir. Havalandırma etkinliği 
ilk defa 1937 yılında YAGLOU ve WITHERIDGE [8] tarafından oda içindeki karbondioksit konsantrasyonunun 
egzoz kanalındaki karbondioksit konsantrasyonuna oranı olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre etkin bir hava-
landırma, yüksek konsantrasyondaki kirleticilerin iç ortama dağılmadan egzoz edilmesidir [9,10]. Havalandırma 
etkinliği, diğer kirleticiler gibi patojen dağılımını da etkileyecektir. 

Yaşam hacimlerinde dezenfeksiyon açısından etkinliği yüksek bir havalandırma olmaması (hacim içinde by-pass) 
halinde, sistemde kullanılan filtreler veya UVC sistem ne kadar yüksek verimli olursa olsun, ne kadar yüksek 
yüzdeli havalandırma olursa olsun, yaşam hacmi içinde bulaşma riski beklenenden büyük olacaktır. Bir kısmı 
tercüme, bir kısmı telif çok az yüzeysel yayın dışında Türkçe literatürde Havalandırma Etkinliğinden havalan-
dırma debisi, etkin havalandırma debisinden uygun havalandırma debisinin kast edildiği görülmektedir. Bu 
anlamda muz seralarında havalandırma etkinliği ve hayvan barınaklarında havalandırma etkinliği gibi araştırma-
lara rastlanılmaktadır. Bazan da etkin havalandırma ile filtre etkinliğinin anıldığı görülmektedir. Havalandırma 
etkinliği ortalama ve yerel olarak tanımlanan iki parametre ile sayısallaştırılmıştır [10]: 
- (Havalandırma sistemi kirlilik) Temizleme Etkinliği 
- (Havalandırma Sistemi) Hava Değişim Verimi
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İyi bir havalandırma için;
- Havanın yaşı

ölçütünün de dikkate alınması gerekir. 

Eşitlik (1)’de yer alan terimlerin hepsi 3 boyutlu zamana bağlı terimlerdir. Literatür ve mühendislik pratiğine 
bakıldığında, (1) eşitliğinin sağ tarafıntaki terimlerin birkaç tanesi göz önüne alınarak basitleştirlmiş modellerle 
analizler, özellikle risk analizleri yapılmaktadır [6,11 18]. Bu durum yapılan analizlerin güvenilirliğini şüphesiz 
etkilemektedir. Eşitlikte yer alan bazı terimlerin matematik modelini yapmak oldukça zordur ve basitleştirilmiş 
modeller de çözümünün güvenirliliği konusundaki belirsizliği artıracaktır. Matematik modellerde tüm terimler 
göz önüne alınmasa da, Toplam Dezenfeksiyon Yönetiminde her terim ayrıca göz önüne alınarak kalitatif anlamda, 
ortam güvenilirliğini artıracak tedbirler alınabilir. 

Eşitlik (1) de yer alan terimlerin bir kısmı, enerji tüketen süreçler ile ilgilidir: UVC sistemi, filtreleme, taze hava 
temini, hacim içinde pozitif basıncın sağlanması, enerji kullanan proseslerdir. Toplam Dezenfeksiyon Yönetimi 
açısından, enerji tüketimini optimize edecek proses parametrelerinin belirlenmesi gerekir. Örnek verilmesi istenirse 
havalandırma, filtreleme ve UVC sistemi arasındaki ilişkiler gözönüne alınabilir. Temel olarak dezenfeksiyon için 
alınacak tedbirler için harcanacak enerji 

E = EUVC + EF + EOA (2)

eşitliği ile ifade edilebilir. Burada EUVC, UVC dezenfeksiyon sisteminin kullandığı primer enerjidir ve hava debisi 
ile kanal kesitinin; EF, filtredeki basınç düşümü nedeniyle sirkülasyon fanlarının kullandığı fazladan enerjidir ve 
filtre cinsinin; EOA ise taze hava debisinin bir fonksiyonudur. %100 taze havalı bir sistem için HEPA, ULPA gibi 
yüksek basınç düşümüne sebep olacak filtrelerin ve UVC sisteminin birlikte kullanılmasına gerek olmayabilir. 
Benzeri yaklaşımı diğer iki terim için de söylemek mümkündür. Burada cevabı verilmesi gereken soru, hangisinin 
tek başına veya ikili üçlü kombinezonlarının en az enerji tüketimine neden olacağıdır. Bu analizin patojen cinsine 
bağlı olduğu da görülmektedir [11]. 

Bu çalışmanın amacı, patojen dezenfeksiyon yöntemlerinin birleşik etkisinin optimizasyonu değildir. Bu konuda 
sınırlı da olsa çalışma vardır. Bu çalışmaların bir değerlendirmesi DREILING [11] tarafından verilmiştir. Çalışma-
nın amacı, UVC sistemlerinin kullandığı enerji EUVC ve şebeke ile patojen arasındaki süreçte, enerji verimliliğini 
etkileyen dönüşüm ve değişimleri analiz etmektir. 

UVC SİSTEM TASARIMININ TEMEL ALGORİTMASI

UVC dezenfeksiyon sisteminin temel elemanı, farklı çaplarda ve uzunluklarda, tek veya birden fazla dalga boyunda 
elektromagnetik dalga / ışınım yayan lambalardır. HVAC Sistemine entegre UVC dezenfeksiyon sisteminin tasa-
rımı, kanallardaki hava akımı içinde veya santral serpantinleri üzerine tutunmuş patojenleri etkisizleştirmek için 
uygun dalga boyunda ve güçte ışınım yapan lambaların seçimi ve lamba uzunluğunun ve sayısının belirlenmesi 
ile boyutlandırılmasıdır. 

HVAC sistemlerine entegre bir UVC sisteminin temel tasarım algoritması Şekil 3’de verilmiştir Geliştirilen algo-
ritma kanal içindeki hava akımında asılı olan patojenlerin UVC ile etkisizleştirilmesini öngören sistemin tasarımı 
ile ilgilidir. Benzer yaklaşımla, Santral içindeki serpantin yüzeylerinin UVC dezekfeksiyon sistemlerinin tasarımı 
da yapılabilir. 

Şekil 3’den görüleceği üzere, öngörülen ışınım alanı kabulüne göre, UVC kaynağından bağımsız olarak patojeni 
etkisiz hale getirecek olan ışınım şiddeti belirlendikten sonra, iç yüzeylerin yansıma katsayısı dikkate alınmadan 
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lambanın yüzey ışınım şiddeti bulunur ve bu ışınım şiddetine göre lamba veri tabanındaki uygun bir lamba seçilir. 
Detayları ilgili kaynakta [19] verildiği üzere, yüzey UVC spektral yansıtma katsayısı göz önüne alınarak, istenil-
diği yerdeki ışınım şiddeti lamba özelliklerine göre tekrar belirlenir. Bu şiddet, lamba özellikleri kullanılmadan 
hesaplanan gerekli ışınım şiddetine göre farklı olabilir. Her boyda ve güçte lamba üretimi olmadığından, mümkün 
olan lamba boyları ve güçleri göz önüne alınarak uygun lamba seçimi iterasyonla gerçekleştirilir. 

Bu çalışmada, tasarım algoritmasının E alanı içinde yer alan süreci tanımlanacak ve UVC sisteminin enerji ve-
rimliliği tartışılacaktır. 

UVC SİSTEMİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

UVC dezefeksiyon sistemi enerji tüketen bir sistemdir ve enerji tüketimini pek çok fiziksel mekanizma etkiler. 
Bu mekanizmların bir kısmı üzerinde araştırma yapılmış bir kısmı ise henüz keşfedilmeyi beklemektedir. De-
zenfeksiyon, en başta patojenin doğası ile yakından ilgilidir. UVC ışınım ile patojenlerin etkileşimi üzerine genel 
bir teori olmadığından da, her patojen için ayrı ayrı çalışılması gereken bir alandır. COVID-19 virüsü ise yakın 
akrabalarından bile çok farklı ve henüz pekçok özelliği tam olarak bilinmeyen yeni bir virüstür. Bilinen, tanınan 
patojenlerle UVC arakesiti tam olarak tanımlanmamışken, yeni bir virüs için dezenfeksiyon sistem tasarımı 
yapmada dikkatli olmak gerekir. Dezenefksiyon için kullanılacak primer enerjiyi etkileyen faktörler ve bunların 
tasarım algoritması içindeki işlevi aşağıda verilmiştir. 

Etkisizleştirme Dozu

UVC ile dezenfeksiyon, göz önüne alınan patojenin 253,7 nm dalga boyundaki UVC ışınımını belli bir dozda ala-
rak etkisizleşmesidir. Etkisizleşmenin nedeni, UVC ışınımın yutulmasıyla (soğurulmasıyla) virüsün yapısındaki 
nükleik aside fotokimyasal hasar vererek, virüsün çoğalmasının önlenmesi olarak veriliyor [20].

Doz, patojenin maruz kaldığı ışınım şiddeti (Io,253,7) ile bu ışınıma maruz kalma süresinin çarpımıdır [21]: 

Etkisizleştirme dozu (Do,253.7 ; J/m2) = Işınım şiddeti (I0,253.7; W/m2) * Zaman (t; sn) (3)

Patojenin söz konusu ışınım enerjisini, hava içinde hava ile birlikte hareket ederken de, bir yüzey üzerinde sa-
bitlenmiş haldeyken de alması, etkisizleştirme için yeterlidir. Gerek sabit gerekse hareketli hava içinde hava ile 
birlikte hareket eden patojenlerin, maruz kaldıkları UVC ışınım alanları, sabit ışınım alanları olmayıp, üç boyutlu 
ışınım alanlarıdır.

Mühendislikte HVAC sistemlerinde sabit yüzey uygulaması, serpantin yüzeylerine tutunmuş patojenlere UVC 
ışınım gönderilmesidir (Şekil 4a). Işınım küresel olarak yayıldığına göre lamba(lar)dan en uzak ve ışınım ala-
nının en zayıf olabileceği noktalarda ışınım şiddetinin öngörülen maruziyet zamanına göre belirlenmesi UVC 
sisteminin tasarımı açısından yeterlidir. Bir aciliyet olmadığına göre, maruziyet zamanı, virüsün kendi kendine 
etkisizleştime zamanından daha küçük herhangi bir zaman dilimi olabilir. Ancak hava içinde hareketli patojenler 
için, ışınım alanından (Şekil 4b ve c) geçiş hızı, HVAC sisteminden gelen bağımsız bir parametre olduğu için, 
yaratılan ışınım alanına göre maruziyet süresi bu hıza bağlıdır. Bu iki halin dışında her iki halin birlikte olduğu 
bir durum daha vardır: Santral içinde herhangi bir geometrik konuma konulmuş, hem serpantin yüzeylerinde 
tutunmuş patojenleri hem de santral içinde lambaların bulunduğu ve serpantin hacimlerinin de dahil olduğu ha-
cim içinde havada hareketli patojenleri etkisizleştirmek için, UVC sistemleri tasarımı yapılabilir (Şekil 4d). Bu 
halde santral içindeki patojen/hava hızı yine bağımsız değişkendir. Bu sistemin tasarımı yüzeye göre değil santral 
içindeki hava hızına göre yapılmalıdır. 
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Görüş Faktörü

UVC Işınım alanının herhangi bir noktasında patojenin maruz kaldığı ve göz önüne alınan zaman diliminde, onu 
etkisizleştirecek olan ışınım şiddeti (Io,253,7), patojenin bulunduğu geometrik nokta ile lamba arasındaki uzak-
lık ve lamba geometrisi ile belirlenen, ışınım görüş faktörü [22] ile orantılıdır. Yani herhangi bir noktada belli 
bir maruziyet zamanı içinde bir patojenin bir lamba sistemi tarafından etkisizleştirilmesi gerekiyorsa, lambadan 
çıkacak lamba yüzeyindeki ışınım şiddeti (Is1),

Is1 = Io,253,7 / F (4)

olmalıdır. Burada F ışınım görüş faktörüdür ve bir yüzeyden ayrılan ışınımın ne kadarının diğer yüzeye ulaştığını 
belirtir. Işınım görüş faktörü ile ilgili hesaplama yöntemleri ve örnekler ATMACA vd. [22] ve EKREN vd. [19] 
tarafından verilmiştir. 

Lambaların UVC Verimi 

UVC ışınımı yayan lambaların teknik bilgileri içinde güç anlamında iki bilgi yer alır. Bunlardan biri Şebeke Gücü, 
diğeri Toplam UVC Işınım Gücü’dür. Tablo 1’de üretilen bazı lambalara ve ürünlere ait şebeke güçleri (C sütunu) 
ve toplam UVC ışınım güçleri verilmiştir (D Sütunu). Şebeke gücü UVC ışınımı yayan lambanın veya ürünün 
şebekeden çektiği güçtür ve bu değer lambanın veya ürünün tükettiği enerji ile ilgilidir. Şebeke gücünün ancak,

 

ηır = Es,UVC / E (5)

kadarı UVC ışınımına dönüşmektedir. Bu büyüklük, çalışmada lambanın veya ürünün UVC verimi (ηır) olarak 
tanımlanmıştır. Bir başka deyişle lambanın yaydığı toplam UVC ışınım enerjisi,

Es,UVC = ηır · E  (6)

  

eşitliğiyle ifade edilir. Lamba veya ürün özelliklerinde toplam UVC ışınım gücü olarak verilen değerlerin genel-
likle dalga boyu verilmemektedir. Bu durum üretilen UVC ışınımın dezenfeksiyonda kullanılan 253,7 nm dalga 
boyunda olması önemlidir. Aksi halde geniş bir bant aralığında eğer UVC ya da UVA ve/veya UVB üretiliyorsa, 
lambanın kullanımıyla istenilmeyen sonuçlar doğabilir. Örneğin 220 nm dalga boyundan küçük, özellikle 185 
nm’deki UVC ışınımı, oksijeni dekompoze ederek ozon oluşmasına neden olur; HVAC sistemlerinde ozon oluşması 
istenilmeyen bir durumdur. Çünkü ozon yeryüzünde insan sağlığı açısından risk oluşturan, belirli bir konsant-
rasyonun üzerinde bulunmaması gereken bir gazdır. Ayrıca HVAC sistem bilşenleriyle de reaksiyona girebilir. 
Tasarımcı olarak ürün özelliklerindeki UVC gücünün 253,7 nm dalga boyunda olup olmadığı denetlenmelidir. Bu 
nokta göz önünde bulundurularak Tablo 1’de gösterilen ürünlerin bir tanesi hariç (%100 verimli), diğerlerinden 
hesaplanan ortalama verimi %35 civarındadır. 
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Şekil 3. UVC Dezenfeksiyon sisteminin tasarım algoritması.

Tasarım yapılırken, üretici firmalardan, lambanın UVC 253,7 nm ışınım verimi (ηır,253,7) ya da hem şebeke gücü 
(E) hem de 253,7 nm dalga boyunda yaydığı ışınım gücü (Es,253,7) sorulmalıdır. Bu değerlere göre ya verim kulla-
nılarak ya da ışınım gücü kullanılarak lamba yüzeyindeki, 253,7 nm dalga boyundaki lamba ışınım şiddeti bulunur:

Is = Es,253,7 / S = (ηır,253,7 · E) / S = (ηır,253,7 · E) / π D L (7)

Bu eşitlikte D lamba çapı, L, lamba boyudur. 
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Tablo 1. Mevcut ürünlerde UVC kaynağı UVC üretim (ışınım ) verimleri.
No Ürün Tipi

(1)
Şebeke gücü (E) 

(W)
Toplam UVC 

Işınım gücü (W)
Doz

(mJ/cm2)
UVC Üretim 
Verim (%)

Kaynak

A B C D E F = D/C (%) G
1 L 11 4,2 1,475(2) 35,1 R1
2 L 25 7,0 1,400(2) 20,0
3 L 25 7,0 1,125(2) 16,1
4 L 240 48 1,0(3) 20,0 R2
5 L 61,2 30,6 0,360(3) 50,0 R3
6 L 103,3 103,3 0,507(3) 100,0 R4
7 L 40 13 - 32,5 R5
8 L 100 32 - 32,0

9-1 L 220 76 (253,7 nm)(4) - 34,5
9-2 L 220 9,6 (185 nm)(4) - -
10 L 15 5,1(5) - 34,0 R6
11 L 25 8,2(5) - 32,8
12 L 30 12,6(5) - 42,0
13 L 36 15,7(5) - 43,6
14 L 55 18,9(5) - 34,3
15 L 75 26,7(5) - 35,6
16 P1(6) 360 84 - 23,3 R7
17 P1(6) 400 84 - 21,0
18 P1(6) 80 58 - 72,5
19 L 40 14 - 30,7 R8
20 L 75 23 - 32,1
21 L 140 45 - 30,0
22 L 20 6 - 32,0
23 L 25 8 - 30,6
24 L 18 5,5 - 29,2
25 L 24 7 - 33,3
26 L 36 12 - 30,9
27 L 55 17 - 31,4
28 L 35 11 - 30,2
29 L 63 19 - 30,0
30 L 90 27 - 30,7

Açıklamalar:
(1) L: Çıplak Kaynak - Ampul P1: Ürün - Mobil ürün 
(2) Bu dozların hesap detayları (ışınım şiddeti ve maruziyet süresi) verilmemiştir. 
(3) Kanal içinde ortalama
(4) Aynı lamba farklı dalga boylarında UV üretmektedir. 
(5) Verilen güç 200..280 nm dalga boyı aralığı için verilmiştir. 253,7 nm için bu değere göre hesap yapılması doğru 

olmayacaktır; 253,7 nm için verimi daha düşük olacaktır. 
(6) Bu cihazlar mobil hava temizleme cihazları olarak adlandırılan cihazlardandır. Verilen güç değerleri muhte-

melen fan güçlerini de içermekdir.Bu yüzden lamba verimleri cihaz verimi olarak görülebilir. 

Kaynaklar:
[R1]. www.puravent.co.uk/blog/tag/industrial-air-purifier/ 
[R2]. Sanuvox Biowall, Bio24
[R3]. Sanuvox CoilClean Lamp type IL18
[R4]. Sanuvox CoilClean Lamp type IL40
[R5]. Süleyman KAVAS. ESSİAD Webinar “UVC Lambalar ve İklimlendirme Sektörü” 3 Kasım 2020.
[R6]. www.ledvance.com/professional/products/lamps/specialty-lamps/index.jsp
[R7]. Hasan Köten. İnceleme Raporu; Aircleaner Ürün Testleri,Medenyet Üniversitesi 20.05.2020.
[R8]. https://www.sillamps.com/custom/www.sillamps.com_sl_3.pdf
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 (a) (b) (c)

Şekil 4. (a) Santralda yüzey, (b) kanal tipi, kanala dik ışınım kaynaklı hava , (c) kanal tipi, kanala paralel ışınım 
kaynaklı UVC hava dezenfeksiyon sistemleri

 

Şekil 4 (d). Soğutma serpantiniin önünde ve arkasındaki UVC sistemi hem hava hem yüzey dezenfeksiyonu için 
tasarımlanmış [23].

Lamba özelliklerinden bağımsız olarak (4) nolu eşitlikle hesaplanan ışınım şiddeti kullanılarak lambanın şebeke gücü 

Is2 = Is0,253.7 / F * ηır,253,7 (8a)

Es2,253.7 = Is2· π · D · L (8b)

şeklinde hesaplanır. 

(7) eşitliğindeki Es,253,7 bir lambanın 253,7 nm dala boyundaki ışınım verimliliğine göre 253,7 nm dalga boyunda 
lambanın ürettiği ışınım gücünü göstermektedir. (8) nolu eşitlikteki Es2,253,7 ise tasarımda seçilen doza göre lam-
banın sahip olması-üretmesi gereken ışınım gücünü temsil etmektedir. 

Sıcaklık Verimi

UVC lambalarının şebekeden çektiği enerjinin (1 - ηır,253.7) kadarı, diğer dalga boylarında görünür ışık olmak 
üzere elektromagnetik dalgaya ve ısıya çevrilir ve lambayı ısıtır. UVC lambaların istenilen dalga boyundaki ışı-
nım verimliliği, lamba soğuk nokta sıcaklığı (cold-spot temperature) ile değişir. Lamba soğuk noktası, katodun 
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arka bölgesidir (Şekil 5). Bu bölgenin sıcaklığı, üzerine düşen kızılötesi ışınıma, lambanın iç yüzey sıcaklığına, 
pozitif kolona ve flamente bağlıdır [24]. Sıcaklığın lambanın iç yüzey sıcaklığına bağlı olması sonuçta soğuk 
nokta sıcaklığının lamba dışındaki hava sıcaklığına ve hava hızına bağlılığını gösterir. 

 

Şekil 5. Yüksek çıkışlı lambada soğuk nokta yeri [24]. 

