
Ek-1 HVAC Sisteminde Virus Molekullerinin Yayılma Riskini Azaltan Önlemler
 
Dış Hava Girişi
Dış hava girişleri genellikle binalarının çatısında veya sınırlı erişim olan bir alanda bulunur, bu nedenle bu 
bileşenden virüs moleküllerinin yayılma ihtimali çok düşüktür. Ancak, insanlar bu alanlara erişebiliyorsa, hava 
giriş filtreleri temizlenmelidir.
 
Karışık hava plenumu ve dış hava kontrolü
Karışık hava plenumu ve dış hava kontrol kısmı için, mevcut virüs molekülleri ile kontaminasyon riski  
oluşturma ihtimali olabilir. Dış hava, hava kontrol ünitesinin karışık hava plenumunda geri dönüş  havasıyla 
(HVAC sistemi içinde dolaşan hava) karıştırılır. Dış hava ile karışan dönüş havasında virüs molekülleri varsa, 
bu kanal sistemi boyunca o molekülün dolaşımı problemini yaratabilir.
 
Açık hava miktarı ile ilgili, sıcaklığa bağlı olarak değişen, bazı bina yönetim sistemi senaryoları vardır. Ekstrem 
hava koşullarında, sisteme daha fazla sıcak veya soğuk hava eklememek için damperler dış ortam havasını 
daha az dahil edecek şekilde düzenlenir. Bu virüs krizi önlemi kapsamında, binaların daha fazla açık hava 
kullanması önerilir.
 
 
 
 

Şekil 1. Ofis için HVAC system örnek şeması ‘EPA HVAC Systems and Indoor Air Quality’ raporundan alınmıştır.
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Hava filtresi
Hava filtreleri, partiküllerin sistem içerisine giren hava ile birlikte girişini engellemek için kullanılır. Filtreler 
verimliliklerine göre sınıflandırılırlar. Düşük verimliliğe sahip filtreler % 10 ile % 20 arasında bir toz toplama 
oranına sahipken, yüksek verimli filtreler %95'e kadar çıkabilir. Filtre ne kadar verimli olursa (daha az 
miktarda hava girişi anlamına gelir) sistemde daha fazla basınç düşmesi sorunu yaşanacaktır. Bu nedenle, 
binalar genellikle orta verimli hava filtrelerini tercih eder.
 
Hava filtreleri periyodik olarak temizlenmeli ve yenilenmelidir. Binalar bu düzenli bakım ritmi için ekstra 
önlem almalı ve filtreleri daha sık değiştirmelidir. İlave bir önlem olarak, sisteme sınırlı bir süre için “kısmi 
baypas” karbon filtreleri ve karbon emdirilmiş filtreler eklenebilir.
 
Bahnfleth'e göre, parçacıkları havadan uzaklaştıran hava temizleyicilerinin koronavirüs maruziyetini azaltma 
potansiyeli vardır. Bununla birlikte, filtrelerin hava yoluyla enfeksiyon riski üzerinde yeterince etkin olup 
olmadığı sorgulanmaktadır.
 
Aaron Engel, Fresh-Aire UV İş Geliştirme Başkan Yardımcısı, “Filtreler, PM2.5 (2.5 mikrondan daha
küçük partiküller) dahil olmak üzere partikülleri ve mikron altı kontaminantları yakalamak için  olağanüstü bir 
araçtır”. "Kontaminant çapı ne kadar küçük olursa, filtrenin etkisi de o kadar yoğun olmalıdır." Engel'e göre, 
sağlık tesislerinde kritik bakım ortamlarında yaygın olarak kullanılan HEPA (yüksek verimli partikul 
yakalama) filtreleri, 0.3 mikrona kadar olan partikülleri yakalamada yüzde 99.97 etkilidir, ancak birçok virüs 
gibi, koronavirüs de çok küçüktür. 0.06 ve 0.14 mikron arası boyutlardadır. Bu nedenle, HEPA filtrelerinin 
HVAC sistemine yayılmış koronavirüs kontaminasyonu için ana çözüm olarak düşünülmesi önerilmez.
 
Nemlendirme ve Kurutma Ekipmanları
HVAC sistemi sadece tesis içinde taze ve kirli hava sirkülasyonu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sıcaklığı 
en uygun duruma getirir. Bunu başarmak için ısıtma ve soğutma ekipmanları kullanılır. Nemli şartlar 
yaratmamak için bu ekipmanların tasarımı, montajı ve bakımı uygun şekilde yapılmalıdır. Özellikle soğutma 
modunda, bu nemli durumu önlemek için tahliye tavaları sık sık temizlenmelidir. Bahnfleth, minimum bağıl 
nemi viruslerin en az yaşabildiği yüzde 40 ile 60 arasında tutulmasını önerir.
 
Yapay nemlendirme işlemi genellikle ofis binalarında ısıtma mevsiminde nem seviyesini yüzde 25'in 
üzerinde ve soğutma mevsiminde yüzde 60'ın altında tutmak için gereklidir. Virüs nemli ortamda yaşama 
eğiliminde olduğundan, nemlendirme seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. EPA'ya göre, işgal edilen 
alanda bulunan humidistat ayar noktası yüzde 45'in üzerindeyse küf büyüme problemleri daha olasıdır. 
Arıtılmış kazan suyu veya su buharı sistemin içinde istenmez. Bunun yerine temiz buhar  kullanılmalıdır. 
Ayrıca düzenli olarak bakımı yapılmalıdır.
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Hava Kanalı
Ofis içerisinde dönen tüm hava kanallardan akar. Temiz hava besleme kanalları ve egzoz emme hava 
kanalları fiziksel olarak birbirinden ayrılır. Bu makalede anlatıldığı gibi, virüsün kapalı ofis ortamında havada 
kalacağını ve egzoz kanalları tarafından emileceğini varsaymak akıllıca olacaktır. Bu varsayımla, kanal 
temizlik ve bakımı bina idareleri tarafından yeniden değerlendirilmelidir. EPA, kontaminasyonu en aza 
indirmek için HVAC sistemini neyin etkilediğini aşağıda listelemiştir.
 

