
Giriş

Nem ve sıcaklık insanlar tarafından hoş olarak algılanırsa, iç

mekan iklimi rahat demektir. Modern evlerde bu, yaşam

alanının havalandırılması ve büyük binalarda HVAC

sistemleri olarak bilinen havalandırma sistemleri ile sağlanır.

Ne yazık ki klima, sıklıkla nemi ve onun iç mekan iklimi ile

konfor seviyesi üzerindeki etkisini göz ardı eder – bu da

genellikle ciddi sağlık sonuçları doğurur. Ticaret ve

endüstride durum farklıdır. Ürün kalitesi veya üretim

süreçleri büyük ölçüde iç ortam hava nemine bağlıysa,

besleme havası sensörler veya nem ölçüm

cihazları ile sürekli izlenir. İç ortam hava nemi doğru değilse,

havalandırma sistemi veya merkezi olmayan bir

nemlendirme çözümü ile ayarlanır. Aynı şey neme duyarlı

ürünlerin depolanması veya müzeler, arşivler ve hatta eski

otomobil garajlarındaki değerli eşya ve sanat eserleri için de

geçerlidir. Sonuçta üretim aksaklık süreleri, küf, sporlar,

eski resimlerdeki çatlaklar veya paslı klasik arabalar,

finansal kayıplar anlamına gelir.

İyi bir iç ortam iklimi: 
İç ortam nemi ne kadar önemlidir?

Testo uzman bilgisi
Odalarda hava nemi
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Önerilen iç ortam nemi

Bugüne kadar, Avrupa’da doğru iç ortam hava nemini

korumak için zorunlu bir düzenleme yoktu. Bu nedenle

havalandırma ve iklimlendirme teknolojisine yeterince dikkat

edilmemiştir. Sadece uzun yıllara dayanan deneyime veya

tıbbi raporlara dayanan ulusal standartlar ve düzenlemelere

giren tavsiyeler ve referans değerleri vardır. Ancak, şu anda

derneklerde ve standardizasyon kuruluşlarında bu önerileri

gerçeklere dönüştürmek için çaba gösterilmektedir.

Sonuçta, doğru hava nemi iyi bir iç mekan ikliminde en az

doğru sıcaklık kadar önemli bir rol oynar. Aslında bu, tüm yıl

boyunca evde, ofislerde veya depolarda, üretim tesislerinde

veya ticarette geçerlidir. Sonuç olarak, konforlu

iklimlendirme için ideal sıcaklık aralığı 20 ila 27 °C’dir. Aynı 

zamanda, iç mekan havasının bağıl nemi %30 ila 65

arasında olmalıdır.

Açıklama olarak: “Bağıl nem”, havadaki gerçek su buharı

içeriğinin, belirli bir hava sıcaklığında emilebilen maksimum

buhar miktarına oranı anlamına gelir. İnsanlar için %40

minimum değer olarak kabul edilir. Odalarda bağıl nem %55

oranında iken özellikle keyifli olarak algılanmaktadır.

Oda sıcaklığı ve bağıl nem el eledir

Sıcaklık ve bağıl nem arasındaki bağlantı “nem endeksi”

olarak adlandırılır. Bu endeks insanların “hissettiği” sıcaklık

hakkında bilgi verir. Örneğin: 26 °C oda sıcaklığında ve %70

bağıl nemde, insanlar aslında 33 °C’lik bir sıcaklık

hissederler ve ortamı çok nemli bulurlar. Bununla birlikte, bir

higrometre veya yeni testo 400 evrensel IAQ cihazı ile

ölçülen bağıl nem tam olarak aynı sıcaklıkta sadece %40

ise, oda 28 °C gibi hissedilir. Bu, neredeyse konforlu

demektir. Bu örnekteki algılanan fark 5 °C’dir. Bu nedenle,

iç hava nemi aynı anda dikkate alınmazsa, oda sıcaklığı yaz

aylarında bir klima veya HVAC ünitesi ile gereksiz yere

soğutulmamalıdır. Bu, sadece gereksiz yere enerji harcar ve

konfor seviyelerini de arttırmaz. Bu arada, iklimlendirme

uzmanları içerideki insanların aslında hiç sıcaklık

hissetmediği konusunda hemfikirdir. Bu, sıcaklıkların

hissettikleri iç mekan hava nemi ile birleşimidir. Uzmanlar

bunu algılanan entalpi olarak adlandırmaktadır.

Testo uzman bilgisi Odalarda hava nemi

Şekil 1: Soluduğumuz hava iki bileşenin karışımıdır. Birinci bileşen; azot (%78.1), oksijen (%20.93), soy gazlar (%0.94) ve karbondioksit (%
0.03) gibi gaz halindeki element ve bileşiklerden oluşan kuru havadır. İkinci bileşen, oranı hava sıcaklığına ve ilgili konumda mevcut nem
miktarına bağlı olan su buharıdır.