Kanal içinde akıma dik yerleştirilmiş, tek ve yan yana çift UVC (253,7) lambalarda yüzey sıcaklığını etkileyen 
hava sıcaklığının, hava hızının ve nemin etkisini incelemek üzere analitik ve deneysel bir çalışma yapılmıştır [25]. 
Deneysel çalışma, hava hızı 0,50 ile 3,30 m/sn arasında üç değerde, hava sıcaklığı 15,6 °C ile 35 °C arasında dört 
değerde yapılmıştır. Nem ise 0 ile %100 arasında değiştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda nem değişiminin lamba 
yüzey sıcaklığına etkisinin ihmal edilebileceği görülmüştür. Ancak bu çalışmaya bakarak nemin dezenfeksiyon 
verimine etkisi olmadığı sonucuna varılmamalıdır. 

Son yapılan çalışmalar [26] nemin farklı bir mekanizma ile dezenfeksiyon ışınım şiddetini etkilediğini göster-
mektedir. ZHANG ve diğerlerinin [26] bu çalışmasına göre, nemli hava içinde UVC ışınımın yayılmasında, nem 
ile UV ışınım şiddeti arasındaki ilişki ters orantılıdır: Nem arttıkça patojene ulaşan ışınım şiddeti azalmaktadır. 
Bu etkinin su buharı moleküllerinin ışınımın yayılmasına etkili olabileceği ile açıklanmaktadır. Bunun sonucu 
olarak bu deneyin patojeni olan bakterilerin de, artan nem ile dezenfeksiyonu azalmaktadır (Şekil 6 ve 7). 

Hava sıcaklığının lamba yüzey sıcaklığına etkisi hava hızına göre göz önünen alınan hız aralığında daha büyüktür 
(Şekil 8). 

LAU ve diğerleri [25] tarafından yapılan çalışmada, lamba üreticisi verileriyle, deneysel çalışmalardan elde edilen 
verilerin lamba yüzey sıcaklığının lamba ışınım gücüne etkisi uyum içinde görülmektedir (Şekil 9). Lambanın 
UVC gücü (Es,253,7) 40 °C 'deki soğuk yüzey sıcaklığında maksimum olmaktadır. Bu sonuç, ZANG ve arkadaş-
larının deneysel sonuçlarıyla da [26] uyum içindedir 

ASHRAE tarafından örnek olarak verilen lamba yüzey sıcaklığının lamba UVC gücüne etkisi küçük farklarla 
benzer eğilimdedir (Şekil 10). 

Şekil 6. Hava sıcaklığı ve nem değişimin lambadan 300 mm 
uzaklıktaki bir noktada ölçülen UV ışınım şiddetine etkisi [26].

Şekil 7. Nemin farklı bakterilerin 
dezenfeksiyon verimine etkisi [26].
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Şekil 8. Farklı hava hızı ve hava sıcaklığı koşullarında 
hesaplanmış ve ölçülmüş lamba yüzey sıcaklıkları [25].

Şekil 9. Lamba yüzey sıcaklığına göre lamba sıcaklık 
verimi [25].

 
Şekil 10. Lamba yüzey sıcaklığına göre lamba sıcaklık 

verimi [27].
Şekil 11. Eşitlik 9’a göre farklı hava sıcaklıkları ve hava 

hızları için lamba yüzey sıcaklığının değişmesindan 
dolayı lambanın sıcaklık verimleri [25].

  
Şekil 12. Mikropkıran iki lamba üzerinde, 21°C hava 

sıcaklığında hava hızı etkisi [28].
Şekil 13. Farklı hava sıcaklıkları ve hava hızları 

için lamba yüzey sıcaklığının değişmesindan dolayı 
lambanın sıcaklık verimleri [28].

Şekil 9 ve 10 arasında gözlenen farklılığın, lamba (marka) üretim farklılığından geldiği düşünülmektedir. Lamba 
yüzey sıcaklığının etkisi ürünler arasında farklılıklar gösterebilir. LAU ve diğerlerinin [26] yaptığı çalışmada bir 
deneyde kullanılan lambanın sıcaklık verimini bulabilmek için aşağıda verilen deneysel eşitlik geliştirilmiştir: 

Sıcaklık verimi (ηT) = = f(Ta, u) 

(ηT) = 5.79 + 5.66 Ta – 20.3 u - 0.0701 (Ta)2 + 4.01 u2 (9)

Söz konusu ürün tasarımda kullanıldığı taktirde bu eşitlikten sıcaklık verimi, hava hızına ve sıcaklığına göre 
tahmin edilebilir. Tasarım yapılırken firmalardan ürünlerine ait, hava sıcaklığı ve hava hızına bağlı olarak lam-
balarının, Şekil 11-13’e benzer, sıcaklık – hız verim eğrileri veya Eşitlik (9)’a benzer bilgiler istenmelidir. Aksi 
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halde tasarımda büyük hatalar yapılabilir. Şekil 8 -11’den UVC dezenfeksiyon verimi hesabında yapılabilecek 
hataların büyüklüğü tahmin edilebilir. 

Lambanın hava sıcaklığına bağlılığı, UVC sisteminin HVAC sisteminde konulacağı yeri önemli hale getirir. Şekil 
14’de örnek olarak gösterildiği üzere, HVAC sisteminde çok farklı sıcaklık bölgeleri vardır. UVC sisteminin yeri, 
fonksiyonu (yüzey veya hava dezenfeksiyonu) ve üretici firmanın vereceği sıcaklık verimi hesaplama algoritma-
larıyla belirlenmelidir. 

Işınım veriminin göze alınmasıyla, lambadan istenilen ışınım şiddeti ve lambanın toplam UVC253.7 ışınım gücü, 
(8) ve (9) eşitliklerinin ve sıcaklık veriminin kullanılmasıyla 

Is3 = (Is2 / ηT) = Is0,253.7 / (F . ηır,253.7 . ηT ) (10a) 

Es3,253.7 = Is3· π · D · L (10b)

eşitlikleriyle hesaplanır.

Nem Verimi

Yukarıda örneklendiği üzere nem miktarı ile ters orantılı olarak patojenin UVC ışınımıyla etkisizleşmesi değiş-
mektedir. Bu yüzden,

ηΦ = (1 - nem ile etkisizleştirmede % azalma) 

olarak tanımlanırsa, lambanın nemin azaltma etkisi gözönüne alınmış yeni yüzey ışınım şiddeti ve toplam ışınım 
gücü sırasıyla 

Is4 = (Is3 / ηΦ) = Is0,253.7 / (F . ηır,253.7 . ηT . ηΦ ) (11a) 

Es4,253.7 = Is4 ·π· D · L (11b)

olmalıdır. 

 

Şekil 14. Bir HVAC sisteminde sıcaklıklar için örnek bir tasarım. 
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Lamba Yaşlanma Verimi

UVC üreten lambaların UVC üretimi zamanla azalmaktadır (Şekil 15). Belli bir çalışma saatinden sonra lambanın 
değiştirilmesi, öngörülen etkisizleştirme çok düşeceği için gerekli olmaktadır. UV lambalarının UVC güçleri, 
IESNAh standardlarına göre durgun havada tipik ortam şartlarında 100 saat çalıştıktan sonraki değerleri olarak 
belirlenmektedir [29] ve bazı üreticiler kataloglarında bu standarda göre lamba teknik özelliklerinde 100 saat 
sonraki ışınım güçlerini vermektedir. Ancak Şekil 15’den görüleceği üzere bu çalışmada yaşlanma verimi olarak 
tanımlanan lambanın UVC ışınım gücünün başlangıç ışınım gücüne göre oranının zamanla değişim eğilimi önem-
lidir ve literatürde farklı değişimlerin verildiği görülmektedir (Şekil 15 a ve b). Örnek alınan değişimlerden Şekil 
15 a’ da başlangıçta %100 olan yaşlanma verimi, ilk sert düşüşten sonra, 8000. saatte yaklaşık olarak %65’lere 
kadar azalmaktadır. Şekil 15 b’de ise yaklaşık 1300 saat sonra kararlı hale gelmektedir. Bu durumlarda özellikle 
lambanın Şekil 15 a’daki gibi bir UVC üretimi söz konusuysa, akla gelen soru tasarımda hangi yaşlanma veri-
minin kullanılacağıdır. Dezenfeksiyon bir sağlık tedbiridir. Bu yüzden başlangıç veya ortalama yaşlanma verimi 
tasarım için seçildiğinde, çalışma zamanının bir bölümünde istenilen etkisizleştirme oranlarına ulaşılamayacağı 
için, UVC nin kullanıldığı HVAC sistemindeki risk, öngörülenden daha fazla artar. Teknik ömrünün sonundaki 
yaşlanma verimi seçildiğinde ise, UVC sistemi öngörülen etkisizleştirme oranını sağlar ancak UVC çalışma za-
manının hemen hemen tümünde önemli derecede enerji kullanımını artırır. Yaşam hacmi içindeki riski istenilen 
seviyede tutmak kaydıyla, enerji tüketim optimizasyonu için doğru değer seçimi diğer etkisizleştirme tedbirleri 
(filtreleme, havalandırma, infiltrasyon) de göz önüne alınarak belirlenmelidir. Yaşlanma verimini göz önüne alan 
lamba yüzey şiddeti ve toplam ışınım gücü aşağıdaki eşitliklerle hesaplanır:

Is5 = (Is4 / ηa) = Is0,253.7 / (F. ηır,253.7 · ηT · ηΦ · ηa) (12a)

Es5,253.7 = Is5 · π · D · L (12b)

(a) [30]. (b) [29].

Şekil 15. Yaşlanma verimi; verimin zamanla değişimi. 

Temizlik Verimi

HVAC sistemlerinde dolaşan hava, filtrelerin bulundukları yerlere göre taşıdıkları partiküller açısından farklı 
kirlilik seviyelerine sahiptir. UVC sistemi de bulunduğu yere göre bu kirlilik seviyelerine maruz kalacaktır. UVC 
sisteminin önerildiği gibi filtrelerden sonra konması lambaların kirliliğe maruziyetini azaltır, ancak filtrelerden 
sonra da olsa, lambanın dış yüzeyinin kirlenmesi söz konusudur. 

Lambanın dış yüzeyinin kirlenmesi, lamba yüzeyinin sıcaklığını değiştirebileceği gibi, UVC ışınımının geçişini 
de engelleyeceğinden lamba yüzeyindeki ışınım şiddetinin azalmasına neden olur. Sıvı dezenfeksiyon sistemle-
rinde kirlenme üzerine araştırmalara rastlanılmaktadır [29, 31]. Ancak hava dezenfeksiyonu için kullanılan UVC 
sistemlerinde kirlenme ile ilgili bir çalışmaya yazarlar rastlamamışlardır. 

h Dr. Yük. Mak. Müh. RD&PM, TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi Üye
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Lambaların temizlik verimi (ηf), lamba kirliliği nedeniyle azalmış lamba yüzey ışınım şiddetinin temiz lambanın 
yüzey ışınım şiddetine oranı olarak tanımlanırsa lamba temizlik verimini göz önüne alan lamba yüzey ışınım 
şiddeti ve toplam işınım gücü aşağıdaki eşitliklerle hesaplanır:

Is6 = (Is5 / ηf) = Is0,253,7 / (F. ηır,253,7 · ηT · ηΦ · ηa · ηf) (13a) 

Es6,253.7 = Is6 · π · D · L (13b)

(13a) ve (13b) eşitlikleri, tasarım başında öngörülen etkisizleştirme oranına, hava hızına ve ışınım alanı kabulüne 
göre belirlenmiş lamba teorik tasarım yüzey ışınım şiddeti ve toplam lamba gücüdür. Bu eşitlikler kullanılarak 
UVC sistemi enerji verimi bulunur.

UVC SİSTEMİ ENERJİ VERİMİ 

Lambanın teorik UVC253.7 ışınım gücü 13a ve 13b eşitlikleriyle,

Es6, 253·7 = Is6 · π · D · L = (Is0,253,7 · π · D · L ) / (F· ηır,253,7 · ηT · ηΦ · ηa · ηf) (14)

olarak ifade edilir. Eğer önceki bölümde verilen verimsizlikler söz konusu olmasaydı, gerekli olan güç aşağıdaki 
şekilde hesaplanabilir.

Es0,253·7 = Is0,253·7 · π · D · L (15)

Böylelikle UVC sisteminin, 253.7 nm dalga boyundaki UV ışınımı ile teorik dezenfeksiyon enerji verimi  

ηthe = Es0,253,7 / Es6, 253,7 (16)

ηthe = F· ηır,253·7 · ηT · ηΦ · ηa · ηf (17)

eşitliğiyle ifade edilir.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bir UVC sisteminde lambadan ayrılan ışınım şiddeti herhangi bir yüzeye, çeşitli nedenlerle azalarak ulaşır. UVC 
sistemi tasarımı yapılırken, bu faktörlerin etkisi, görüş faktörü ve ilgili mekanizmaların verimleri ile göz önüne 
alınır. Bu faktörlere ait verimler ile görüş faktörünün çarpımı (17) nolu eşitlikte ifade edildiği üzere UVC sistemi 
teorik dezenfeksiyon enerji verimini verir: 

ηthe = F· ηır,253·7 · ηT · ηΦ · ηa · ηf

UVC sisteminin gerçek verimi, istenilen her boyda ve güçte UVC lamba söz konusu olmadığından, bu değerden 
küçük olacaktır. Lamba seçimi yapıldıktan sonra tasarım dezenfeksiyon enerji verimliliği için bu çalışmada verilen 
yöntem kullanılabilir. Büyük lamba seçiminden kaynaklanan dezenfeksiyon alanındaki yüksek ışınım şiddeti için 
bir verim çarpanı daha ilave edilebilir. 

Teorik dezenfeksiyon enerji verimi için türetilen eşitliğin sağ tarafındaki tüm büyüklükler 0 ile 1 arasında değer-
lerdir. Uygulamalara bakıldığında lambaların ortalama UVC ışınım verimi %35 civarındadır. Sıcaklık verimi yaz 
klimasında pratik anlamda UVC sisteminin yerine bağlı olarak %40 - %90 arasında olabileceği görülmektedir. 
Temizlik verimi konusunda herhangi bir literatüre rastlanmamıştır. Ancak güvenli, bir tasarım için, lamba sık sık 
temizlenmek kaydıyla, ortalama %99 alınması uygun görülmektedir. Nem verimi konusunda bazı deneysel çalış-
malar olsa da bu çalışmalar belli bir patojen ve özel ışınım alanları içindir. Her patojen için üzerinde çalışılması 
gereken bir alandır. Daha önce belirtildiği üzere, yaşlanma verimi için firmanın verdiği lambanın yenileme ömrü 
sonundaki performansının kullanılması güvenli tasarım açısından uygun olacaktır. Şekil 15’de gözönüne alınan 
ürüne göre bu değer %60 civarındadır.
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UVC sistemi ile dezenfeksiyonda doğru tasarım, UVC sistemi içinde, öngörülen dozu yaratan ışınım alanı içinde 
hava ile birlikte hareket eden virüse verebilmektir. Dozun değiştirilemeyecek bileşeni, HVAC sistem tasarımından 
gelen hava hızıdır. Diğer bileşen Işınım şiddetidir. İlgili enerji kayıpları göz önüne alınmadan yapılacak lamba 
gücü hesaplamaları yeterli dozun oluşmasını önleyecektir. Bunun sonucunda da etkisizleşme oranı öngörülenden 
daha az olacaktır. 

Yapılan literatür çalışması (17) eşitliğindeki F ve kısmen ηır,253.7 dışındaki terimler için, tasarım amacıyla yete-
rince bilgi olmadığını göstermektedir. Bu terimlere ait fiziksel mekanizmalar çok disiplinli açık araştırma alanları 
olarak görülmektedir. UVC sektörü çok niş ve kapalı bir sektör izlenimi vermektedir. Ancak uygulamalar insan 
sağlığı ile doğrudan ilgili ve sonuçları itibariyle çok riskli olabilir. Bu yüzden bileşen ve sistem üreten firmalar, 
ürünlerinin tüm özelliklerini araştırmalı ve paylaşmalıdırlar.
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ÖZET

İklimlendirme sistemlerinde hava tarafından taşınan mikroorganizmaların ultraviyole C bandı (UVC) lambalar 
içeren kanal tipi dezenfeksiyon sistemleriyle dezenfeksiyonu tam olarak olgunlaşmamış bir mühendislik alanıdır. 
COVID-19 küresel salgını sonrasında tüm dünyada oldukça yoğun akademik ve uygulama çalışmaları yapılarak 
bu konu araştırılmaya başlanmıştır. UVC dezenfeksiyon testlerinin yüksek maliyetli ve karmaşık sistemler gerek-
tirmesi nedeniyle hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) benzetimleri uygun tasarımın elde edilmesi için güçlü 
bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, konu ile ilgili temel kavramları ve çalışmaları aktarmak için 
bir literatür taraması ve UVC hava dezenfeksiyon sistemlerinin tasarımında HAD benzetimlerinin kullanımı ile 
ilgili bir inceleme sunulmuştur. Tek lambalı ve çok lambalı UVC yapıları için benzetimler yapılarak literatürde 
ulaşılabilen deneysel çalışma sonuçları ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırmalar üzerinden bilgisayar 
benzetimlerinin etkinliği tartışılmıştır.

GİRİŞ

UVC sistemlerinin SARS-CoV-2 virüsünün etkisizleştirilmesi için yeterli olduğunu gösteren erişime açık de-
neysel bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Ancak farklı mikroorganizmaların etkisizleştirilmeleri için gerekli 
doz miktarları yapılan çalışmalarla belirlenmiştir [1]. UVC ışınımına yüksek ölçüde duyarlı olan diğer korona 
virüsleri ile olan benzerliği göz önünde bulundurulduğunda SAR-CoV-2 virüsünün de UVC ışınımı ile etkisizleş-
tirilebileceği öngörülmektedir [2, 3]. Bu noktada önemli olan mikroorganizmanın maruz kaldığı ışınım dozudur. 
Doz, mikroorganizmanın UVC ışınım alanı içerisindeki hareketi süresince maruz kaldığı toplam ışınım enerjisi 
olarak tanımlanır. Mikro organizmaların etkisizleştirilmesi için maruz kalmaları gereken dozlar farklı olsa da, 
tüm bakteri ve virüslerin yeterli doza maruz kaldıklarında etkisizleştirilebildikleri bilinmektedir. 

İklimlendirme sistemlerinde UVC dezenfeksiyon teknolojisinin üç ana kullanımı vardır: Yüzey dezenfeksiyonu, 
üst-oda dezenfeksiyonu ve hava akışı dezenfeksiyonu. İlk iki yöntem düşük maliyetli ve kolayca uygulanabilir 
olmaları nedeniyle üçüncüye göre daha önce kullanılmaya başlanmıştır ve yaygın olarak uygulanmaktadır. Ör-
neğin yüzey dezenfeksiyonunda, maruziyet süresi teorik olarak sonsuz olacağından etkisizleştirilme için gerekli 
doza kolayca ulaşılabilir. Böylece düşük ışınım şiddeti sağlayan düşük maliyetli sistemlerle yüzey dezenfeksiyonu 
yapmak mümkündür. Duvara takılan ya da tavandan sarkıtılan armatürler üzerinden, ortamdaki havanın geçmesi 
yaklaşımıyla çalışan üst-oda dezenfeksiyonu sistemleri bir diğer önemli UVC uygulamasıdır. İnsanlar için de 
zararlı olan UVC ışınımından kaçınmak için armatürler tavana bakacak şekilde yönlendirilmektedirler. Havanın 
armatür ışınım alanından geçişi için odada ısıl katmanlaşma sonucu oluşan doğal taşınım akışlarının yanında 
havayı armatür ışınım alanına yönlendirecek zorlanmış akış sistemleri de kullanılmaktadır. Hava armatür ışınım 
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alanından yavaşça ve tekrarlı şekilde sürekli geçtiğinden, patojenlerin etkisizleştirilmesi için gerekli dozu alabil-
meleri mümkün olmaktadır. Ancak hava ile taşınan hareket halindeki patojenler hedef alındığından etkisizleştirme 
verimi yüzey dezenfeksiyonu sistemlerine göre daha düşüktür.

Bir noktadaki ışınım şiddetinin, o noktanın kaynaktan uzaklığının karesiyle ters orantılı olarak azalmaktadır. 
Işınım şiddetinin kaynaktan itibaren hızlıca azalması nedeniyle, akış içerisinde etkisizleştirme için gerekli yüksek 
dozun sağlanması ancak yüksek şiddetli ışınım alanı oluşturarak mümkün olur. Bu ışınım alanının akış kesiti 
içerisinde düzgün dağılması da önemli olduğundan, hava kanallarına göre çok daha küçük kesitlerde ve daire 
kesitli borularda taşınan sıvıların UVC yoluyla dezenfeksiyonu daha kolaydır. Bu nedenle, akış içerisinde UVC 
dezenfeksiyonunun teknik olarak en ileri ve kabul görmüş alanı içme suyu veya atık su arıtma sistemlerindeki 
uygulamalarıdır [4].