Filtrasyon verimliliği
HVAC sistemi düzenli bakımı
Hava akış hızı
İyi temizlik uygulamaları

 
Kanal temizliği sırasında, kanallardaki kirleticilerin havalandırma hava akımına girmesine izin verebilecek 
delikleri veya boşlukları takip etmek için ilave dikkat gösterilmelidir. Virüs molekülünün çıkarılmasıyla ilgili 
kanal temizliği için bazı EPA önerileri aşağıda listelenmiştir.
 

Temizlik, boş zaman çizelgesi sırasında yapılmalıdır. Temizlik sırasında klima santralleri kullanılmamalıdır. 
İyi bir temizlik için işgal edilen alan en az 8 kez boşaltılmalıdır.
Kirleticiler temizlik sırasında vakumlanmalıdır, böylece sistemde negatif basınç oluşacaktır.
Kontak vakumlama, hava yıkama ve elektrikli fırçalama ile kanal sisteminiz için hangi temizleme 
yönteminin en iyi olduğuna karar verilmelidir. Kesme ve sızdırmazlık yöntemi uygulanacaksa, herhangi bir 
sızıntı noktası oluşmamasına özellikle dikkat edilmelidir.
Kanal yüzeylerini fırçalamadan yüksek hızlı hava akışı kanalı temizleme prosedürü yeterli olmayabilir.
Vakumlama uygulaması kanal sisteminin içinde kalmalıdır. Ofis alanı içindeki vakum cihazından 
kaçınılmalıdır, çünkü HEPA filtreleri bile 0,3 mikrometreye kadar molekül boyutunu bloke edebilir.

 

Şekil 2. HEPA filter vakum cihazı ile kontak vakumlama. ‘NAIMA Cleaning Fibrous Glass Insulated Ducts’ 
raporundan alınmıştır.
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Terminal Cihazlar
HVAC sistemleri sadece ofis alanlarına temiz hava sağlamakla kalmaz, aynı zamanda içerideki sıcaklığı da 
düzenler. Genellikle temiz hava, ısıtma veya soğutma (mevsime bağlı olarak) prosedürlerinden sonra ofis 
alanına girer, ancak bu şartlandırılmış hava rahat bir ortam için yeterli değildir. Bu nedenle, binalarda ek 
terminal cihazları gereklidir.
 
Ofislerde kullanılan farklı kaynaklara (su, hava, soğutma, vb.) sahip çeşitli tipte terminal cihazları (fan-coil 
üniteleri, split AC üniteleri, ısı pompası, vb.) vardır. Virüs kirliliği ile ilgili önemli kısım, bu cihazların ofis 
içindeki mevcut havayı çevirmesidir.
 

Şekil 4. Asma tavanlı ofislerde terminal cihazların hava sirkulasyon şeması. ‘wikipedia’ websitesinden alınmıştır.

Şekil 4’de gösterildiği gibi, terminal cihazı ister duvar ünitesi, tavana monte kaset ünitesi, gizli tip tavan 
ünitesi veya zemin tipi ünite olsun; mevcut havayı plenum içinde dolaştırmaktadır. Her ne kadar terminal 
cihazlarının girişine yakın olarak tasarlanmış bazı taze hava kanalı son damperleri, mevcut havanın bir 
kısmını devir daim etse de, dönen havayı tam olarak engelememektedir. Bu nedenle, bu kontaminasyon 
döneminde, bu cihazlar alan sterilize edilene kadar kapatılabilir. Filtreler kaldırılmalı ve tüm cihazlara yeni 
filtreler eklenmelidir.
 
Emiş Havası Sistemleri
Asma tavanı olan yerler için, plenumun içindeki temiz havayı kaybetmemek adına temiz hava, üfleme 
menfezine kadar kanal sistemi ile beslenmektedir. Bununla birlikte, bu egzoz hatları her zaman aynı 
olmayabilir. Bazı HVAC egzoz sistemleri, asma tavan plenumunu aşağıda gösterildiği gibi dönüş havası 
sisteminin bir parçası olarak kullanmak üzere tasarlanmıştır.
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Bu tip sistemlerde, asma tavan plenumunun virüs moleküllerini saklama riski vardır. Dönüş havası ızgaraları 
dikkatlice temizlenmeli ve bu plenumlara temizlik için negatif basınç uygulanmalıdır.
 
"Coronavirus (COVID-19) ASHRAE ve Diğerlerinin Yanıt Kaynakları" nda yayınlanan, havadaki enfeksiyonu 
kontrol etmenin üç kanıtlanmış yöntemi vardır; havalandırma, partikül filtrasyonu ve UV. Havalandırma ve 
partikül filtrasyonu yukarıda belirtilmiştir. UV tipi çözelti aşağıda listelenmiştir.
 
Polat Ülgey
Senior Consultant, Project & Development Services
 

Şekil 5. Asma tavanlı ofislerde emiş havasının örnek şeması. ‘wikipedia’ websitesinden alınmıştır
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