Şekil 2: Konfor seviyesi grafiği, insanların ne zaman kendilerini rahat
hissettiklerini gösterir. İç ortam havasının sıcaklığının ve buna karşılık
gelen bağıl nemin elde edilmesini sağlar.

°C cinsinden tL iç ortam hava sıcaklığı
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Doğal hava değişimi geçmişte kaldı

Kil gibi eskiden kullanılan yapı malzemeleri, aynı zamanda

doğal bir hava değişimi için sızdıran pencereler veya kapı

boşlukları... Bir dereceye kadar bunlar, iç mekan hava nemi

ile ilgili herhangi bir sorunun çözümüydü. Günümüzde enerji

tasarruflu ancak sızdırmaz yapı yöntemleri buna izin

vermemektedir. Doğru sistem teknolojisi ve nem kontrolü

olmadan, sonuç kuru iç ortam havasıdır. Bu özellikle kışın

dondurucu soğukta geçerlidir. Bu, radyatörler veya yerden

ısıtma sistemlerinin iç sıcaklığı ısıttığı zamandır. Bağıl nem

ölçülmezse ve oda havası gerektiği gibi nemlendirilmezse,

bağıl oda hava nemi %40’ın altına düşecektir. Bunun

mukoza zarları üzerinde olumsuz bir etkisi vardır ve

enfeksiyon riski artar. Ayrıca, ahşap mobilyalar veya parke

zeminler gibi neme duyarlı mobilyalar zarar görecektir -

hatta, parçalanabilirler. Olabilecek başka bir şey; özellikle

banyo gibi nemli alanlarda veya yemek pişirilen alanlar veya

bitki ve akvaryumların olduğu yerlerde çok fazla nem vardır.

Kışın bu; pencereler, karo zeminler veya dış duvarlar gibi

soğuk yüzeylerde yoğunlaşır. Bu da, istenmeyen küf veya

sporlara ve yapısal hasara neden olur - bu da sağlık,

binanın malzemesi veya mobilyalar üzerinde olumsuz bir

etkiye sahiptir. Yani, optimum bir iç mekan iklimi elde etmek

her zaman doğru ayarlanmış iç mekan hava nemine bağlıdır. 

İç ortam hava nemi nasıl “doğru” olur?

Ürünlerin üretimi ve depolanmasında önceden kabul

edilenler, gelecekte insanlar ve sağlıkları için de

beklenmelidir: Oda sıcaklığına ek olarak, doğru iç mekan

hava nemi daha büyük önem kazanacaktır.

Peki iç hava nemi nasıl “doğru” olur? Cevap basit. Konut

havalandırma sistemleri zaten entegre nem geri kazanımı

sunar. Ayrıca, büyük HVAC sistemleri egzoz havasından

nem çekebilir ve besleme havasına geri gönderebilir. Kışın,

bu kuru havanın daha nemli hale geldiği anlamına gelir. Yaz

aylarında, besleme havası akışındaki geri dönüş nemi

buharlaştırılarak bir soğutma etkisi üretilir. Bu tür bir çözüm

enerji tasarrufludur, ancak her zaman hijyenik olarak temiz

bir şekilde çalıştırılmalıdır. Bu nem geri kazanımı yeterli

değilse, Şekil 3’te gösterildiği gibi havayı nemlendirmek için

çeşitli seçenekler vardır.

Havanın adyabatik olarak mı yoksa buharla mı

nemlendirildiğine bakılmaksızın: Bu durumlarda elektrik ya

da fosil yakıtlar şeklinde enerji her zaman yatırılır. Bu

sadece maliyet değil, aynı zamanda ilave CO emisyonu

anlamına da gelir. Bu nedenle, önce mevcut nem geri

kazanılırsa, ilave olarak gerekli hava nemlendirme sistemleri

mantıklı bir şekilde boyutlandırılır ve bunun üzerine bağıl

nem, oda sıcaklığı ile akıllıca birleştirilir; bu sadece rahat bir

iç mekan iklimi oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda enerji ve

paradan tasarruf sağlar. Bu nedenlerden dolayı, planlama

aşamasında ve bugüne kadar olduğundan daha yoğun bir

şekilde iç mekan hava nemi konusuna değinmeye değer.

Şekil 3: İç ortam havasının nemlendirilmesi gerekiyorsa, havalandırma ünitesine takılan veya nemi doğrudan bir odaya buhar olarak sokan çeşitli
çözümler vardır.

Hava nemlendirmesi

Adyabatik
(doğrudan/dolaylı)

Buharlaşma
Buğulanma

Atomizasyon

Elektrot nemlendirici,
direnç nemlendirici,

gaz buharlı nemlendirici,
merkezi buharlı nemlendirici

Yüksek basınçlı/düşük basınçlı nemlendirici, buharlaşma 
nemlendirici, ultrasonik nemlendirici, kontak nemlendirici, 

santrifüj nemlendirici, difüzyon nemlendirici, hibrid 
nemlendirici, döner kanatlı nemlendirici

Buhar (izotermal)

Buharlaşma
100 °C’ye kadar ısıtma