UVC dezenfeksiyonunun kanal içi sistemlerde uygulanması için en büyük tasarım problemi, istenen miktardaki 
patojene yeterli dozun, lambaların gücünü ve miktarını dramatik şekilde arttırmadan verilebilmesidir. Özellikle 
yüksek risk oluşturan SARS-CoV-2 gibi virüslerin etkisizleştirilmesinde hem yüksek verimliliğe hem de yüksek 
güvenilirliğe sahip tasarımların yapılması çok daha önemli hale gelmektedir. Hava akışı için UVC dezenfeksiyon 
testlerinin yüksek maliyetli ve karmaşık sistemler gerektirmesi nedeniyle hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) 
benzetimleri yüksek dezenfeksiyon verimli ve uygun boyutlandırılmış bir tasarımın elde edilmesi için önemli bir 
araçtır ve kullanılması da önerilmektedir [11].

Işınım alanının ölçümünde sadece yerel değerler elde edilebilmektedir ve mikroorganizma-akış-ışınım etkileşimi 
hakkında çok az doğrudan bilgi elde edilebilir. Buna karşılık HAD ile UVC ışınım alanının çözümünde bu etki-
leşim ayrıntılı olarak belirlenebilir. Dezenfeksiyon etkinliğinin belirlenmesinde deneysel ve sayısal yaklaşımlar 
birbirinden farklıdır. Deneysel çalışmada ışınım alanına verilen belli sayıdaki mikroorganizma ışınım alanından 
geçtikten sonra yakalanarak etkisizleştirilen miktar belirlenir, etkisizleştirme için gerekli doz biliniyorsa ışınım 
alanında verilen ortalama doz belirlenmiş olur. HAD yaklaşımında ise ışınım alanı hesabıyla belirlenen doz dağı-
lımı içerisinde akışkan ile birlikte hareket eden patojen parçacıkların izledikleri yol belirlenerek parçacığın maruz 
kaldığı doz ve buna bağlı etkisizleştirme miktarı bulunur. Bu nedenle, deneysel çalışmada sonuçta elde edilecek 
etkisizleştirme bulunurken, HAD ile mikroorganizma-akış-ışınım etkileşiminin belirlenmesi tasarım değişiklik-
lerinin sonucunu doğrudan görerek sistemin daha esnek bir şekilde optimize edilebilmesini sağlar. Burada kritik 
konu ışınım alanının ve kanal içi akışın HAD ile yeterli doğrulukta hesaplanmasıdır. 

Sıvı ortam dezenfeksiyonu için yapılmış çokça çalışma olmasına rağmen hava dezenfeksiyonu için yapılan 
çalışmalar görece yakın tarihlidir ve özellikle COVID-19 küresel salgını sorasında bu alana olan ilgi artmıştır. 
CAPETILLO vd. [5] HAD ile ışınım şiddetini ve buna bağlı olarak mikroorganizma etkisizleştirme seviyesini 
hesaplayıp deneysel sonuçlarla uyumunu incelemişlerdir. Ayrık Ordinat (AO) [discrete ordinate (DO)] yönteminin 
kullanıldığı bu çalışmada 0,61*0,61 m kesit ölçülerine sahip bir kanal içerisindeki hava akışı için ışınım alanı ve 
hava akışı benzetimleri yapılmıştır. Üç farklı tipte mikroorganizma için etkisizleştirme sonuçları EPA tarafından 
yayınlanan test sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak S. marcescens bakterisi için rapor sonucu etkisiz-
leştirme oranı %99 iken, HAD sonucu %99,8, B. subtilis bakterisi için test sonucu %4 iken HAD sonucu %15,2, 
MS2 bakteriyofajı için test sonucu %39 iken HAD sonucu %30,8 olarak bulunmuştur. Sonuçlardaki farklılığın 
test sistemi ile ilgili eksik bilgilerde veya modeldeki basitleştirmelerden kaynaklı olduğu paylaşılmıştır.

ATÇI vd. [6] kanal içerisine yerleştirilmiş farklı yerleşim düzenlerindeki dört tane UVC lamba için HAD benze-
timleri yaparak ışınım alanının değişimini incelemiştir. Lamba diziliminin UV dozuna etkisinin görselleştirildiği 
bu çalışmada MS2 bakteriyofaj virüsü için etkisizleştirme değerleri de elde edilmiştir. Kanal içi doz dağılımı 
lamba yerleşimine göre değişse de etkisizleştirmenin %54,5 ile %56,1 arasında değiştiği bulunmuştur. Bu nedenle 
çalışma kapsamında incelenen modeller için lamba yerleşiminin etkisi ihmal edilebilir olduğunu belirtmişlerdir.

YANG vd. [7] çoklu lamba kullanımı için kanal içerisindeki UV ışınım şiddeti dağılımını belirleyebilmek için 
geliştirdikleri hesaplama yöntemi ile bilgisayar benzetimlerini kullanarak elde ettikleri sonuçları yaptıkları deneysel 
çalışma sonuçları ile karşılaştırmışlardır. Önerdikleri hesaplama yönteminin farklı uzunluklardaki lamba boyları 
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için başarımını gösterebilmek ve yansıyan ışınımın etkisini ayrıştırabilmek için deneysel çalışmada lambaları kısmi 
olarak kapatıp tam, yarım ve çeyrek lamba uzunluğuna sahip üç farklı model için ölçümler yapmışlardır. Aynı 
uzunluklar için bilgisayar benzetimleri yaparak önerdikleri hesaplama yaklaşımının doğruluğunu göstermişlerdir. 
Lambaya yakın konumda (35 cm uzakta) tam lamba boyu için ölçümlerde hesaplamalardan %23 kadar yüksek 
sonuçlar görülürken, yarım ve çeyrek lamba boyları için hesaplamalar ile ölçümler arasında kayda değer bir fark 
görülmemiştir. Daha uzak konumda ise (90 cm) ölçümler hesaplamalardan %34 daha yüksek sonuç vermiş ancak 
yine yarım ve çeyrek lamba boyları için hesaplamalar ile ölçümler arasında kayda değer bir fark görülmemiştir. 
Birbirine paralel iki lamba için önerdikleri hesaplama yönteminin sonuçlarını değerlendirerek, gerçekçi yansıma 
koşullarının (ayna tipi) ve ikiden fazla lambanın yaratacağı etkileşim için (lamba yüzeylerinden yansıma ve göl-
geleme) çalışmada sunduklarından daha karmaşık bir matematiksel model kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Bu çalışmada tekli ve çoklu lamba konfigürasyonları için ışınım alanının belirlenmesi için yapılan bilgisayar 
benzetimlerinin sonuçları ile literatürden alınan deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Öncelikle hesaplama için 
gerekli temel yaklaşımın kuramsal bilgileri aktarılmış devamında ise bilgisayar benzetimi yöntemi sunularak so-
nuçlar aktarılmıştır. Hava içerisinde çalışan çoklu lamba düzeni (>2) için literatürde deneysel veri bulunamamıştır. 
Bu nedenle su arıtma sistemleri için yapılan bir çalışmadaki veriler kullanılarak doğrulama çalışması yapılmış 
ve hata miktarları belirlenmiştir.

YÖNTEM

Kuramsal Temel

UVC dezenfeksiyon sistemlerinin hava akışı içerisindeki etkinliğini ölçmek için kullanılması gereken deneysel 
sistemlerin yüksek maliyeti ve karmaşıklığı nedeniyle sayısal analiz sistem tasarımı için kullanılmaktadır. Op-
tik ve ışınım ile ilgili fiziksel temeller kullanılarak noktasal bir ışık kaynağının çevresinde oluşan ışınım alanı 
belirlenebilir. Kaynağın çevresindeki yüzeylerle ışınım etkileşimi, görüş faktörü ve yüzeylerin ışınım özellikleri 
kullanılarak belirlenebilir. Böylece yüzeyler üzerindeki patojenlerin maruz kaldığı ışınım dozu belirlenebilir. 
Benzer şekilde, ışınım alanın içerisinde hareket eden bir parçacığın uçuş süresi boyunca maruz kalacağı toplam 
ışınım miktarı belirlenerek ışınımın dozu ve patojenler için önceden belirlenmiş doz-etkisizleşme ilişkileri kul-
lanılarak da dezenfeksiyon oranı bulunabilir. Tek bir nokta için kolay olsa da, birden çok nokta veya yüzeysel 
yayılmış ışınım kaynağı (silindir veya torus şeklinde florasan ya da şerit led gibi) söz konusu olduğunda yüzeyler 
arası ışınım etkileşiminin çözümü zorlaşır.

Işınım şiddetinin üç boyutlu değişimini hesaplamak için kullanılan ilk modellerden biri Çok Noktalı Kaynak Top-
lamı (multiple point source summation (MPSS)] (Jacob and Dranoff, 1970) yöntemidir. Bu yöntemde lamba ekseni 
boyunca eşit aralıklı dağıtılmış, her biri düzgün dağılımlı olarak ışınım yayan kaynak noktaların yaydıkları ışınım 
şiddetleri toplanarak ışınım alanı hesaplanır. Bir başka sayısal ışınım alanı hesabı yaklaşımı ise Çizgi Kaynak 
Integrasyon Modeli [line source integration model (LSI)] yöntemidir. Bu modelde, MPSS modeline benzer bir 
yaklaşımla ancak nokta sayısını sonsuza çıkarıp toplama işlemini integrale dönüştürerek hesaplama yapılmaktadır. 
Bu iki model yüksek hesaplama ihtiyacı yaratmadan ışınım alanının belirlenmesini sağlayan pratik hesaplama 
araçlarının da temelini oluşturmaktadır.

Işınım alanının daha gerçekçi bir çözümü, ışınım şiddetinin konum ve ışın doğrultusunun bir fonksiyonu olarak 
yutma (soğurma), saçılma, yansıtma ve yayma etkilerini de hesaba katılmasını sağlayan Işınım Aktarım Denklemi 
(IAD) [radiative transfer equation (RTE)] ile elde edilebilir (Eşitlik 1).

 (1)
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Burada, r  konum vektörü, s  doğrultu vektörü, s'  saçılma doğrultu vektörü, s yörünge uzunluğu, α yutma kat-
sayısı, n kırılma indisi, σs saçılma katsayısı, σ Stefan-Boltzmann sabiti, I ışınım şiddeti (konum ve doğrultuya 
bağlı), T yerel sıcaklık, ф faz fonksiyonu ve Ω' katı açıdır. IAD, ışınımın bir ortam içinde aktarılırken ortamdaki 
parçacıkların yutması nedeniyle enerji kaybettiğini, ortamdaki parçacıklardan yayılan ışınım ile enerji kazandığını 
ve parçacıklardan saçılması nedeniyle enerjisinin yeniden dağıtıldığını ifade eder. Denklemin çözümü önceki 
modellerde öngörülmeyen etkileri de içeren daha gerçekçi bir sonuç elde edilmesini sağlar. Bu nedenle akışkan 
içerisindeki UVC lambaların çevresindeki ışınım alanının tam olarak tanımlanabilmesi için çok önemlidir.

IAD’nin analitik çözümü yoktur, bu nedenle sayısal yöntemlerle çözülmesi gerekir. Hesaplama yapılacak ışınım 
bölgesini küçük açılara bölerek her bir alt parçada ışınım yayılmasının daha kolay hesaplanmasını sağlayan AO 
modelinin kullanılmasıyla IAD’nin sayısal çözümü kolaylaşmıştır. Alt parçalardaki çözümler birleştirilerek tüm 
ışınım bölgesi için çözüm elde edilen bu yöntemin, temel hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yaklaşımlarla 
uyumlu yapısı nedeniyle kullanımı tavsiye edilmektedir [8].

Pazarda erişilebilir olan ve tercih edilen UVC kaynağı düşük basınçlı civa lambalardır. Bu cihazlarda gaz boşalımı 
yoluyla elektrik gücü ışınım gücüne dönüşür. UVC ışınımının bilgisayar benzetimleri ile modellenmesinde, gaz 
boşalımı sırasında foton saçılımının mekanizması ve bu aşamadaki enerji dönüşümü incelenmez. Bunu yerine 
ışınımın bir aydınlatma kaynağından enerji yayılımı şeklinde incelenmesi temeline dayanan görece daha basit 
bir yaklaşım tercih edilmektedir. Bu yaklaşımda enerji yayılımı, bir siyah cismin yaydığı ışınımın en yüksek 
değerinin hangi dalga boyunda gerçekleştiğinin belirleyen Wien yasası ile bulunur. Denklem 2’de görüldüğü gibi 
bir siyah cisim tarafından yayılan ışınımın en yüksek değerini aldığı dalga boyu (λm) siyah cismin sıcaklığı (T) 
ile ters orantılıdır. 

 (2)

Burada, b Wien sabitidir (b=2,898*10-3 mK). Bu denklem kullanılarak UVC bandında, piyasada bulunabilen 
araçlarla elde edilebilen, etkisizleştirme için en uygun dalga boyu değeri 253,7 nm’dir. Bu dalga boyu değeri için 
siyah cisim sıcaklığı 11.422 K olarak bulunabilir. HAD ortamında ışınım modellemesinde bu değer yarı geçirgen 
lamba yüzeyinin içindeki harici ışınım kaynağı sıcaklığı olarak kullanılır. Lamba yüzeyinin ışınım özelliklerinin 
doğru tanımlanması ile yüzeyin istenen güç ve dalga boyunda ışınım yayması sağlanmış olur.

Birden çok lamba modellendiğinde lambaların birbirleriyle etkileşimi de göz önünde bulundurulmalıdır. Gerçek 
durumda etkileşim gölgeleme, yansıtma, plazmanın yutma özellikleri, lamba içindeki plazmanın diğer lambalar-
dan gelen fotonlarla yeniden indüklenmesi şeklinde olabilir. Farklı kullanım durumları için bu etkileşimlerden 
her birinin toplam ışınım alanı üzerindeki etkisinin ayrıştırılması için bir mertebe analizi yapılmalıdır. Sunulan 
çalışma kapsamındaki çoklu lamba benzetimlerinde, literatürde bu konuda yeterli bilgi bulunamaması ve kulla-
nılan yazılımda ilgili modelleme araçlarının bulunmaması nedeniyle lambalar arası etkileşim göz ardı edilmiştir.

Benzetim Modelleri

Tek Lamba Geometrisi

Tek lamba yerleşimi, LIU vd. [9] tarafından yapılan deneysel ve sayısal çalışmaya uygun olarak dikdörtgen kesitli 
bir kanal içerisine akışa paralel yerleştirilmiş silindirik bir lamba şeklinde incelenmiştir (Şekil 1.a). Lamba çapı 1,5 
cm, lamba uzunluğu 28 cm, toplam lamba gücü 16 W ve UVC verimi %41 olarak verilmiştir. Kanal kesiti 60x60 
cm ve kanal boyu 28 cm’dir. Ağ yapıda lamba yüzeyinden kanal yüzeyine doğru artan büyüklükte dörtyüzlü 
elemanlar kullanılmıştır. Örnek bir ağ yapı Şekil 1.b’de gösterilmiştir.
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 (a) (b)

Şekil 1. Tek lamba geometrisi için a) Geometri b) Ağ yapı.

Çoklu Lamba Geometrisi

Çoklu lamba yerleşiminde, LI vd. [10] tarafından su arıtma sistemleri için yapılan deneysel ve sayısal çalışmaya 
uygun olarak, üç tane lamba daire kesitli bir kanal içerisine akışa paralel şekilde ve silindirle eş eksenli bir eş 
kenar üçgen prizmanın uzun kenarları boyunca yerleştirilmiştir (Şekil 2.a). Çok sayıda lamba ile hava dezenfek-
siyonu için yapılmış deneysel çalışma bulunamaması nedeniyle su artıma sistemi geometrisi seçilmiştir. Lambalar 
özdeş olup, lamba çapı 2,3 cm, lamba uzunluğu 79,7 cm, toplam lamba gücü 40 W ve UVC verimi %35 olarak 
verilmiştir. Kanal çapı 19 cm ve kanal boyu 100 cm’dir. Ağ yapıda kanal merkezi ve lamba yüzeylerinde küçük 
olacak şekilde kanal yüzeyine doğru artan büyüklükte dörtyüzlü elemanlar kullanılmıştır. Örnek bir ağ yapı Şekil 
2.b’de gösterilmiştir.

HAD Parametreleri

Bu çalışmada UVC ışınım alan şiddetinin dağılımını hesaplayabilmek için yaygın kullanımı olan FLUENT 
yazılımı içerisinde erişilebilir olan Ayrık Ordinatlar yöntemi kullanılmıştır. Sadece ışınım alanı hesaplanmak 
istendiğinden akış çözümü yapılmamıştır. Işınım çözümlemesi 257,3 nm tek renkli ışınım için yapılmıştır. Ayrık 
ordinatlar katı açı bölüntüleri için Θ ve Φ yönlerinin her birinde 7 parça oluşturulmuştur ve piksel sayısı 3 olarak 
seçilmiştir. Farklı bölüntü sayıları için inceleme yapıldığında, ayrık ordinat ağı daha fazla inceltildiğinde, kaynak 
yüzeyindeki ortalama ışınım şiddetindeki değişimin % 0,2 mertebesinde kaldığı, kaynaktan uzakta ise ışınım 
şiddetinin değişmediği görüldüğünden bu seviye katı açı bölüntüleri yeterli görülmüştür. Su ve hava için malzeme 
termofiziksel özellikler 300 K sıcaklığı ve standart atmosfer basıncı kabulüyle belirlenmiştir. Yansıtma, saçılma ve 
yutma etkileri su için kaynak yayında belirtilen şekilde ayarlanmış, hava içinse bu etkiler ihmal edilmiştir. Kanal 
yüzeyleri sabit sıcaklıklı (300 K) opak duvarlar olarak kabul edilmiş ve yayma katsayısı değerleri tek lamba için 
1, çoklu lamba incelemesi için 0,9 olarak alınmıştır. 
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 (a) (b)
Şekil 2. Çoklu lamba geometrisi için a) Geometri b) Ağ yapı.

 

 (a) (b)
Şekil 3. Ağdan bağımsızlık sonuçları a) Tek lamba b) Çoklu lamba.

Ağ yapı yüzeyde sınır tabaka elemanları bulunan dört yüzlü elemanlar olarak yapılandırılmıştır (Şekil 1.b ve 
2.b). Ağdan bağımsızlık çalışması tek lamba için üç ayrı eleman sayısında (80005, 107049 ve 132221) yapılmış 
eleman sayısının daha fazla artırılması ışınım şiddetinde % 0,6 mertebesinde bir fark oluşturduğundan (Şekil 3.a) 
132221 elemanlı yapı yeterli görülmüştür. Çoklu lamba durumu için 560600, 840400, 1034800 elemanlı modeller 
incelenmiş aralarındaki fark % 2 mertebesinde olduğundan 560600 elemanlı ağ yapı yeterli görülmüştür. Çoklu 
lamba durumu için kanal merkezindeki ışınım şiddeti referans değer olarak seçilmiştir (Şekil 3.b). Geometri ve 
akış özelliklerine bağlı olarak ağdan bağımsızlık çalışması tekrar edilmelidir.

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Deneysel verilerin alındığı çalışmalarda, noktasal ölçümler yapılarak ışınım şiddetinin alansal dağılımı belirlenmiş-
tir. Bilgisayar benzetimlerinin sonucunda elde edilen ışınım alanını deneysel çalışma sonuçları ile karşılaştırmak 
için, hesaplama ortamında deneysel çalışmadaki noktaları içeren doğrusal veri toplama çizgileri tanımlanmıştır 
(Şekil 4a ve c). Tek lamba için elde edilen ışınım şiddeti dağılımı sonuçlarında lamba yüzeyinde 500 W/m2 olan 
ışınım şiddetinin lambadan uzaklaştıkça hızla azalarak 10 cm uzaklıkta 10 W/m2 değerine düştüğü görülmektedir 
(Şekil 4.b). Lamba yüzeyine yakın bölgede (3 cm’ye kadar) ışınım şiddetinin yüksek olduğu bir bölge bulunurken 
bu noktadan sonra yüzeydeki değerin onda birine düşmektedir. Lambanın gücü artırılarak ışınım şiddeti arttırıp 
gerekli dozlara ulaşılabilir. Ancak havalandırma sistemlerinde kullanılan geometriler düşünüldüğünde, kanal 
içerisinde yerel yüksek ışınım şiddeti sağlayan tek lamba yerine düşük şiddette ama daha geniş bir bölgede UVC 
ışınımı sağlamak daha uygundur. Şekil 5.d’de çoklu lamba durumunda elde edilen ışınım şiddeti dağılımının daha 
düzgün olduğu görülebilmektedir. Çoklu lamba dağılımında ışınım şiddetinin daha yoğun görünmesinin bir sebebi 
de karşılaştırmada kullanılan geometrilerin boyutlarının farklı olmasıdır.



UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri 93

Şekil 4. Bilgisayar benzetimi ve ölçüm sonuçlarını karşılaştırmak için veri alınan konumlar (a ve c), tek lamba 
ve çoklu lamba düzenleri için kanal kesitindeki ışınım şiddeti dağılımı (b ve d).

Ölçüm sonuçlarıyla benzetim sonuçlarının karşılaştırması Şekil 5’de verilmiştir. Radyal yöndeki (Şekil 4.a, Çizgi 
1) ışınım şiddeti değişimi değerleri Şekil 5.a’da görülmektedir. Birçok çalışmada bilgisayar benzetimlerinin doğ-
rulaması bu veri ile yapılmaktadır. Bu değerler lambanın eksenel doğrultuda tam ortasından alınmıştır. Görüldüğü 
gibi radyal yönde ölçüm sonuçlarıyla benzetim sonuçları oldukça uyumludur. Lamba merkezinden sırasıyla 5, 
10 ve 15 cm uzaktaki üç ayrı eksenel konumda (Şekil 4.a, Çizgi 2, 3 ve 4) elde edilen karşılaştırma Şekil 5.b’de 
verilmiştir. Şekil 5.b’de görüldüğü gibi sonuçlar genel olarak uyumludur. Lamba yüzeyine yakın bölgede (Çizgi 
2 ve 3) benzetim sonuçları deneysel sonuçlardan daha düşük değerler gösterirken, lambaya en uzak konumda 
benzetim sonuçları ölçüm sonuçlarından biraz yüksektir. Lambanın uç noktalarında ışınım şiddetinin azaldığı 
ve lambadan uzaklaştıkça bu değişimin daha büyük olduğu benzetim sonuçlarında da gözlemlenebilmektedir. 
Ancak lambadan uzaklaştıkça benzetim sonuçlarının deney sonuçlarından, özellikle lamba uç bölgelerinde, daha 
fazla saptığı söylenebilir. Lambadan 10 ve 15 cm uzaklıkta benzetimler ve ölçümler arasındaki ortalama sapma 
sırasıyla %15,6 ve %16,4 olarak belirlenmiştir.
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Şekil 5. Bilgisayar benzetimi ve ölçüm sonuçlarının seçilmiş konumlar üzerinde karşılaştırması.

Tek lamba için benzetim sonuçlarının ölçüm sonuçları ile uyumunu göstermek için, elde edilen tüm ölçüm so-
nuçları ölçüm noktalarına karşılık gelen konumlardaki benzetim değerleri ile eşleştirilmiştir (Şekil 6). Veriler 
üzerine oturtulan doğrusal regresyon modelinde görüldüğü gibi, genel bir tespit olarak, bilgisayar benzetimlerinin 
incelenen ışınım şiddeti aralığında ölçüm sonuçlarıyla uyumlu olduğu ancak benzetim modelinin ışınım şiddetini 
en az %10 daha yüksek tahmin ettiği söylenebilir. 

 

Şekil 6. Ölçüm ve benzetim sonuçlarının uyumu.

Şekil 7’de çoklu lamba düzeni için benzetim ve ölçüm sonuçları sunulmuştur. LIU vd. [9] tarafından yapılan ça-
lışmada merkez boyunca cihazın orta kısmında (reaktör girişinden 30 cm uzaklıktan itibaren) ışınım şiddetinin 
sabit kaldığı belirtilmiştir. Bu nedenle sadece girişten itibaren ilk 30 cm için veriler karşılaştırılmıştır. Deneysel 
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çalışmada kullanılan su için yutma katsayısı %1 olarak verilmiştir. Bu nedenle benzetimlerde de su içerisinde %1 
yutma olduğu kabul edilmiştir. Bu etkiyi ayrıştırabilmek için yutmanın olmadığı durum için de benzetim yapı-
larak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Şekil 7’de görüldüğü gibi, lambaların uç kısımlarını kapsayan giriş bölümünde 
benzetim sonuçları ölçüm sonuçlarıyla uyumluyken ortaya doğru el edilmesi beklenen sabit ışınım değeri yaklaşık 
%15 düşük olarak belirlenebilmiştir. Aradaki farkın uygulanan AO yönteminde yarı geçirgen yüzey olarak seçi-
len lamba yüzeyleri arasındaki ışınım etkileşiminin modellenemiyor olmasıdır. Bu nedenle bir lambadan çıkan 
ışınımın diğer lamba yüzeyinden yansıyan miktarı hesaplamaya dahil edilmemektedir. 

Şekil 7. Çoklu lamba düzeni için bilgisayar benzetimi ve ölçüm sonuçlarının karşılaştırması.

SONUÇ

COVID-19 küresel salgını sonrası hava dezenfeksiyonu için bir çözüm olarak sunulan UVC sistemlerinin düzgün 
tasarlanabilmesi için önerilmiş tasarım araçları bulunmamaktadır. Işınım kaynaklarının hem kendi arasında hem 
de çevre elemanlarla oluşan karmaşık fiziksel etkileşimlerinin çözümü için bilgisayar benzetimleri etkili bir araç-
tır. Özellikle akış ve akışkan içerisindeki parçacıkların hareketlerinin de ışınım alanı ile birlikte modellenebildiği 
araçların kullanımı daha küçük ve etkin dezenfeksiyon cihazlarının tasarlanmasında zorunluluktur. Ancak ışınım 
alanının belirlenmesinde kullanılan mevcut benzetim araçlarının doğruluğunu artıracak yaklaşımların gelişti-
rilmesine devam edilmektedir. Bu çalışma kapsamında bir ışınım alan benzetimi ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. 
Tekli ve çoklu lambaların kullanıldığı farklı sistemler için ulaşılabilen deneysel veriler ile benzetim sonuçları 
karşılaştırılarak hata miktarları belirlenmiştir.

Yapılan karşılaştırmada genel bir tespit olarak tekli lamba benzetimlerinde basit modellerinin kullanıldığı durum-
larda, bilgisayar benzetimlerinin ölçüm sonuçlarıyla uyumlu olduğu ancak benzetim modelinin ışınım şiddetini 
en az %10 daha yüksek tahmin ettiği söylenebilir. Bu fark yerel olarak ve ışınım şiddetinin görece düşük olduğu 
lambanın uzak uç bölgelerinde %15’in üzerine çıkabilmektedir. Çoklu lamba düzeninde ise tek lamba durumuna 
benzer şekilde lambaların uç bölgesinde benzetim sonuçları ışınım şiddetini düşük gösterirken, lambalar arası 
etkileşimin modellenmemesi ile merkezdeki ışınım şiddetinin ölçüm sonuçlarına göre düşük tahmin edildiği 
görülmüştür. Daha iyi benzetimler için yüzeylerin ve ortamın ışınım özelliklerinin doğru şekilde tanımlanması 
gerekmektedir. Bunun içinse hem yüzeylerin UVC bandındaki ışınım davranışlarının belirlendiği hem de farklı 
lamba dizilimleri için ışınım alanının yüksek doğrulukla belirlendiği deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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ÖZET

Havada asılı (airborne) miroorganizmaların etkisizleştirilmesinde mekanik havalandırma, filtrasyon, morötesi 
(Ultraviyole-C) ışınım gibi yöntemler tek başına veya birlikte "Toplam Dezenfeksiyon Yönetimi” bakış açısıyla 
uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, bu yöntemlerden morötesi ışınımın kullanımına yönelik teori ve 
tasarım esasları ele alınmıştır. Morötesi ışınımın suyun dezenfeksiyonu, hastane odalarının dezenfeksiyonu gibi 
çeşitli uygulama alanlarında çeşitli bakteri ve virüslerin etkisizleştirilmesinde uzun yıllardır kullanıldığı bilin-
mektedir. Son bir yıldır dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ailesinden SARS-CoV-2 virüsünün hava akımın-
da, oda içinde ve yüzey uygulamalarında bu yöntem ile etkisizleştirilmesi gündeme gelmiştir. Pandeminin ilk 
başında dünyanın yeni tanıştığı bu virüs özelinde morötesi ışınımın etkili olup olmadığı tartışılmış ve sonunda 
(çok kesin ifadeler olmamakla birlikte) benzer virüs ailesinde etkili olması nedeniyle SARS-CoV-2 için de etkili 
olduğu yetkin kuruluşlar, araştırmacılar tarafından dile getirilmiştir. Ancak yine de birçok virüs ailesi için net 
olarak belirlenen “virüs etkisizleştirme sabitinin, k (m2/J)” SARS-CoV-2 için henüz deneysel olarak doğrulanmış 
bir değeri bulunmamaktadır [1,2]. Yapılan mühendislik hesaplamaları/tasarımlarında literatürde yer alan çeşitli 
bilimsel makelelerin sunduğu etkisizleştirme sabitleri (belirli aralıklar) kullanılmaktadır [1,2]. Bu çalışmada, 
Ultraviole ışınımın C bandı ile dezenfeksiyon işleminin hava kanalı ve serpantin yüzey uygulamalarında fiziksel 
mekanizması ve tasarım temelleri anlatılmıştır.

GİRİŞ

Güneş ışığının spektral dağılımının 1814 yılında J. Fraunhofer [3] tarafından gösterilmesi morötesi (Ultraviole-UV) 
ışınımın bulunmasına yönelik kritik bir gelişme olmuştur. Bu gelişmeden itibaren UV ışınımın keşfine yönelik bir 
çok çalışma gerçekleşmiş ve 1903 yılında mikrop kıran özelliği (germicidial) keşfedilmiştir [4]. UV ışığın doğal 
kaynağı güneş olmakla birlikte yapay olarak da üretilebilmektedir ancak yapay kaynaklardan UV ışığın üretimi 
için çeşitli kısıtlamalar bulunmakta olup bunlar ilerleyen bölümlerde anlatılmıştır. Şekil 1’de görüldüğü üzere, 
elektromanyetik spektrumda görünür ışığın en düşük dalga boyuna sahip rengi olan mor (violet) ötesinde “ultra-
violet/mor-ötesi” ışınım başlamaktadır. Elektromanyetik spektrumda, 100 ile 400 nm dalga boyu aralığında yer 
alan morötesi ışınım A, B ve C olmak üzere üç banda ayrılmıştır. 

Daha detaylı olarak ultraviyole ışınım bandları, UVA (320-400 nm), UVB (280-320 nm), UVC (100-280 nm) dir. 
Ayrıca, UVC ışınım bandında 200 nm aşağısı “vakum UV (100-200 nm)” olarak adlandırılmakta olup 185 nm 
de ozon gazı üretimi gerçekleşmektedir. Ultraviyole ışınımın mikrop öldürme, dezenfeksiyon etkisi literatürde, 
“mikropkıran-biyosidal” (UVGI-Ultraviole Germicidial Irradiation - UVMI-Ultraviyole Mikropkıran Işınlama) 
olarak isimlendirilmektedir. Biyosidal etki ultraviyole ışınımın C bandında 100-280 nm aralığında gerçekleşmekte 
olup en etkin olduğu dalga boyu 265 nm'dir. Bu çalışmada, sadece “dar bant” olarak isimlendirilen 200-280 nm 
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dalga boyu arasındaki UVC ışınım ile biyosidal etki ele alınmıştır. Bu amaçla, iklimlendirme sistemlerinin soğu-
tucu/ısıtıcı serpantin yüzeylerine tutunmuş mikroorganizmalar ile oda/kanal içi havada asılı mikroorganizmaların 
etkisizleştirilmesinde yapay olarak üretilebilen en yüksek UVC ışınım olan 253,7 nm kullanılmaktadır.

İklimlendirme alanında uluslararası bir otorite olarak görülen ASHRAE pandeminin ilk başında SARS-CoV-2 
özelinde UVC ışınım ile dezenfeksiyon konusunda olumlu veya olumsuz birşey söylememiştir [5,6]. Bugün ise 
ASHRAE ile hastalıktan korunma ve tedavi konusunda söz sahibi olan CDC (Amerikan Hastalıktan Koruma 
ve Kontrol Dairesi) UVC ile dezenfeksiyonun etkili bir yöntem olduğunu belirtmektedir. Hastanelerde UVC 
ışınımın dezenfeksiyon amacıyla kullanımı ilk defa 1936 yılında, iklimlendirme sistemlerinde ise 1954 yılında 
geçekleşmiştir [7,8]. C bandındaki UV ışınımın kullanımına yönelik tarihçe hakkında daha fazla bilgi TOKSOY 
[9] tarafından verilmiştir.

Şekil 1. Elektromanyetik spektrum.

UV ışınımın mikropkıran-biyosidal etkisi virüs, bakteri, küfler gibi mikroorganizmaların hücre yapısını bozarak 
(bazı bağların koparak yeni bağlar oluşması) çoğalmalarını yavaşlatma (veya durdurma) veya öldürme anlamına 
gelmektedir. Bu bağlamda, UVC ışınım ile yayılan fotonlar mikroorganizma hücresinde RNA veya DNA tarafın-
dan absorbe edilerek hücre yapısının zarar görmesine neden olur. UV ışınımın hücrenin RNA veya DNA yapısını 
bozarak bazı bağların kopması ve yeni bağlar oluşması Şekil 2’de gösterilmiştir.

 

Şekil 2. UVC ışınımın DNA ya verdiği zarar [8].
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Bir mikroorganizmanın hücresi ne kadar fazla UV ışınım absorbe ederse DNA yapısının bozulması o kadar ko-
laylaşacaktır. Diğer yandan UV ışınımın tamamı hücre tarafından absorbe edilemeyip mikroorganizma çapına 
ve UV ışınım dalga boyuna bağlı olarak bir kısmı (yaklaşık %25) etrafa saçılmaktadır. Bu nedenle, bir mikroor-
ganizmanın absorbe ettiği UV ışınım miktarı o dalga boyundaki biyosidal etkinin verimini belirlemektedir. UV 
ışınım dalga boyu ile biyosidal etkisi arasındaki ilişki Planck-Einstein ilişkisiyle açıklanabilir [8]. Buna göre her 
bir fotonun enerjisi ve bir mikroorganizmanın maruz kaldığı foton sayısı hesaplanabilir. 253,7 nm dalga boyuna 
sahip UVC ışınımın frekansı, f ( Hz), ışık hızı, c (= 2,998 x 108 m/sn) ile dalga boyunun, λ (μm) oranından bulunur. 

f=c/λ (1)

Eşitlik (1) den frekans 1,18x1015 Hz olarak hesaplanır. Her bir fotonun taşıdığı enerji ise Planck sabiti, h (= 6,6256 
x 10-34 J s) ile frekansın çarpımından bulunur.

E=h·f  (2)

Eşitlik (2) ile, foton enerjisi 7,819x10-19 J/foton olarak bulunur. 1 J UVC ışınım enerji ile 1,279x1018 adet foton etrafa 
saçılmaktadır. Buna göre, 0,1 μm yarıçaplı bir virüs (küre kesit alanı 3,14x10-14 m2) 1 J/m2 UVC dozu uygulanır 
ise 40.161 adet fotona maruz kalmaktadır. Diğer taraftan daha yüksek dalga boyunda UV ışın yaymanın zorluğu 
da göz önüne alınması gereklidir. UV ışınım doğası ve özellikleri ile dezenfeksiyon temelleri hakkında daha fazla 
bilgi TOKSOY [9], SOFUOĞLU [10] tarafından verilmiştir.

UVC LAMBA YAPISI VE IŞINIM ÜRETİM MEKANİZMASI

Mikroorganizmaların etkisizleştirilmesinde kullanılan UV lambalar temel olarak,
• cam tüp
• cam tüp içerisinde özel bir gaz
• elektrotlar 
• balast olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır. Bu lambalar kullanım yerine göre özel konstrüksiyona yerleş-

tirilir.

Morötesi ışınım temel prensibi gaz veya buhar içinden elektrik akımı geçmesi durumunda elektronlar ile pozitif 
iyonlar üretilmesine ve farklı enerji seviyeleri arasında hareket eden elektronların ışınım üretmesine dayanır. 253,7 
nm dalga boyunda mikropkıran özellikli UVC ışınım yayan lambalarda cam tüp içinde düşük basınçlı (1,33 kPa 
dan düşük) civa bulunmaktadır. Lambaların en önemli elemanlardan olan balast ve elektrot lambanın cam tüpü 
içinde buhar üretimini ve bunun içinden akım geçmesini sağlar. Lambaya enerji verildiğinde, 
• Balast ilk yüksek başlangıç voltajını üreterek başlatıcı elektrot ile ana elektrot arasında bir ark oluşturur.
• Bu ark ana elektrotlar arasında daha büyük bir arkı oluşturur. Bu ark cam tüp içinde ısı üretir.
• Oluşan ısı kuvartztan yapılmış cam tüp içine hapsolmuş sıvı haldeki civayı buharlaştırarak tüp içine dağılması 

ve iyonize olmasını sağlar.
• Elektrotlar elektron yaymaya başlar, elektrotlar arasındaki potansiyel farkı sayesinde elektronlar tüp içinde iki 

uç arasında akış yönü sürekli değiştirilerek yüksek hız ve yoğunlukta hareket eder (elektron bombardımanı).
• Hareket eden elektronlar civa iyonları ile çarpışarak enerji seviyelerini yükseltir, enerji seviyesi yükselen 

elektronlar morötesi ışınım yayarak alt enerji seviyesine geri dönerler. 
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Morötesi ışınım üretildikten sonra balast lamba akımı belirlenen değerde sınırlar. Morötesi ışınım üretme ve-
rimini önemli ölçüde etkileyen balast manyetik veya elektronik olmak üzere iki tip olup verimi yaklaşık %95 
civarındadır [8]. 

Şekil 3’de görüldüğü üzere düşük basınçlı UV lambaların yapısı cam tüp geometrisi, bağlantı pinleri, balast ya-
pısı açısından floresan lambalara çok benzerdir. Florasan lambalarda cam iç yüzeyi fosfor ile kaplıdır ve yayılan 
morötesi ışınımı absorbe ederek tekrar görünür ışık olarak yayar, UV lambaların camları ise şeffaftır ve doğrudan 
morötesi ışınım yayarlar. Morötesi ışınım gözümüzün göremeyeceği dalga boyu aralığındadır. Lambada görünen 
mor renkli ışık ise tüp içinde yer alan civa buharı nedeniyle oluşur UV ışınım değildir.

Şekil 3. UVC lamba yapısı [8].

UVC SİSTEM TASARIM TEMELLERİ 

Yaklaşık bir yıldır tüm dünyanın gündeminde olan SARS-CoV-2 virüsünün yayılmasına karşın etkin çözümler 
üretilebilmesi için virüsün bulaş yollarının iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, Şekil 4’de gösterildiği üzere 
COVID-19 ile ilgili olarak dört bulaş yolu ortaya konulmuştur [11]:
i. Büyük damlacıklar ve aerosoller yoluyla (hapşırırken, öksürürken veya konuşurken) 1-2 m’lik yakın temas ile,
ii. Saatlerce havada kalabilen ve uzun mesafelere taşınabilen (nefes alırken, konuşurken, hapşırırken veya öksü-

rürken açığa çıkan) aerosoller (kurumuş küçük damlacık çekirdekleri) ile hava yoluyla, 
iii. Yüzey teması yoluyla (el-el, el-yüzey vb.) 
iv. Fekal-solunum yoluyla.

Şekil 4. Covid 19 bulaş yolları [11].
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En etkili bulaş, %21 ile damlacık(i), %64 ile aerosol (airborne) olarak isimlendirilen havada asılı olan, diğer par-
küllere yapışmış veya kümelenmiş veya tek başına virüslerle (ii) ve %15 temas (iii) yoluyla gerçekleşmektedir. 
ASHRAE, CDC ve WHO gibi dünyada etkili kurumlar da uzun süre havada kalan aerosoller (airborne) ile bulaşın 
önemine vurgu yapmışlardır. Bu yolla bulaş iklimlendirme sistemleri açısından çok büyük önem arzetmektedir 
çünkü iklimlendirme sistemi havayı kapalı mekan içinde ısıtarak, soğutarak, nemlendirerek veya taze hava vermek 
yoluyla dolaştırmaktadır. Ve sistem gerektiği gibi (uygun hız, sıcaklık, nem, debi vs.) çalışmaz ise havada asılı 
patojenlerin yayılmasına yardım edebilir.

Aerosollerin taşınmasını azaltmak ya da önlemek için iklimlendirme sistemleri için üç temel etkisizleştirme 
yöntemi bulunmaktadır:
• Mekanik havalandırma ile uzaklaştırma (dışarıya atma)
• Filtrasyon
• Ultraviole ışınım (UVC)

Bu yöntemlerin tek başına veya birlikte kullanımına yönelik “Toplam Dezenfeksiyon Yönetimi” diyebileceğimiz 
optimum çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, bu yöntemlerden morötesi (Ultraviole-C) ışınımın 
kullanımına yönelik teori ve tasarım esasları ele alınmış olup UVC ışınım ile dezenfeksiyon üç başlıkta incelen-
mektedir: 
• Hava kanalı içinde
• Yüzeyde
• Oda içinde

Bu çalışma kapsamında üç uygulama için de tasarım detayları verilmiştir. Tablo 1’de gösterilen parametreler ışığın-
da “kanal içi hava akımında” entegre bir UVC sisteminin temel tasarım algoritması Şekil 6’da verilmiştir. UVC 
ile dezenfeksiyonun diğer uygulama alanı olan “serpantin” yüzeylerinde dezenfeksiyon için benzer yaklaşımla 
tasarım algoritması Şekil 9’da verilmiştir. 

HAVA KANALINDA UVC ile DEZENFEKSİYON 

Hava akışında UVC ışınım ile dezenfeksiyon sistemi için temel eleman UV lambaların kanal içinde yerleşimi, 
geometrik özellikleri, sayısı, virüs tipi vs. tasarım parametrelerinin belirlenmesini gerektirmektedir. Bu amaçla 
tasarıma yönelik olarak kullanılan parametreler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Biyosidal UV sistemi tasarım parametreleri

Mikroorganizma Özellikleri Etkisizleştirme Katsayısı, k (m2/J)
Işınım Uygulama Süresi, t (sn)
UV Dozu, D (J/m2)
İnaktive Etme Oranı 1-S

UV Lamba Özellikleri Kanal Ölçüleri (cm)
Hava Hızı (m/s)
Hava Debisi (m3/h)
UV Işınım Şiddeti, I (W/m2)
UV Lambaya Mesafe (cm)
UV Lamba Adedi
UV Lamba Toplam Verimi (%)
UV lamba Gücü (W)
Görüş Faktörü
Lamba Ölçüleri (cm)
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Kanal tipi UVC dezenfeksiyon sisteminde UV lamba örnek yerleşimi Şekil 5’de verilmiştir. Kanal içi lamba yer-
leşimi en yüksek etkisizleştirmeyi sağlayabilmek için çeşitli biçimlerde (akışa dik, paralel veya açılı) konulabilir.

 

Şekil 5. Kanal için UV lamba örneği [8]

Dezenfeksiyon sistemi tasarım aşamaları Şekil 6’da anlatılmaktadır. Bu algoritma, TOKSOY [12] tarafından 
geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma “kanal içi hava akımında” asılı olan patojenlerin UVC ile etkisizleştiril-
mesini öngören sistemin tasarım temellerini özetlemektedir. Buna göre, öngörülen ışınım alanı kabulüyle, UVC 
kaynağından bağımsız olarak virüsü etkisiz hale getirecek olan ışınım şiddeti belirlendikten sonra, iç yüzeylerin 
yansıma katsayısı dikkate alınmadan lambanın yüzey ışınım şiddeti bulunmuş olur. Bu ışınım şiddetine göre 
lamba veri tabanındaki uygun bir lamba seçilir. Lambanın kanalda yerleşimi belirlendikten sonra kanal ölçüleri 
ve hava debisi kullanılarak ortalama hava hızı ile hava kanalından geçen hava akımının kanal içine yerleştirilecek 
UV lambaya maruz kalma süresi t (s), Eşitlik (3) ile hesaplanır. 

 (3)

Burada, kanal ölçüleri W(m)xH(m)xL(m) olup, Q (m3/s) ise kanaldan geçen hava debisidir. 
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Şekil 6. UVC Dezenfeksiyon sisteminin tasarım algoritması [12].

Etkisizleştirme Dozu

UVC sisteminde virüsün istenen dozu aldığından emin olmalıyız. Bunun için patojen cinsine göre UVC etkisiz-
leştirme dozu veri tabanından uygun doz seçilir. Doz değeri belirlendikten sonra Eşitlik (4) de gösterildiği üzere 
maruziyet süresi de kullanılarak UVC kaynağından bağımsız olarak virüsü etkisiz hale getirecek gerekli ışınım 
miktarı bulunabilir.

D = t.I0 (4)



104 UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri

Burda Doz (D) ışınım enerjisi; t, maruziyet süresi (sn) ve I0, ışınım şiddeti (W/m2) dir. 

UV Işınım Hesabı

Tek bir UV lambadan yayılan ışınım şiddeti, I (W/m2) eşitlik (5) de verildiği gibi hesaplanır.

 (5)

Burada, r (cm) ve l (cm) UV lambaya ait yarıçap ve uzunluk, P (W) UV lamba gücü, F (-) lamba görüş faktörü, 
ηtop ise UV ışınımı toplam dezenfeksiyon enerji verimidir. Daha sonra kanalda yüzey UVC spektral yansıtma 
katsayısı göz önüne alınarak, istenildiği yerdeki ışınım şiddeti lamba özelliklerine göre tekrar belirlenir. Bu şid-
det, lamba özellikleri kullanılmadan hesaplanan gerekli ışınım şiddetine göre farklı olabilir. Her boyda ve güçte 
lamba üretimi olmadığından, mümkün olan lamba boyları ve güçleri göz önüne alınarak uygun lamba seçimi 
iterasyonla gerçekleştirilir [12]. 

Virüs Hayatta Kalma Oranı

Doz miktarı bilinmiyor ise hedeflenen inaktivasyon oranı RR (%) ye göre virüsün hayatta kalma oranı S (%) 
Eşitlik (6) yardımıyla bulunarak Eşitlik (7) den gerekli doz miktarı hesaplanabilir.

S = 1 - RR (6)

Hayatta kalma oranını ifade eden eksponansiyel birinci derece kinetik modeli olan Eşitlik (7) ve patojen cinsi 
veritabanından elde edilen virüs etkisizleştirme katsayısı kullanılarak doz miktarı hesaplanabilir. 

S = e-kD (7)

Burada, D etkisizleştirme dozu (J/m2), k etkisizleştirme sabitidir (m2/J). UV lamba seçimi yapıldıktan sonra, 
lamba boyu ve çapına göre hesaplanan görüş faktörü, lamba toplam verim değeri ve yüzey yansıtma katsayısı da 
kullanılarak lambanın kendisine en uzak noktada sağlayacağı ışınım şiddeti hesaplanır.

BATARYA YÜZEYİNDE UVC ile DEZENFEKSİYON 

İklimlendirme sistemlerinde kullanılan bataryalar yüksek yüzey/hacim oranına sahip, yaşam hacimlerinden gelen 
havanın şartlandırılması (ısıtma, soğutma) için kullanılan kompakt ısı değiştirgeçleridir. Santrallarda hava bu 
bataryalara gelmeden önce filtrelerden geçmesine rağmen, bu filtrelerin genel uygulamada küçük partiküller için 
düşük verimli olmalarından ötürü, hava ile taşınan partiküller ve mikroorganizmalar batarya yüzeylerine kadar 
gelmekte ve bir kısmı bu yüzeylerde zamanla birikerek ısı değiştirgeci olarak bataryanın verimini düşürmektedir. 
Bu bataryalarda tutunan, çoğalan mikroorganizmalar da tekrar yaşam hacimlerine taşınabilmektedir. 

Şekil 7'de iki (boru) sıralı bir bataryanın perspektif ve üstten görünüşü ile iki kanat arası detayı verilmiştir. Sant-
rallarda bataryalar akışkandan havaya veya havadan akışkana enerji transferi için kullanılır. Kanatlar, üzerlerinde 
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yoğuşan suyun toplama (drain) tavasına ulaşması ve/veya boruların enerji kaynaklarına bağlantıları için düşey 
olarak, kanatlara entegre akışkan boruları da yatay olarak sıralanmaktadır. 

Şekil 7. Soğutma bataryası genel geometrik özellikleri.

Batarya kanatları genellikle 0,1 mm kalınlıkta olup 3-5 mm aralıklı olarak yerleştirilmektedir. Kanat malzemesi 
ise çoğunlukla aliminyumdur. Şekil 8‘de kanat ve boru konfigürasyonları örneklenmiştir. 

Şekil 8. Tek iki ve altı kanat konfigürasyonları [13]. 

Batarya yüzeylerindeki UVC ile dezenfeksiyon uygulamasının tasarımı için batarya kirlenme mekanizması ve 
kirlenmeyi etkileyen faktörlerin bilinmesi gereksinimi vardır. 

Batarya Yüzeylerinde Kirlilik Mekanizması

Genel olarak kirlilik, ısı değiştirgeçlerinin yüzeylerinde, ısı transferine ek direnç oluşturarak eşanjörün tasarım 
performansında azalmaya neden olacak şekilde partiküllerin zamanla artarak birikmesidir. Isı değiştirgeçlerinde 
kirlenmeye neden olan kirlilik çeşitleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır [14]: 
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1. Partikül kirliliği
2. Çökelti kirliliği
3. Kimyasal reaksiyon kirliliği
4. Korozyon kirliliği
5. Biyolojik kirlilik
6. Donma kirliliği/Karşlanma

Bu kirlilik çeşitlerinden partikül, biyolojik ve donma/karlanma kirlilikleri, iklimlendirme sistemlerinde görülen 
kirlilik çeşitleridir. UVC ışınımı ile dezenfeksiyonun öngörüldüğü kirlilik insan sağlığına zararlı mikroorga-
nizmaların oluşturduğu kirliliktir. Mikroorganizmalar yaşam hacimlerinden çekilen havada asılı olarak, parti-
küllerle birlikte, kümelenmiş olarak veya tek başına filtrelerden geçerek eşanjör yüzeylerine tutunmaktadırlar. 
Mikrorganizmaların bir kısmı soğutma serpantini gibi tutundukları nemli yüzeylerde çoğalabilmektedirler. Bu 
yüzeylerden çeşitli nedenlerle ayrılan mikroorganizmalar dönüş havası içinde yaşam hacimlerine gelerek insan 
sağlığı için risk oluştururlar. 

Kanatlı borulardan oluşan soğutma ve ısıtma bataryalarından UVC dezenfeksiyonu açısından kritik olanı soğutma 
bataryasıdır. Çünkü yüzeylerinde ve yoğuşma tavasında yoğuşan su filmi ve birikintileri söz konusudur. Serpan-
tinlerde kirlenmeyi etkileyen faktörler yapılan araştırmalar göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde verilebilir [14,15]:
• Partikül cinsi
• Partikül büyüklüğü 
• Partikül konsantrasyonu
• Hava hızı
• Kanat tipi/geometrisi
• Boru sıra sayısı
• Boru dizilişi
• Boru aralıkları
• Boru geometrisi 
• Boru çapı 
• Kanat aralıkları 
• Kanat kalınlığı
• Filitre cinsi
• Soğutucu akışkan cinsi.

Yukarıda belirtilen faktörlere göre oluşma hızı ve akışkan yönünde kalınlığı değişen kirliliğin oluşumu dört fiziksel 
mekanizmayla gerçekleşmektedir [15]:
1. Eylemsizlik etkisic: Kanat hücum kenarına ve boru yüzeylerine çarpma ve akış yönünde hızın sıfıra inmesi, 

kirlilik biriminin en önemli mekanizmasıdır.
2. Yerçekimi ile çökelmed: Dalgalı yüzeylere sahip kanat geometrilerinde oluşan yatay yüzeylerde yerçekimi 

ile partiküllerin çökelmesi.
3. Türbülans: Santral içinde kanala yönelmiş akışkan içindeki türbülansla, partikülün akış yönü dışında yeterli 

hıza ulaşması nedeniyle yüzeye yönelmesi sonucu yüzeye tutunması. 
4. Brownien diffüzyon: Brownien hareketi içindeki küçük partikülün yüzeye yönelmesi ve yüzeyde kalması. 

c Inertial Impactions
d Gravitaional settling
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Literatürde bu fiziksel mekanizmaların analitik modelleri geliştirilmiş ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır [15]. 
Şekil 9’da gösterildiği üzere, pratikte kirliliğin kanatların hücüm kenarında fazla olduğu firar kenarına doğru ilk 
boru sırasından sonra hızla azaldığı gözlenmektedir [16]. Yapılan araştırmalarda da, taşıt radyatörlerinde partikül 
kirliliğinin radyatörden çıkış kesitinden çok daha fazla havanın radyatöre giriş yüzünde olduğunu göstermiştir [17]. 
Aynı durum iklimlendirme sistemlerinde kullanılan ısıtma/soğutma serpantinleri için de söz konusudur [14,18]. 
Ancak nemli yüzeylerde oluşan biyofilmler göreceli olarak kanat yüzeylerinde üniform olarak dağılmaktadır [19]. 

Şekil 9. Serpantin kanatlarında kirlilik (a) model, (b) deneysel [20]. 

Bataryalarda Mikrobiyal Kirliliğin UVC ile Dezenfeksiyonu 

UVC ışınımı ile iklimlendirme santrallarında bulunan soğutma ve ısıtma bataryalarının, özellikle yüzeyinde 
yoğuşma olduğu için uygulamanın yapıldığı soğutma bataryalarında dezenfeksiyon yapılmasının nedeni, diğer 
partiküllerin yanında batarya kanatlarında mikroorganizmaların birikimi ve çoğalması sonucunda bunların ya-
şam hacimlerine sirkülasyon havası ile taşınarak insan sağlığını etkilemelerinin önlenmesidir. Santralın çalışması 
sürecinde söz konusu birikim giderek arttığından hava akış alanı birikim nedeniyle daralarak bataryanın akışa 
karşı gösterdiği direnç de artmaktadır. Ayrıca kanattan havaya olan enerji transferine direnç de artmakta ve böy-
lelikle batarya tasarım dışı çalışmaya başlamaktadır. Kanat yüzeyinde kirliliğin kalınlığı ve akış doğrultusunda 
kalınlığının değişimi en başta kirlilik cinsine bağlı olmak üzere daha önce verildiği üzere pek çok faktöre bağlıdır. 
Özellikle hava içindeki lifli kirliliklerin olduğu şartlarda kirlilik hücum kenarından başlayarak kaçış kenarına 
doğru azalmaktadır. Daha küçük partiküllerin olduğu hava akımlarında kirlilik kanat yüzeyi boyunca izafi olarak 
daha üniform olmaktadır. 

Bataryanın yüzeylerinin UVC ışınımı ile dezenfeksiyonu, iklimlendirme sistemlerinde kullanılan ışınım ile 
dezenfeksiyon uygulamalarından birisidir. Bu uygulamada belli bir ışınım şiddeti ile batarya yüzeyleri, akışa 
göre ön veya arka taraflarındaki kaynaklar ile ışınıma maruz bırakılır. Yüzeyler, hareketsiz olduklarından, kanal 
içindeki havanın UVC ışınımı ile dezenfeksiyonunda kullanılan ışınım şiddetlerinden göreceli olarak daha düşük 
ışınım şiddetlerine maruz bırakılarak dezenfekte edilir. Bataryaların yüzeyinde UVC ile etkisizleştirmede lamba 
yerleşimi ve dolayısıyla lamba görüş faktörü çok büyük öneme sahiptir. 

UVC Dezenfeksiyon Sisteminde UV Lambaların Yeri 

UVC ile mikroorganizmaların dezenfeksiyonu, mikroorganizmaların omuz etkisi [8] nedeniyle belirli dozdan 
aşağı olmamak üzere yeterli büyüklükte ışınım şiddetine maruz kalmaları ile mümkün olur. Işınım kaynağından 
uzaklaştıkça uzaklığın karesiyle azalacağından, ışınım kaynağının mikroorganizmalara olan ulaşım yolunun 
mümkün olduğunca kısa, engelsiz ve ışınım perdesiz olması tasarım açından uygun olacaktır. 
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Kanat yüzeylerinde biyofilmler dışındaki mikroorganizma kirliliği diğer partiküllerle birlikte havanın batarya-
ya giriş bölgesindedir ve kirliliğin büyük bir kısmı ilk boru sıralarına kadar olan bölgededir. Bu yüzden UVC 
kaynakları olan lambalar, kirlilik açısından kritik olan soğutma bataryalarının ön yüzünde olmalıdır. Böylece 
ışınımın lambadan birikimin en fazla olduğu bölgeye en kısa yolla ulaşması mümkün olacaktır. Ayrıca UVC ışı-
nımı üreten lambaların verimi sıcaklıkla ters orantılıdır. Soğutma bataryalarına hava giriş sıcaklığı, bataryadan 
çıkan havanın sıcaklığından yüksektir. Lamba bataryanın giriş tarafına konulduğunda UVC üretim verimi, çıkış 
tarafına konulmasından %40’ a varan bir miktarda daha yüksek olabilmektedir [21]. 

UVC ışınım kaynaklarının bataryaya giriş bölgesine konulmasının (Şekil 10a) söz konusu avantajlarına karşın, 
üretici ve uygulama literatürüne göre bu kaynaklarının batarya çıkış bölgesine konulması önerilmektedir. Bunun 
nedeni, çıkış tarafında batarya yüzeylerinden hava ile taşınan su damlacıklarının yörüngesi nedeniyle uzatılan 
yoğuşma tavasının ve nemli/ıslak olan tüm yüzeylerde (batarya yüzeyleri ve yoğuşma tavası) biriken ve çoğalan 
mikroorganizmaların (özellikle küflerin) dezenfeksiyonunu sağlamaktır [21,22,23,24,25]. 

Şekil 10. Tek ve iki sıralı UVC lambalı uygulama şematik gösterimleri. UV lambalar (a) giriş bölümünde, (b) 
çıkış bölümünde 

Batarya çıkışındaki hava sıcaklığının verim üzerine negatif etkisinin azaltılması için FEPe kaplanmış lambalar 
önerilmesine [21] karşın, SARS-CoV-2 gibi virüs partiküllerinin diğer partiküllerle birlikte, bataryaların giriş 
bölümünde kümeleneceği bilinmektedir. Buna karşın batarya arkasına yerleştirilecek UV lambalardan yayılan 
ışınımın, birden fazla boru sırası tarafından ön tarafa ulaşması perdelenecektir. Bu nedenle, UVC ışınımının 
birikim olan ön bölgeye daha kolay erişmesi, bataryanın tüm yüzeylerindeki birikimlerin daha hızlı ve etkin 
giderilmesi açısından bataryanın iki tarafının da UVC ışınımına maruz kalması daha uygun bir çözüm olarak 
görülmektedir. Lamba sayısı, sırası ve uzunluğu serpantin büyüklüğüne, seçilen konfigürasyona ve ışınım alanı 
tasarımına bağlı olarak değişebilir.

Serpantin Hacminde Işınım Alanı 

Parmak Kuralı

Üretici ve uygulama literatüründe [21, 24, 26], serpantin yüzeylerindeki ışınım alanı ve lambaların serpantin yüzey-
lerinin önündeki geometrik konumları için ASHRAE Applications (2008, 2011) 60.8 bölümü referans verilmektedir 
[27]. Bu kaynak, COVID-19 öncesi döneme aittir. COVID-19’un bulaşıcılığı ve ölüme varan sonuçları biyolojik 
kirliliğe karşı alınacak tedbirlerin daha detaylı analizler ve simülasyonlar ile yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

e Fluoro Ethylene Propylene
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Detaylı Analiz ve Simülasyonlar

UVC ışınım alanının açıklanması için, Şekil 11‘de batarya genişliğiyle aynı uzunluğa sahip lamba seçilmesi 
durumu için temsili olarak yansımanın olmadığı hal için hava akımına dik serpantin ön yüzeyinde oluşan ışınım 
şiddeti dağılımı örneklenmiştir. Tek lambalı durumda (Şekil 11a), ışınım şiddetinin mimimum olduğu yer, lamba 
ve batarya simetri ekseninden en uzak kanat aralıklarıdır. İki veya daha fazla lambalı sistemlerde ışınım alanı, 
lambaların yerleşim geometrisine bağlı olarak, yansımasız ortamda, lambaların ışınım şiddetlerinin serpantin ön 
yüzeyinde süperpozisyonu ile bulunur. Yansımasız halin kabulü hem güvenli tasarım içinde kalmak hem de kanat 
yüzeylerinin yansıma katsayılarının bir müddet çalışma sonrası yüzeydeki birikimler nedeniyle değişmesinin söz 
konusu olmasından dolayı uygun bir yaklaşım olarak görülebilir. Ancak sayısal ve deneysel yöntemlerle yansıma-
nın etkisini de göz önüne almak mümkündür. Kanat yüzeylerinden yansımanın ışınım alanına etkileri ve yüzey 
yansıtma katsayısının zamanla değişimi araştırma konuları olarak görülmektedir. Ön yüzden giren ışınımın bir 
kısmı, kanal içinde kanat yüzeylerine düşer bir kısmı da boru sıraları müsaade ettiği durumlarda diğer taraftan 
bataryayı terk eder. 

(a) (b)

Şekil 11. Kanat aralıklarına gelen ışınım ve süperpozisyonu. 

Batarya girişinde kanat aralıklarına giren ışınımın kanat aralığındaki değişimi Şekil 12‘de temsili olarak göste-
rilmiştir. Bu gösterim, kanat aralığında akışkan borularının (sıralarının) olmadığı hal içindir. Işınım alanı önünde 
kanat aralıklarına gelen ışınım, kanatların girişte oluşturduğu giriş kesitinde bir şerit ışınım kaynağı olarak kabul 
edilebilir (Şekil 13). Lambaların çift taraflı kullanılması halinde her iki taraftaki lambaların kanatlar üzerindeki 
ışınım şiddetleri süperpoze edilmelidir. Her bir kanat aralığına lamba/lambalardan gelen ışınım enerjisi, (eğer 
varsa) bir silindir ile kendisine dik olan bir şerit arasındaki açı (görüş) faktörü kullanılarak hesaplanabilir (Şekil 
17 ve Eşitlik (12)). Kanat aralığının girişindeki ışınım şerit boyunca üniform kabul edilerek dikdörtgen şeritle ona 
bitişik dikdörtgen kanat yüzeyleri arasındaki (var olan) görüş faktörü kullanılarak kanat yüzeylerindeki ışınım 
şiddeti hesaplanır.

Şekil 12. İki kanat arasında yansımasız ve soğutucu akışkan bo-
rularının hesaba alınmadığı hal için ışınım alanının değişiminin 

temsili gösterimi.

Şekil 13. Kanal içindeki ışınım alanı için ışı-
nım kaynağının simülasyonu - modellenmesi 
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Yukarıda verilen ışınım alanları yaklaşımları, soğutucu akışkan borularının yutma ve yansıtma etkilerinin ol-
madığı kabulü için geçerlidir. Ancak söz konusu kabul ışınım alanının fiziği ile uyumlu değildir ve boruların 
perdeleme (shielding) etkileri mutlaka göz önüne alınmalıdır. Birinci sıradan sonra ışınım alanını, yansımasız da 
olsa basit olarak modellemek mümkün değildir. Farklı batarya geometrileri (kanat aralıkları, boru çapları, kanat 
kalınlıkları, boru yerleşimi sıra sayısı, vb.) için simülasyonlar ve deneyler yapılmalı, böylece bu geometriler için 
ayrı ayrı UVC ile dezenfeksiyonunda öngörülen doza göre etkin mesafeler bulunmalıdır. Boyutları itibariyle kü-
çük olmaları nedeniyle led UVC kaynaklarını batarya içinde de kullanılması öngörülebilir. Bu çalışmalar da bir 
araştırma alanı olarak görülmektedir. 

Bu bilgiler ışığında batarya (serpantin) yüzeyinde UVC ile dezenfeksiyon sistemi tasarım aşamaları Şekil 14’de 
verilmiştir.

Şekil 14. Batarya yüzeyi UVC dezenfeksiyon tasarım algoritması.
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UVC ile ODA İÇİ DEZENFEKSİYON 

Oda içi patojenlerin dezenfeksiyon sistemlerinde UV lamba duvarda veya tavanda bir fikstür içinde; önü panjurlu 
veya panjursuz yada parabolik yansıtıcılı olarak asılı olabilir. Mahalde üretilen havada asılı mikroorganizmaların 
UV ışınım alanına giren miktarı havalandırma şartları yanında oda geometrisi ile içerideki eşyaların yerleşiminden 
de etkilenmektedir. Buna göre sistemin dezenfeksiyon performansı [8],
i. Oda içi ortam havasının dağılımı/hareketi,
ii. Tavan yüksekliği
iii. UV lambanın duvar veya tavanda asılı olduğu konum
iv. Duvar veya tavan yansıtma katsayısı 
v. Oda içi eşyaların yerleşimi gibi çeşitli parametrelere bağlıdır. 

En yüksek etkisizleştirme miktarı ve doğru boyutlandırma oda içi hava dağılımı ve ışınım alanının hesaplamalı 
akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemiyle belirlenmesi ile olabilir. Genellikle üst oda UVC dezenfeksiyonu için 
deneysel sonuçlar kullanılmaktadır. Bunlardan en çok takip edilen kaynak olan ASHRAE Handbook [27] içinde 
oda içi uygulamalar için bir tablo verilmiştir. 

Tablo 3. Oda tipi UVC sistem özellikleri [27].

Duvara Montaj Tavana Montaj
Köşeye Montaj Duvara Montaj Sarkıt Fanlı Sarkıt

Işın açısı (o) 90 180 360 360
Tavan yüksekliği (m) 2.44 2.44 2.89 2.89
Montaj yüksekliği (m) 2.1 2.1 2.44 2.44
Etkili UVC ışınımı (μW/cm2) >10 >10 >10 >10

Bu tabloda verilen UVC sistem özellikleri Coker vd. [28] tarafından elde edilmiş olup 2001 yılında Güney Afrika’da 
hastane denemelerinde tüberküloza yol açan bakterinin etkisizleştirilmesi için kullanılan pratik sonuçlara dayan-
maktadır. Dolayısıyla bu tasarım detaylarının günümüzde mücadele ettiğimiz SARS-CoV-2 virüsü için etkinliği 
konusunda bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, oda içinde kullanılan taşınabilir tip UVMI cihazları ile oda 
duvar veya tavanına asılan UVC sistemlerinin etkinliği konusunda net karar verilebilmesi için mutlaka oda içi 
eşya ve geometrileri de hesaba katan bir HAD analizine göre tasarım en doğru yöntemdir.

UV Işınımı Teorik Dezenfeksiyon Enerji Verimi

Bir UVC sisteminde lambadan ayrılan ışınım şiddetinin tamamı mikroorganizmaya ulaşmaz. TOKSOY [12]’de bir 
UVC sisteminin toplam enerji verimliliği detaylı olarak ele alınmıştır. Ancak, UVC sistemi tasarımı yapılırken, 
genellikle “ışınım dönüşüm veriminin” alındığı görülmektedir. Bu durum tasarımı yapılan sistemlerin hesapla-
nandan daha fazla enerji kullanması ve etkisizleştirmeyi beklenenden daha az yapması söz konusudur. Bir UVC 
sisteminde toplam teorik dezenfeksiyon sistemi beş farklı bileşenden oluşmaktadır. Eşitlik (8), UVC sistemi toplam 
teorik dezenfeksiyon enerji verimini gösterir, 

ηtop = F· ηUVC,253,7 · ηT · ηΦ · ηa · ηf (8)

Bu verim mikrorganizmaya ulaşan toplam etkin elektromanyetik dalga enerjisinin, şebekeden çekilen enerjiye 
oranı olarak ifade edilmektedir. Toplam dezenfeksiyon enerji verimi, 
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• lambanın 253.7 nm dalga boyunda morötesi ışınım üretme verimi (ηUVC,253.7), 
• lamba yüzey sıcaklığına bağlı verim (ηT), 
• virüs taşıyan havanın nemine bağlı verim (ηΦ), 
• lamba çalışma saatine bağlı verim (ηa) ve 
• lamba yüzey kirliliğine bağlı verim (ηf) bileşenlerinden meydana gelmektedir. 

Uygulamalara bakıldığında lambaların ortalama UVC ışınım verimi %35 civarındadır. Sıcaklık verimi yaz klima-
sında pratik anlamda UVC sisteminin yerine bağlı olarak %40-%90 arasında olabileceği görülmektedir. Temizlik 
verimi konusunda literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak güvenli, bir tasarım için, lamba sık sık 
temizlenmek kaydıyla, ortalama %99 alınması uygun görülmektedir. Nem verimi konusunda bazı deneysel çalış-
malar olsa da bu çalışmalar belli bir patojen ve özel ışınım alanları içindir. Her patojen için üzerinde çalışılması 
gereken bir alandır. Yaşlanma verimi için lamba üretici firmanın verdiği lambanın yenileme ömrü sonundaki 
performansının kullanılması güvenli tasarım açısından uygun olacaktır (bu değer %60 civarındadır). Tüm bu 
verim parametreleri ele alındığında toplam verimin yaklaşık %15-20 mertebesinde olduğu görülmektedir. Lamba 
türüne ve uygulama yerine göre değişim göstermekle birlikte UV lambalar genel olarak 25°C sıcaklık, %40-50 
bağıl nem ve 2,5 m/s hava hızında en iyi verimde çalışmak üzere tasarlanmıştır. 

Işınım Görüş Faktörü

UVC ile dezenfeksiyon sistemi tasarlarken çok önemli bir büyüklük olan ışınım görüş faktörü bir mikroorganiz-
manın ne kadar ışınlamaya maruz kaldığını belirlememize yardımcı olur. Kaynak geometrik özellikleri, kaynaktan 
uzaklık gibi parametrelere bağlıdır. Bu konuda daha detaylı bilgi ATMACA vd. [29] tarafından verilmiştir. 

Bu çalışmada, UVC ışınım üreten bir lambadan yayılan ışınımın bir silindirik kaynak ile küre şeklindeki mikro-
organizmanın kesiti olan bir disk arasındaki ışınım görüş faktörü dikkate alınmaktadır. Şekil 15‘te gösterildiği 
üzere bir diferansiyel eleman ile silindirik lamba arasındaki görüş faktörü ifadesi Eşitlik (9) da verilmiştir. Bu 
eşitlik diferansiyel elemanın lambanın bir ucunda ve lambaya dik olduğu durum için kullanılır. 

Şekil 15. UV lamba için görüş faktörü.

Görüş faktörü tek lamba için lamba çapı, uzunluğu ve lambadan olan mesafe, x (cm) kullanılarak aşağıdaki gibi 
hesaplanır [8].

 (9)
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Kanal ve yüzey içinde UV ışınım yüzeye çarparak tekrar yansıyacaktır. Yansıyan ışınımın da virüsü etkisizleş-
tirme etkisi olmakla birlikte daha düşüktür. Yansıyan ışınım miktarı yüzey yansıma katsayısına bağlı olup bu 
bir sonraki bölümde verilmiştir. Kanal içi UVMI uygulamalarında dikdörtgen prizma kanal içi yansıyan ışınım 
için görüş faktörü Eşitlik (10) ve (11) kullanılarak hesaplanır [8]. Birbirine dik-komşu ve paralel-karşılıklı kanal 
yüzeyleri için görüş faktörü ifadesi Şekil 16’da gösterilmiştir. 

Şekil 16. Kanal yüzeyleri arası görüş faktörü. 

Eşitlik (10) yatay kanal yüzeyinden yansıyan ışınım için görüş faktörünü vermektedir (Şekil 16-a) [8].

 10)

Burada, A=a/c, B=b/c'dir. Eşitlik (11) ise dikey kanal yüzeyinden yansıyan ışınım için görüş faktörünü vermek-
tedir (Şekil 16-b) [8].

 (11)

Burada, P=a/b, Q=c/b'dir. 

Yüzey UVC uygulamalarında yüzey ile lamba arasındaki görüş faktörü Eşitlik (12) ile hesaplanabilir. Yüzey ile 
UV lamba arası görüş faktörü ifadesi uzun bir yüzey alanına simetrik olmayan bir pozisyonda yerleştirilmiş uzun 
bir silindir olarak Şekil 17’de gösterilmiştir.

Şekil 17. Yüzey UV lamba uygulaması için görüş faktörü
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Eşitlik (12) den bir silindirik UV lambanın batarya karşısına yerleştirilmesi durumunda UV lamba ile batarya 
kanatları arasındaki (Şekil 17-a) görüş faktörü hesaplanabilir. 

  (12)

Burada, B1=b1/a, B2=b2/a'dir. Eşitlik (13) den ise batarya kanatları arasındaki (Şekil 17-b) görüş faktörü hesaplanabilir.

 (13)

Burada, W=h/w dir. Herhangi bir UVMI uygulamasında ikinci yansımadan itibaren görüş faktörü hesaplanırken 
toplam değer hesaplanmalıdır. Örneğin kanal için UV lamba görüş faktörüne dikey ve yatay yüzeyler için hesap-
lanan görüş faktörlleri de eklenerek hesaplama yapılmalıdır.

Yüzey Yansımasının Etkisi
UV lambadan çıkan ışınımın bir yüzeyden yansıması durumunda ışınım (IRn) büyüklüğü yüzey yansıtma katsayısı 
ile çarpılarak hesaplanır [8]. 

IRn = IR(n-1) (ρFtop )n (14)

Burada, 
IR0 = I0 = gelen ışınım, W/m2

IRn = n.yansıma sonrası ışınım, W/m2

ρ = yüzey yansıtma katsayısı
n = yüzeyden yansıma adedi

Örneğin birinci yansıma için ışınım IR1=I0 (ρFtop) olarak hesaplanır. Toplam yansıyan ışınımı bulmak için yüzey 
yansıtma katsayısı ve toplam görüş faktörü de hesaba katılarak Eşitlik (15) de verildiği gibi hesaplanır. 

IRtop= IR1+IR2+IR3+ ... +IRn=I0 (ρFtop)+IR1 (ρFtop )2+IR2 (ρFtop )3+ ... +IRn-1 (ρFtop )n (15)

Çeşitli yüzeylere ait yansıtma katsayısı Tablo 4’de verilmiştir. 

Table 4. Çeşitli malzemelerinin yansıtma katsayıları [8].
Malzeme Yansıtma Katsayısı (%)
Aluminyum Asitle Parlatılmış 88
Aluminyum Folyo 73
Aluminyum Oksit 55
Aluminyum İşlenmemiş 50
Galvaniz Kanallar Düzgün Yüzeyli 57
Galvaniz Kanallar Kaba Yüzeyli 53
Krom Çelik 30
Paslanmaz Çelik (20-30) 28
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Logaritmik Azalma Tanımı

Mevcut mikroorganizma miktarındaki azalmanın gösterilmesi için “logaritmik azalma (log azalma)” tanımı geliş-
tirilmiştir. Buna göre, başlangıçtaki mikroorganizma konsantrasyonu A, etkisizleştirme sonrası B ise logaritmik 
ve yüzde azalma sırasıyla Eşitlik (16) ve (17) de verilmiştir [30].

log azalma= Log10 A- Log10 B= Log10 (A/B)  (16)

yüzde azalma= 100*(A-B)/A  (17)

Logaritmik azalma ile yüzde azalma arasındaki ilişki ise Eşitlik (18) ile verilmiştir. 

yüzde azalma = (1-10 - log azalma)*100 (18)

Buna göre, 
• 1-log inaktivasyon = 90% inaktivasyon
• 2-log inaktivasyon = 99% inaktivasyon
• 3-log inaktivasyon = 99.9% inaktivasyon
• 4-log inaktivasyon = 99.99% inaktivasyon

Genellikle, 1-log azalma yani D90 referans doz olarak kullanılmaktadır. Burada D90; 100 virüsün ışınıma maruziyet 
sonrasında 90 tanesinin etkisizleştirildiği, 10 tanesinin ise çoğalabilir özellikte (aktif) kalıyor olması anlamındadır. 
ISO standartlarında iyi bir etkisizleştirme başarımı 4 log azalma (%99,99) ile ifade edilir.

Etkisizleştirme Sabiti

Etkisizleştirme sabiti (k), mikroorganizmanın yapısına bağlı olarak UVC ışınımına hassasiyetini/direncini gösterir. 
Bu değer farklı mikroorganizmalar için deneysel olarak belirlenir; k sabiti hesaplanacak mikroorganizmaya belirli 
dozlarda ışınım uygulanarak etkisizleştirme oranı belirlenir. Ortaya çıkan bu noktalara bir doğru uydurulurarak k 
değeri (N/N0 etkisizleştirme oranından) belirlenir. Genellikle tek k değerinin geçerli olduğu etkisizleştirme modeli 
kolaylık sağlamaktadır. Ancak belirli bir dozdan sonra inaktivasyon oranı değişiyorsa (yani mikroorganizma daha 
yavaş etkisizleşiyorsa) aşağıdaki grafikte gösterilen örneklerde olduğu gibi doğru eğiminin değişmesi durumu 
ile karşılaşılır. Tek bir log indirgeme genellikle tek k ile modellenebiliyorken 5-log gibi yüksek inaktivasyon 
gerektiğinde doğruda kırılmaların olması (eğimin değişmesi) mikroorganizmaların daha yavaş etkisizleşmesi 
anlamına gelmektedir. 
• Aşağıdaki grafikte kırmızı çizgiyi yani E.coli bakterisini esas alırsak; herhangi bir kırılma olmadığı dolayı-

sıyla tek bir k değeri söz konusudur. Yani aynı sabit farklı etkisizleştirme oranları (%90, 99,9, 99,9, 99,99) için 
kullanılabilir. Bu dozu elde etmek için herhangi bir ışınım zaman değer çifti kullanılabilir. 

• Ancak, doğrunun eğimi belirli bir dozdan sonra değişiyorsa; örneğin gri ve mavi renk ile gösterilen mikro-
organizmalar için olduğu gibi (yani toplam coliform ve rotavirus) azalıyorsa dozu iki ayrı kısımda ele alıp 
kümülatif etkisizleştirmeyi dikkate almak gerekir. 

• Turuncu eğride olduğu gibi (B.Subtilis sporları) belirli bir doza kadar etki düşük kalıp daha sonra etkisizleştirme 
hızı artıyor ise aynı kırmızı çizgideki gibi eşik değerin üzerinde bir doz kullanılabilir.
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Şekil 18. Etkisizleştirme katsayısı [8].

 

UVC ile dezenfeksiyon işleminde sudaki mikroorganizmaların inaktive edilmesi için sudaki safsızlıkların absorbe 
edeceği morötesi ışın nedeniyle havadakinden daha büyük doz gerekmektedir. Benzer şekilde yüzey uygulamala-
rında da hava akımında gerekli olandan daha yüksek dezenfeksiyon dozuna ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer önemli 
bir konu ise mikroorganizmaya gereğinden daha düşük dozda morötesi ışınlama yapılır ise mikroorganizmalar 
inaktive edilemez bir kısmı hasar görür ama kalanlar daha güçlü olarak çoğalmaya devam ederler. Bu durumda 
ilk dozda UV ışınlama yapılsa bile inaktive etmemeye başlar. 

Literatürde çeşitli mikroorganizmalar için UVC ile etkisizleştirme sabiti verilmekle birlikte SARS-CoV-2 için 
henüz deneysel olarak doğrulanmış bir değeri bulunmamaktadır. TTMD-İÇK komitesi tarafından hazırlanan 
yayında [1] etkisizleştirme sabiti için ortalama, ortanca (medyan) ve 5. yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. 5.yüz-
delik değer (i) sadece koronavirüs ve onu temsil eden mikroorganizmalar için bildirilen değerler esas alınarak, 
(ii) tüm virüsler esas alınarak, (iii) yayındaki tüm mikroorganizmalar esas alınarak hesaplanmıştır. Her üç grup 
için de ortanca ile ortalama değerler karşılaştırıldığında aradaki farkların önemli boyutta olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla, dağılımın merkezini gösteren istatistik olarak ortalamanın değil ortancanın alınması önerilmektedir. 
Bu durumda, SARS-CoV-2 için önerilebilecek k ve D90 değerleri sırasıyla 0,196 m2/J ve 11,7 J/m2 olarak belirlen-
miştir. Tasarımda UVC ışınımına çok daha dirençli mikroorganizmaları da içeren geniş bir yelpaze hedeflenecek 
olursa önerilen değerlerin yine sırasıyla 0,0009 m2/J ve 2500 J/m2 olması uygun görülmüştür. Bu konuda daha 
detaylı bilgi ÜNLÜTÜRK ve diğ [4] tarafından verilmiştir.

UV lambalar ile Çalışmada Güvenlik 

UV lambalarla çalışırken kesinlikle cilde, göze vs. temas etmemelidir. UV ışınımın göze teması en büyük tehlike 
olup, gözde kornea hasarına neden olabilir. Cilde temas etmesi, yaşlanma etkisi, bağışıklık sistemi hasarı, cilt 
kanseri gibi rahatsızlıklara neden olabilmektedir. İnsanların bulunduğu ortamda kesinlikle UV lambalar çalıştırıl-
mamalıdır. UV ışınlarının sağlık etkileri konusunda detaylı bilgi GENİŞOĞLU vd. [32] tarafından sunulmuştur.

Bunu sağlamak için insan algılandığında ışınımı kesen emniyet ekipmanları bulunmalıdır. Örneğin, UV lamba 
bulunan cihazlarda lambaya ulaşmak için kapak açıldığında enerjiyi kesen düzenek olmalıdır. ASHRAE stan-
darlarında 253,7 nm dalga boyuna sahip UV ışınım için günlük izin verilen maruziyet 3 mJ/cm2 (8 saat) ve göz 
hizasında izin verilen ışınım ise 0,2 μW/cm2 yi aşmamalıdır. İklimlendirme sistemlerinde UV ışınımın kablo, filtre 
vs. malzemelere direk teması zarar vermesi söz konusu olduğundan bu tür malzemelerin korunması gereklidir.



UV Işınım ile Dezenfeksiyon Teori ve Pratik Semineri 117

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, mikroorganizmaların morötesi ışınım kullanımı ile dezenfeksiyonunun teori ve tasarım esasları ele 
alınarak, UVC ışınım ile dezenfeksiyon işleminin iklimlendirme sistemlerinin hava kanalı, oda içi ve serpantin 
yüzeyi uygulamaları için tasarım temelleri anlatılmıştır. Bu yöntemler için uygulamalar ise EKREN vd. [31] ta-
rafından anlatılmıştır. Havada asılı (airborne) mikroorganizmaların etkisizleştirilmesinde mekanik havalandırma, 
filtrasyon, Ultraviole-C ışınım gibi yöntemlerin tek başına veya birlikte "Toplam Dezenfeksiyon Yönetimi” bakış 
açısıyla uygulanması gerekmektedir.

Yaklaşık bir yıldır tüm dünyanın karşı karşıya olduğu SARS-CoV-2 kaynaklı COVID-19 salgını nedeniyle çeşitli 
dezenfeksiyon sistemleri çözüm olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Bunlardan UVC ışınım ile dezenfeksiyon en 
fazla konuşulan yöntem olmuştur. Çünkü morötesi ışınlar insan sağlığı üzerinde ciddi sağlık problemleri (kanser 
gibi) yaratabilmektedir. 

Diğer yandan UVC ışınım ile dezenfeksiyon sistemleri tasarımında kullanılan etkisizleştirme sabiti (k) ile UVC sistemi 
verimi hakkında net olmayan bilgiler kullanıldığı görülmektedir. Literatürde birçok mikroorganizma için etkisizleştirme 
sabiti deneysel olarak doğrulanmış iken SARS-CoV-2 virüsü için henüz doğrulanmış bir sabit değeri bulunmamaktadır. 
UVC verimi için genellikle %35 alınarak diğer birçok verim parametresi gözardı edilmektedir. Halbuki toplam dezen-
feksiyon verimi göz önüne alındığında %15-20 mertebesinde bir dönüşüm verimi söz konusu olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak pandemi ile birlikte oldukça yaygın kullanılan UVC dezenfeksion sistemlerinin iyi tasarlanması 
gereklidir. Bildiride açıklanan tasarım yöntemlerine uyulmaması sonucu gereğinden fazla enerji kullanan dezen-
feksiyon sistemleri ve/veya yeterli dezenfeksiyon yapmayan sistemler ortaya çıkmaktadır. Havada asılı patojenlerin 
dezenfeksiyonunda toplam dezenfeksiyon yönetimi gereği UVC sistemlerin filtreler ve taze hava çözümleri ile 
birlikte kullanılmasının yöntemleri mutlaka uygulama yerine göre incelenmelidir. Bir diğer çözüm tüm pandemi 
(ve sebep olan mikroorganizmalar) türleri için UVC dezenfeksiyon sistemi tasarlanıp ihtiyaca göre UV lambaların 
devre dışı bırakılması/devreye alınması yoluyla farklı dozlar elde edilmesidir. Bu yöntem toplam dezenfeksiyon 
yönetimi kapsamında enerji tasarrufuna yönelik bir senaryo olabilir.
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ÖZET

Bu çalışmada, UVC dezenfeksiyon sisteminin kanal içi örnek uygulaması ele alınmıştır. Uygulama örnekleri, 
kare ve dairesel kesitli kanalların içerisinde, farklı güç, sayı ve yerleşim düzenine sahip özdeş UVC lambalardan 
oluşmaktadır. Tüm örneklerde kanal içerisinde hava 3000 m3/h debi ve 2,32 m/s hıza sahiptir. Çalışma kapsamında 
kanal içinde UVC lambalardan kaynaklanan ışınım dağılımı hesaplamalı akışkanlar dinamiği benzetimleri ile 
hesaplanıp, ışınım alanından geçen mikroorganizmaların kanal çıkışında alabileceği toplam UVC dozu belirlen-
miştir. Elde edilen UVC dozu değerlerinin SARS-CoV-2 virüsü, koronavirüs ailesi ve mantar sporları (en güçlü 
mikroorganizmalar) için etkisizleştirme miktarları gösterilmiştir. Etkisizleştirmenin 1-log olduğu durumlar için 
uygun tasarımlar seçilmiştir. Bu çalışmada verilen tasarım ve yorumlar her sistem için uygulanması gereken ni-
hai bir sonuç içermeyip sadece bu çalışmada verilen giriş parametreleri için elde edilen sonuçlardır. Çalışmanın 
temel amacı her yere uygulanacak bir çözüm önermek olmayıp UVC sistem tasarımında izlenmesi gereken yolu 
örneklerle anlatmaktır. Farklı tasarımlar için verilen kanal çıkışındaki doz dağılımları ile yeterli etkisizleştirmenin 
(1-log) kanal kesitinin ne kadarında sağlanabildiği gösterilmiştir. Ortalama doz hesabı ile etkisizleşme sağlanıyor 
gibi görülse de dezenfeksiyonun tüm kesitte sağlandığını kontrol edebilmek için UVC sistem tasarımında ayrıntılı 
bilgisayar benzetimlerinin gerekliliği ortaya konmuştur.

GİRİŞ

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyanın üzerinde çalıştığı ve iklimlendirme sistemlerinin tasarım ile işletme şartlarının 
değişmesine neden olan SARS-CoV2 virüsünün bilinen dört farklı bulaş yolu bulunmaktadır [1]:
i. Büyük damlacıklar ve aerosoller yoluyla (hapşırırken, öksürürken veya konuşurken) 1-2 m’lik yakın temas ile,
ii. Saatlerce havada kalabilen ve uzun mesafelere taşınabilen (nefes alırken, konuşurken, hap¬şırırken veya ök-

sürürken açığa çıkan) aerosoller (kurumuş küçük damlacık çekirdekleri) ile hava yoluyla, 
iii. Yüzey teması yoluyla (el-el, el-yüzey vb.) 
iv. Fekal-solunum yoluyla.

Bunlardan en etkili bulaş, %21 ile damlacık(i), %64 ile aerosol (airborne) olarak isimlendirilen havada asılı olan, 
diğer parküllere yapışmış veya kümelenmiş veya tek başına virüslerle (ii) ve %15 temas (iii) yoluyla gerçekleşmek-
tedir. Pandeminin ilk başlarında aerosol (airborne) şeklinde bulaş çok önemsenmez iken yaklaşık bir yıl sonunda 
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ASHRAE, CDC ve WHO gibi dünyada etkili kurumlar da uzun süre havada kalan aerosoller (airborne) ile bulaşın 
en çok dikkat edilmesi gereken yöntem olduğu konusuna vurgu yapmışlardır. 

Havada asılı partiküller iklimlendirme sistemlerinde ısıtma, soğutma, nemlendirme ve taze hava dağıtımıyla aynı 
zamanda virüsün de kapalı ortamlarda dolaşmasına neden olabileceği gerçeğini gündeme getirir. Bu nedenle ik-
limlendirme sistemlerinin tasarımı ve işletmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmektedir. Aerosollerin 
kapalı mahallerdeki konsantrasyonunu azaltmak için iklimlendirme sistemlerinde alınacak üç temel etkisizleştirme 
yöntemi bulunmaktadır:
• Mekanik havalandırma ile uzaklaştırma (dışarıya atma)
• Filtrasyon
• Ultraviole ışınım (UVC)

Dezenfeksiyona yönelik optimum çözümler üretilmesi “Toplam Dezenfeksiyon Yönetimi” dediğimiz bu yöntemlerin 
birlikte kullanımıyla mümkündür. Bu çalışmanın temel amacı her yere uygulanacak bir çözüm önermek olmayıp 
UVC sistem tasarımında izlenmesi gereken yolu örneklerle anlatmaktır. SARS-CoV-2 virüsü, koronavirüs ailesi ve 
mantar sporları (en güçlü mikroorganizmalar) için hazırlanan tasarım örnekleri, kare ve dairesel kesitli kanalların 
içerisinde, farklı güç, sayı ve yerleşim düzenine sahip özdeş UVC lambalardan oluşmaktadır. Farklı tasarımlar 
için yapılan bilgisayar benzetimleri sonucunda verilen kanal içi doz dağılımı ve ortalama doz miktarlarına göre 
ele alınan mikroorganizmaların etkisizleşme seviyeleri incelenmiştir. Ayrıca kanal çıkışındaki doz dağılımları 
belirlenerek yeterli etkisizleştirmenin kanal kesitinin ne kadarında sağlanabildiği gösterilmiştir. Ortalama doz 
hesabı ile etkisizleşme sağlanıyor gibi görülse de dezenfeksiyonun tüm kesitte sağlandığını kontrol edebilmek için 
UVC sistem tasarımında ayrıntılı bilgisayar benzetimlerinin gerekliliği ortaya konmuştur.

YÖNTEM 

Doz Hesabı

UVC ışınım ile dezenfeksiyona ait teori ve tasarım temelleri EKREN ve TOKSOY tarafından verilmiştir [2]. 
Uygulamaya yönelik ışınım alanı simülasyonları ve geometri detayları ise ABUALEENEİN ve KARADENİZ 
tarafından verilmiştir [3]. Bu çalışmada ise hesaplamalı akışkanlar dinamiği benzetimleri yardımıyla elde edilen 
ışınım alanını kullanarak gerçekleştirilen doz hesabının detayları verilmektedir. Burada verilen tasarım ve yo-
rumlar her sistem için uygulanması gereken nihai bir sonuç içermeyip çalışmada verilen giriş parametreleri için 
geçerlidir. Temel olarak UVC sistem tasarımında izlenmesi gereken yolu örneklerle anlatmak için yapılmıştır. 
Her UVC sistem tasarımında mutlaka hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve ışınım benzetimleri yardımıyla hava 
kanalı çıkışında yeterli etkisizleştirme sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir. 

UVC sistem tasarımında, ışınım benzetimlerinin sonucu olarak kanal içerisindeki UVC ışınım şiddeti dağılımı 
belirlenir (IUV). UVC ışınımı etki alanındaki kanal parçasına giren bir mikroorganizma, kanaldan çıkıncaya kadar 
belli bir süre (uçuş süresi, t) boyunca ışınıma maruz kalır. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği benzetimleri ile kanal 
içerisinde parçacıkların hareketini inceleyip her bir olası uçuş hattı boyunca mikroorganizmaların uçuş sürelerini 
öngörmek de mümkündür. Ancak literatürde önerilen kanal içi UVC dezenfeksiyon sistemleri incelendiğinde 
aşağıdaki kabullerin yapılabileceği düşünülmektedir;
• Lambalar akışı çok az etkiler ve havanın akışa dik yönde hareketi (türbülans etkileri) ihmal edilebilir seviye-

dedir.
• Yüksek hava hızları nedeniyle oldukça küçük boyutlardaki mikroorganizmalar akışkanla birlikte hareket 

ederler. 
• Lambanın akış üzerindeki etkileri göz önüne alınsa bile bu etkilerinin akış yolunu ve uçuş süresini uzatma 

yönünde olması nedeniyle parçacıkların maruz kaldığı dozu arttırır.
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Bu kabuller doğrultusunda uçuş süresi, iklimlendirme sistemi tasarımı sırasında belirlenmiş havalandırma debisine 
( ) [m3/s], kanalın kesit alanına (A) [m2] ve UVC ışınımı etki alanındaki kanal uzunluğuna (L) [m] bağlı olarak 
Eşitlik (1)’deki gibi hesaplanabilir. 

 (s) (1)

Kanalın içindeki ortalama ışınım şiddeti (IUV), kanal içerisindeki UVC ışınım şiddeti dağılımının (IUV) hacimsel 
ortalamasıdır ve Eşitlik (2)’deki gibi hesaplanır. 

 (W/m2) (2)

Burada  kanal hacmidir. Mikroorganizmaların kanal içerisine rastlantısal konumlardan girdikleri ancak doğrusal 
uçuş hatları boyunca ilerledikleri kabul edilerek, kanal çıkışındaki maruz kaldıkları ortalama doz Eşitlik (3)’de 
ifade edilmektedir,

 (J/m2) (3)

Ortalama dozun hesaplanması ile her bir tasarımın ortalama etkisizleştirme oranları farklı mikroorganizmaların 
etkisizleştirme katsayıları kullanılarak bulunabilir. 

UVC ışınımı kanal içerisinde düzgün dağılmadığından kanal içerisinde farklı rotaları takip eden parçacıklar 
ortalama dozun altında veya üstünde doza maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle ortalama doz, tasarımların karşı-
laştırılması için bir gösterge değer olarak düşünülebilir. Bu şekilde elde edilen ön tasarımlar deneysel çalışmalar 
ile daha güvenli hale getirilmelidir.

Kanal çıkışındaki doz dağılımını belirlemek için, yukarıda verilen hesaplama adımları kanaldan geçen mikroorganiz-
maların takip ettikleri varsayılan doğrusal uçuş hatları boyunca doz değerlerini ayrı ayrı hesaplamak için uygulanır. 

Yukarıda sunulan doz hesabı yaklaşımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da UVC ışınım şiddetinin 
akış yönündeki dağılımının da değişken olmasıdır. Hesaplama yapılan kanal, giriş ve çıkış düzlemlerinde ışınım 
şiddetinin ihmal edilebilecek düzeye inmesi için yeterli uzunlukta seçilmiştir. Bu uzunluk ISO 15714:2019 (E) 
standardında belirlenen UVC dezenfeksiyon test sistemi için kullanılan kanal ölçüsüdür. Ancak ışınım şiddeti ne 
kadar küçük olursa olsun parçacığın maruz kaldığı ışınım doz hesabına dahil edilmektedir. Etkisizleştirme için 
bir eşik ışınım şiddeti değeri varsa bu göz önünde bulundurularak, eşik değerin üstünde ışınımın sağlanabildiği 
bölgede doz hesabı yapılmalıdır. 

Dezenfeksiyon Sistemi Tasarımı

Hava akışı için kanal tipi bir UVC dezenfeksiyon sistemi tasarım aşamaları aşağıda verildiği gibi özetlenebilir.
• Öncelikle iklimlendirme sistemi tasarımı sırasında iklimlendirilen hacmin ısıl yükleri ile tesisatın ve santralin 

yerleştirileceği bina kısımlarının geometrik limitlerine bağlı olarak belirlenen dezenfeksiyon sistemi tasarım 
girdilerinin netleştirilmesi. Bunlar;

 - Kanal kesit alanı (A) ve şekli
 - Kanal boyu (L)
 - Hava debisi ( )
• Bu girdiler netleştikten sonra, piyasada erişilebilir lamba alternatifleri değerlendirilerek dezenfeksiyon sistemi 

içerisinde kullanılabilecek UVC lamba alternatifleri için aşağıdaki değişkenlerin belirlenmesi. 
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 - Lamba boyu 
 - Lamba çapı
 - Lamba gücü
 - Lamba adedi
 - Lamba yerleşimi 
• Girdiler ve değişkenlere göre oluşan alternatif tasarımlar için kanal içi ışınım dağılımlarının belirlenmesi.
• D90 (1-log veya %90) etkisizleştirme için gerekli dozu sağlayan asgari lamba adedine sahip tasarımın belirlenmesi.

Tüm bu tasarım aşamaları sonucu kanal çıkışında yeterli doz alan ve almayan bölgelerin gösterilmesi gerekir. Yeterli 
dozun kanalın tamamında sağlanması için değişkenler değiştirilerek (lamba gücü, lamba adedi vs.) istenen etkisiz-
leştirme tasarımı yapılabilir. Bu çalışma kapsamında kullanılan sabit girdiler ve değişkenler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan girdiler ve değişkenler 

Girdiler Değişkenler
Kanal kesit alanı (m2) 0,36 Lamba çapı (mm) 16/19/38
Kanal ışınım alanı boyu (m) 0,5 Lamba gücü (W) 15/25/50/75/155
Hava debisi (m3/s) 0,8334 Kanal tipi Kare/Silindirik

Lamba yerleşimi Yatay (0°)/Dikey (90°)
Lambanın akışa göre konumu Akışa dik/Akışa paralel

Belirlenen tüm giridi ve değişkenlere göre analizler yapılmıştır. Analizlerde kanal içinde önce tek lamba daha 
sonra iki ve dört lamba yerleştirilerek ışınım alanı ve kanal çıkışında etkisizleştirme dozu hesabı belirlenmiştir. 
Bu analizlerden elde edilen sonuçlara göre lamba çapının istenen etkisizleştirme dozuna olan etkisinin çok önemli 
bir mertebede olmaması (<%1) nedeniyle sadece 16 mm’lik UV lamba çapı ele alınmıştır. 

UVC ÖRNEK TASARIMLARI

Mikropkıran UVC sisteminin tasarımında en önemli eleman olan UV lambaların kanal içi yerleşimi çok farklı 
şekillerde yapılabilir. Bunlara ait bazı örnekler Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Kanal içi UV lamba yerleşimine ait örnekler
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Bu tasarımlara ek olarak daha birçok alternatif yerleşim şekli önerilebilir. Bu çalışmada bu yerleşimlerin hepsi 
incelenmemiştir. Tablo 1’deki değişkenlere göre oluşturulan örneklerde, bu çalışmada karşılaştırmalı olarak in-
celenen UV lambaların kanal içi yerleşimleri ölçekli olarak Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. UVC uygulaması için incelenen kanal geometrileri ve kanal içi lambaların yerleşimi.

Belirlenen parametrelere göre, toplamda yüze yakın analiz yapılmış olup bu analizlerde kanal içerisindeki ışınım 
alanı ve kanal çıkışında mikroorganizmanın aldığı toplam doz miktarı her durum için hesaplanmıştır. Burada 
verilen örnek tasarım ve UV lamba yerleşimleri sadece burada verilen sabit girdiler için geçerli olup farklı girdilere 
sahip sistemlerde bu tasarımlar yeniden yapılmalıdır.

UVC dezenfeksiyon sistemleri için diğer önemli bir parametre virüs etkisizleştirme katsayısıdır. COVID-19 küresel 
salgınının başında dünyanın yeni tanıştığı bu virüs özelinde morötesi ışınımın etkili olup olmadığı tartışılmış ve 
sonunda (çok kesin ifadeler olmamakla birlikte) benzer virüs ailesinde etkili olması nedeniyle SARS-CoV-2 için de 
etkili olduğu yetkin kuruluşlar, araştırmacılar tarafından dile getirilmiştir. Ancak yine de birçok virüs ailesi için net 
olarak belirlenen “virüs etkisizleştirme sabitinin, k (m2/J)” SARS-CoV-2 için henüz deneysel olarak doğrulanmış 
bir değeri açıklanmamıştır. Literatürde yer alan çalışmalardan SARS-CoV-2 virüsü için etkisizleştirme katsayısı 
Sofuoğlu ve diğerleri tarafından [5] 0,196 m2/J ve 1-log etkisizleştirme için doz (D90) 11,7 J/m2 olarak verilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında ele alınan örnek tasarımlar için üç farklı etkisizleştirme katsayısı kullanılarak hesaplama 
yapılmıştır. 
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i- SARS-CoV-2 virüsü için (k=0,196 m2/J)
ii- Korona virüs ailesi için (k= 0.009716 m2/J)
iii- Daha güçlü mikroorganizmalar olan mantar sporları için (k=0,0009 m2/J )

UVC etkisizleştirme sistemi tasarımı için en önemli parametrelerden biri de UV sistemi toplam verimidir. TOKSOY 
vd. [6]’de bir UVC sisteminin toplam enerji verimliliği detaylı olarak ele alınmıştır. Lamba türüne ve uygulama 
yerine göre değişim göstermekle birlikte UV lambalar genel olarak 25°C sıcaklık, %40-50 bağıl nem ve 2,5 m/s 
hava hızında en iyi verimde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Çalışma şartları her zaman aynı olmadığı için mikro-
organizmaya ulaşan ışınım şiddeti verim bileşenlerine göre değişir. Bu verim bileşenleri; 
• lambanın 253,7 nm dalga boyunda morötesi ışınım üretme verimi (ηUVC,253,7), 
• lamba yüzey sıcaklığına bağlı verim (ηT), 
• virüs taşıyan havanın nemine bağlı verim (ηΦ), 
• lamba çalışma saatine bağlı verim (ηa) ve 
• lamba yüzey kirliliğine bağlı verim (ηf) bileşenlerinden meydana gelmektedir. 

Uygulamalara bakıldığında lambaların ortalama UVC ışınım verimi %35 civarındadır. Sıcaklık verimi yaz 
klimasında pratik anlamda UVC sisteminin yerine bağlı olarak %40-%90 arasında olabileceği görülmektedir. 
Temizlik verimi konusunda literatürde herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak güvenli, bir tasarım için, 
lamba sık sık temizlenmek kaydıyla, ortalama %99 alınması uygun görülmektedir. Nem verimi konusunda bazı 
deneysel çalışmalar olsa da bu çalışmalar belli bir patojen ve özel ışınım alanları içindir. Her patojen için üzerinde 
çalışılması gereken bir alandır. Yaşlanma verimi için lamba üretici firmanın verdiği lambanın yenileme ömrü 
sonundaki performansının kullanılması güvenli tasarım açısından uygun olacaktır (bu değer %60 civarındadır). 
Tüm bu verim parametreleri ele alındığında toplam verimin yaklaşık %20 mertebesinde olduğu görülmektedir. 

Bu verim değerleri içerisinde tasarıma yön verecek en önemli parametrelerden birisi sıcaklık verimidir [7]. Çün-
kü lambaların yerleşim durumuna göre lambaların her birinin yüzey sıcaklığı dolayısıyla çalışma verimi farklı 
olabilir. Örneğin Şekil 3’de verilen yerleşim için, lambalardaki yüzey sıcaklığı akış yönünde gidildikçe artacak, 
bu durum sondaki lambalarda UV verimini düşürecektir.

 

Şekil 3. Ardışık lamba yerleşimi örnek gösterimi.

Bu çalışma kapsamında ele alınan örnek tasarımlarda lambaların eşit yüzey sıcaklığına sahip olduğu varsayımında 
bulunulmuştur. Sıcaklık farklılıkları nedeniyle oluşabilecek verim değişimi göz ardı edilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu çalışma kapsamında Tablo 1’de verilen girdi ve değişkenler için incelenen örnek tasarımlarda, sırasıyla, (i) 
SARS-CoV-2, (ii) Koronavirüs ailesi ve (iii) daha güçlü mikroorganizmalara ait etkisizleştirme katsayısı göz 
önüne alınarak kanal çıkışında etksizleştirme oranı hesaplanmıştır. UVC sistem tasarımı kare veya silindirik 
kesitli kanal, UV lambaların hava akışına dik veya paralel yerleşimi, farklı UV lamba güçlerine göre ele alınmış 
ve en iyi sonuçlar aşağıda verilmiştir. 
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SARS-CoV-2 için Etkisizleştirme Sonuçları (k=0,196 m2/J için)

Şekil 2’de görülen tüm örnekler SARS-CoV-2 virüsünün etkisizleştirmesi için incelenmiştir. Bu incelemelerde 
16 mm çaplı, 75W dört UV lamba kullanılan tasarım SARS-CoV-2 virüsü için kanal çıkışında %100 oranında 
etkisizleştirme başarımı sergilemiştir. Bu çalışma kapsamında hedef etkisizleştirme oranı D90 (%90) olduğu için 
halihazırda denenen bu tasarım SARS-CoV-2 virüsü için yüksek UV kapasitesine sahiptir. Bu sebeple aynı tasa-
rımda lamba sayısı ve gücü düşürülerek etkisizleştirme başarımı incelemesi yapılmıştır. Analizlerden elde edilen 
asgari etkisizleştirme başarımı sağlayan tasarımlar Tablo 2’de ve Şekil 4’de özetlenmiştir.

Tablo 2. SARS-CoV-2 virüsüne örnek tasarımların etkisizleştirme başarımı

Akışa Göre 
Yerleşim Kanal Tipi Lamba Boyu

(m)
Lamba Yerleşim 

Açısı (°)
Lamba Gücü (W) 

ve Sayısı 1-S (%)

Paralel Kare 0,5 0 15 / 1 adet 90,03%
Silindirik 91,29%

Şekil 4. SARS-CoV-2 virüsüne örnek tasarımların etkisizleştirme başarımı.

Tablo 2’de görüldüğü üzere 15W’lık lambanın kare kanal içerisinde kullanımı SARS-CoV-2 virüsünün D90 mer-
tebesinde etkisizleşmesi için yeterli olduğu sonucuna varılabilir. Aynı tasarım silindirik kanal ile birlikte kulla-
nıldığında ise etkisizleştirme oranı biraz daha artarak tasarım iyileşmektedir. UVC sistemin toplam veriminin 
%20 olması durumunda 15 W’lık tek lambalı bu tasarım için toplamda 75W elektriksel güç beslemesi gereksinimi 
bulunmaktadır. Yapılan tasarımın kare ve silindirik kanalda oluşan ışınım alanları Şekil 5 ve Şekil 6’da verilmiştir. 
Bu şekillerde verilen farklı düzlemlerde görüldüğü gibi lambaya yakın alanda yüksek ışınım şiddeti görülmek-
tedir. Lambadan uzaklaştıkça ışınım şiddeti hızla azalmaktadır. Lamba çevresindeki ışınım alanı, lambanın orta 
kısımlarında (Düzlem 3) biraz daha şiddetli görünse de, akış yönünde homojen kabul edilebilir. Kare kesitli (Şekil 
5) ve silindirik (Şekil 6) kanallar arasında da bir fark görülmemektedir.

Şekil 7’de ise SARS-CoV-2 için tek lambalı silindirik kanal tasarımında, kanal çıkışındaki doz dağılımı ve et-
kisizleştirme başarımı bölgelerini gösteren bir harita verilmiştir. Şekil 7.a’da görüldüğü gibi kanal kesitinde doz 
dağılımı homojen değildir. Kanal boyunca değişen ışınım şiddetine maruz kalan mikroorganizmaların kanal 
çıkışına geldiklerinde aldıkları doz, kanal içerisinde takip ettikleri rotaya göre değişmektedir. Bu tasarım için, 
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kanal çıkışında lambaya yakın bölgelerden geçen (kanalın orta hattı) mikroorganizmaların etkisizleşmesi beklenir. 
Ancak kenarlardan geçen mikroorganizmaların etkisizleşmesi mümkün görünmemektedir. Şekil 7.b’de SARS-
CoV-2 virüsünün etkisizleşmesi için gerekli doza eşit veya daha yüksek miktarda doz sağlanan bölge (güvenli 
bölge - yeşil) ve dozun yeterli olmadığı bölge (riskli bölge - kırmızı) gösterilmiştir. Ortalama doz hesabına göre %90 
etkisizleşme beklenmesine rağmen Şekil 7.b’de görüldüğü gibi kesitin sadece %40’ında etkisizleştirme için yeterli 
doz sağlanabilmektedir. Bu değer mikroorganizmaların kanal kesitine homojen dağıldığı kabulüne dayanmaktadır. 

Şekil 5. SARS CoV-2 için kare kanal örnek tasarım ışınım alanı

Şekil 6. SARS CoV-2 için silindirik kanal örnek tasarım ışınım alanı
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Şekil 7. SARS CoV-2 için kanal çıkış kesitinde doz dağılımı ve inaktivasyon bölgesi gösterimi 

Koronavirüs Ailesi için Etkisizleştirme Sonuçları (k= 0, 0.009716 m2/J için)

Önceki örnekte verilen tek UV lambalı tasarım Koronavirüs ailesinin tamamı için de analiz edilmiştir. Elde edi-
len sonuçlar etkisizleştirme için asgari hedefi sağlamadığı için kullanılan 15 W’lık tek lamba yerine UV lamba 
sayısı ve gücü arttırılarak ancak dört adet 75 W UV lamba ile yeterli etkisizleştirmeye ulaşıldığı görülmüştür. 
Etkisizleştirme başarımı açısından en iyi durum olan ve Şekil 3(c), Şekil 3(d), Şekil 3(e) ve Şekil 3(f) ile gösterilen 
akışa dik yerleşim sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Görüleceği üzere D90 etkisizleştirme başarımı kare kanal ve 
silindirik kanal yapılarında sağlanmıştır.

Tablo 3. Koronavirüs ailesi için incelenen akışa dik tasarımların etkisizleştirme başarımı

Akışa Yerleşim Kanal Tipi Lamba Boyu (m) Lamba Yerleşim 
Açısı (o)

Lamba Gücü (W) 
ve sayısı 1-S (%)

Dik

Kare

0,5

0

75 /4 adet

90.180%
Silindirik 0 91.423%

Kare 90 90.423%
Silindirik 90 91.509%

UV lambaların kanal içinde akışa paralel değil de dik yerleştirilmesi hem kare kesitli hem de silindirik kanallarda 
D90 seviyesinde etkisizleştirme sağlanabildiği duruma ait bulgular ışığında en iyi durum için ışınım alanı dağılımı 
kare kanal için Şekil 8’de, dairesel kesitli kanal için ise Şekil 9’da verilmiştir. Lambaların akışa dik yerleştirilmesi 
nedeniyle akış boyunca kanal içerisinde ilerlendiğinde (Düzlem 1’den 5’e) kanal içerisine yerleştirilen lambalara 
gelmeden kanal merkezinde etkilerinin başladığı (Düzlem 1), lambalara yaklaştıkça ışınımın şiddetlendiği (Düz-
lem 2) ve lambaların tam üzerinde (Düzlem 3) yüksek şiddetli bir ışınım duvarı oluştuğu görülmektedir. Kanal 
çıkışına doğru (Düzlem 4 ve 5) ışınım şiddeti lambalardan uzaklaştıkça azalmaktadır. Kare kesitli ve silindirik 
kanallar karşılaştırıldığında, kare kesitli kanalın dış duvarına yakın bölgelerinde ışınım şiddetinin daha az olduğu 
gözlemlenmiştir. İki kanalın kesit alanı aynı olduğundan aradaki fark sadece kanal yüzeyinden yansıyan ışınımın 
etkisi olarak açıklanabilir. Bunun sonucu olarak tüm lamba güçlerinde silindirik kanalda kare kanala göre biraz 
daha yüksek etkisizleştirme değerleri elde edilebilmektedir.

Şekil 10’da verilen üç boyutlu ışınım dağılımlarında kare ve silindirik kanallarda kanal kesitinde oluşan yüksek 
ışınım şiddetine sahip bölge daha net görülmektedir. 

Mikroorganizmanın kanal çıkışında aldığı doz dağılımı ve etkisizleştirme başarımı hem kare kesitli hem de silin-
dirik kanal için Şekil 11’de verilmiştir. Şekil 11a’da kare kesitli kanalın çıkışındaki doz dağılımı görülmektedir. 
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Lambaların akışa dik yerleşiminin etkisi ile lambaların arasından geçen mikroorganizmaların yüksek doza maruz 
kaldığı çıkış kesitinde de görülebilmektedir. 

Şekil 8. Akışa dik lamba yerleşiminde kare kanal içinde ışınım şiddeti dağılımı.

Şekil 9. Akışa dik lamba yerleşiminde silindirik kanal için ışınım alanı
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Şekil 10. UV lambaların etrafında ışınım şiddeti dağılımı.

Şekil 11.b’de kare kanal çıkışında etkisizleştirme başarımı sunulmuştur. Görüldüğü gibi Ortalama doz hesabına 
göre %90’ın üzerinde etkisizleşme beklenmesine rağmen kesitin sadece %52,5’inde etkisizleştirme için yeterli 
doz sağlanabilmektedir. Şekil 11.c’de silindirik kanal çıkışındaki doz dağılımı sunulmuştur. Kare kanaldan farklı 
olarak yansımaların etkisiyle lambaların yerleşimi doz dağılımından anlaşılamamaktadır. Etkisizleştirme başarımı 
incelendiğinde (Şekli 11.d) silindirik kanal kullanımında yeşil bölge alanının arttığı (%64) görülmektedir. Yani 
mikroorganizmaların etkisizleşmeden kanalı terk etme olasılığı daha düşüktür. Ancak yine de ortalama doz hesabı 
ile öngörülen D90 seviyesi etkisizleştirmeden çok uzak bir başarım elde edilmiştir.

Şekil 11. Koronavirüs ailesi için kanal çıkış kesitinde doz dağılımı ve inaktivasyon bölgesi gösterimi 
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Daha Güçlü Mikroorganizmalar (Mantar sporları) için Sonuçlar (k=0,0009 m2/J )

Gelecekte benzer pandemilerin karşımıza çıkmasının kaçınılmaz olduğu ilgili bilim insanlarınca dile getiril-
mektedir. Dolayısıyla benzer pandemiler için iklimlendirme sistemlerinin hazır olması için bilinen en güçlü 
mikroorganizmalar için UVC mikropkıran sistem tasarımı yapmak oldukça faydalı olacaktır. Bu tür bir sistem 
etkisizleştirmenin en zor olduğu mikroorganizmalara göre tasarlanacağından daha yüksek güce ve daha fazla 
sayıda UV lamba kullanımı gerektirecektir. Bu tür sistemler modüler olarak düşünülebilir ve gerektiğinde daha 
az veya yüksek doz sağlayacak şekilde diğer etkisizleştirme yöntemleri ile birlikte kullanılarak “toplam dezen-
feksiyon yönetiminin” bir parçası olabilir. 

Bu bağlamda karşımıza çıkacak hali hazırda bilinen en güçlü mikroorganizmaları içeren geniş bir yelpaze 
için dezenfeksiyon sağlayacak bir tasarım ele alınmıştır. k ve D90 değerleri sırasıyla 0,0009 m2/J ve 2500 J/
m2 olan (mantar sporlar vb.) mikroorganizmalar için önerilen bu tasarımda 48 adet 155 W güce sahip 38 mm 
çaplı 1,5 m uzunluğunda UVC lamba kullanılmıştır. Elde edilen etkisizleştirme başarımı sonuçları Tablo 
4’de görülmektedir. 

Tablo 4. Yüksek dirençli mikroorganizmalar için etkisizleştirme başarımı

Akışa Göre 
Yerleşim

Kanal
Tipi

Lamba Çapı(mm)/
Boyu (m)

Lamba Yerleşim 
Açısı (°)

UV Lamba Gücü 
(W) ve Sayısı 1-S (%)

Paralel (Özel 
Tasarım) Silindirik 38/1,5 0 155 / 48 adet 90,45%

Hava kanalı içerisinde yüksek dirençli mikroorganizmaların etkisizleştirilebilmeleri için gerekli dozu sağlayabile-
cek 155 W güce sahip 48 lambalı kanal tipi UVC sisteminin çalışabilmesi için 37,2 kW elektrik elektrik beslemesi 
gerekmektedir. Geometri ve sistemin farklı kesitlerinde elde edilen ışınım dağılımı Şekil 12’de verilmiştir. 

Şekil 12. Yüksek dirençli mikroorganizmalar için tasarlanan dezenfeksiyon sistemi

Şekil 13. Yüksek dirençli mikroorganizmalar için kanal çıkış kesitinde doz dağılımı ve etkisizleştirme başarımı
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Öte yandan kanal çıkışındaki doz dağılımı ve etkisizleştirme başarımı Şekil 13’de verilmiştir. Görüldüğü gibi 
bu tasarımla neredeyse tüm kanal boyunca yüksek UVC ışınım şiddeti sağlanmaktadır. Etkisizleştirme başarımı 
incelendiğinde %60 oranında bir başarım elde edildiği görülmektedir. Ortalama doz hesabı ile öngörülen D90 
seviyesi etkisizleştirmeden uzak bir başarım elde edilmiştir. 

SONUÇLAR

EKREN ve TOKSOY [2] tarafından tasarım esasları ve ABUALEENEİN ve KARADENİZ [3] tarafından ışınım 
alanı benzetimi temelleri verilen hava kanalı için UVC mikropkıran sistemine ait uygulama örnekleri bu çalış-
mada verilmiştir. Hesaplanan etkisizleştirme dozunu sağlayacak UV lambalar analiz edilerek en uygun boyut 
ve yerleşim durumu için çözüm önerileri sunulmuştur. Seçilen lambalar için TOKSOY vd. [6] tarafından verilen 
UVC dezenfeksiyon sistemlerinde toplam enerji verimliliği dikkate alınarak sistem güç gereksinimi de verilmiştir. 
Yapılan bu analizler neticesinde 3000 m3/h hava debisine sahip 0,36 m2 kesit alanı olan ve 5 m uzunluğundaki 
kanal için üç farklı mikroorganizma için elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir;

A- SARS-CoV-2 virüsü örnek tasarım;
• Bu tasarımda akışa paralel yapıda konumlandırılmak üzere 15 W güce sahip 16 mm çaplı ve 0,5 m boyunda 

bir adet lamba ile yeterli etkisizleştirmenin sağlanabileceği görülmüştür. 
• Lambaların akışa dik konumlandırma durumu aynı özellikler için daha yüksek etkisizleştirme başarımı sağ-

lamaktadır.
• Kare kanalın kullanımı yeterli olmakla birlikte dairesel kanal kullanımında ~%1 daha fazla etkisizleştirme 

başarımı sağlanacağı görülmüştür. Enerji verimliliği açısından bu durum göz önüne alınmalıdır.
• Kare kanal çıkışında ortalama 11,76 J/m2, silindirik kanal çıkışında ise 12,45 J/m2 UVC dozu hesaplanmıştır.
• Ortalama doz hesabına göre mikroorganizmanın kare kanalda %90, silindirik kanalda %91,29 etkisizleştirme 

başarımı olduğu görülmüştür.
• Kanal çıkışındaki doz dağılımı incelendiğinde ise kare kanalda %31,5, silindirik kanalda %40 etkisizleştirme 

başarımı sağlanabildiği görülmüştür.

B- Genel Koronavirüs ailesi için tasarım; 
• Genel Koronavirüs ailesinin dezenfeksiyonu için akışa dik yapıda konumlandırılmak üzere 75 W güce sahip 

16 mm çaplı ve 0,50 m boyunda dört adet lamba ile yeterli etkisizleştirmenin sağlanabileceği görülmüştür. 
• Bu durumda kare kanalın kullanımı yeterli olduğu gibi dairesel kanal kullanımında ~ %1 daha fazla etkisizleş-

tirme başarımı sağlanacağı görülmüştür. Enerji verimliliği açısından bu durum mutlaka göz önüne alınmalıdır.
• Bu tasarım ile kare kanal çıkışında ortalama 241,44 J/m2, silindirik kanal çıkışında ise 253,84 J/m2 UVC dozu 

hesaplanmıştır.
• Ortalama doz hesabına göre mikroorganizmanın kare kanalda %90,42, silindirik kanalda %91,51 etkisizleştirme 

başarımı olduğu görülmüştür. 
• Kanal çıkışındaki doz dağılımı incelendiğinde ise kare kanalda %52,5, silindirik kanalda %60 etkisizleştirme 

başarımı sağlanabildiği görülmüştür.

C- Yüksek dirençli mikroorganizmalar için tasarım;
• Bu tasarım gelecekte karşılaşacağımız pandemiler açısında hazırlıklı olmak amacıyla daha dirençli mikroor-

ganizmalar için etkili olabilecek bir sistemi hedeflemektedir. 
• Bu tür bir UVC sistem tasarımı modüler olarak düşünülerek diğer etkisizleştirme sistemleriyle birlikte kulla-

nılarak “Toplam Dezenfeksiyon Yönetimi” sisteminin bir parçası olabilir. 
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• Bu örnek tasarımda 48 adet 155 W gücünde, 38 mm çaplı ve 1,5 m uzunluğundaki UV lambalar akışa paralel 
şekilde yerleştirilmiştir. 

• Toplam verimin %20 olduğu UVC sistemi için 37,2 kW gibi yüksek bir elektriksel beslemeye ihtiyaç duy-
maktadır.

• Ortalama doz hesabına göre elde edilen etkisizleştirme başarımı silindirik bir kanalda %90,45 olmuştur. 
• Kanal çıkışındaki doz dağılımı incelendiğinde ise %60 etkisizleştirme başarımı sağlanabildiği görülmüştür.

Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında UVC sistemleri ile etkisizleştirmenin tasarım örnekleri ile izlenmesi gereken 
tasarım adımları açıklanmaya çalışılmıştır. Farklı tasarımlarda farklı senaryoların gündeme gelmesi kaçınılmazdır. 
Bu durum UVC ile dezenfeksiyon sistemlerinde açık uçlu bir parametre havuzu yaratmaktadır.

Uygulama için belirlenen kanal özelliklerine göre sadece ortalama doz üzerinden yapılan bir tasarımın yeterli 
olmayacağı kanal içindeki ışınım alanı ile kanal çıkışındaki doz dağılımının ayrıntılı olarak incelenmesi gerek-
tiği görülmektedir. Tüm bu tasarımlarda ortalama doz ile çıkıştaki doz dağılımında elde edilen etkisizleştirme 
arasındaki farklılıklar, bilgisayar benzetimlerinin önemini göstermektedir. Bu sistemlerin tasarımında bilgisayar 
benzetimleri mutlak suretle kullanılmalı ve uygulaması düşünülen tasarım alternatifleri ayrıntılı olarak ince-
lenmelidir. Burada sunulan yöntemin, lambalardan yayılan ısı nedeniyle sıcaklık değişimini ve parçacıkların 
kanal içerisindeki hareketlerini daha ayrıntılı olarak ele alan HAD çalışmaları ile genişletilmesi tasarımların 
doğruluğunu artıracaktır. Lamba yüzey sıcaklığı lamba verimi için en kritik parametre olduğundan yaz veya 
kış iklimlendirmesi durumları, taze hava oranı, lambaların tesisat içerisindeki konumu gibi parametreler de göz 
önünde bulundurularak tasarım yapılmalıdır. Ancak bu şekilde enerji verimliliği ve etkisizleştirme başarımı 
gerçekçi bir şekilde öngörülebilir.
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