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REHVA                                                                                                                              9 Temmuz 2020 

Döner Isı Eşanjöründe İç Hava Kaçaklarını Sınırlama 

Bugüne kadar, havalandırma veya iklimlendirme sistemi1 yoluyla aerosol iletiminde iyi belgelenmiş bir SARS-CoV-2 

salgını belirtisi olmamıştır. Bu bağlamda, Döner Isı Eşanjörü (RHE) yoluyla hava kaçağı nedeniyle enfeksiyonların 

yayılması pek olası değildir. Ayrıca, RHE'nin kullanımı, temiz hava beslemesi sağlayan binadaki durumu (sıcaklık ve 

nem) korumak için önemlidir ve rotorun durması sızıntıları ortadan kaldırmayacaktır. Bununla birlikte, sağlık 

uzmanları virüsün havada asılı partiküller yoluyla bulaşmasını araştırmaya devam ederken, havalandırma 

sistemlerinde iç hava kaçağını azaltmak için önlemler alınabilir. 

Besleme havasında eşanjör yoluyla mahalden alınan kontamine havanın iç 

sızıntısının ana göstergesi yüzdesel olarak Egzoz Havası Transfer Miktarı 

(EATR exhaust air transfer ratio) ile ifade edilir. Şekil 1'de gösterildiği gibi, 

EATR, besleme havası tarafı eşanjörü çıkış basıncı (p22) ile egzoz havası 

tarafı eşanjörü giriş basıncı (p11) arasındaki farkının bir fonksiyonudur ve 

değeri sızdırmazlık tipine ve koşullara bağlıdır. Ancak aynı zamanda rotor 

hızı ve tahliye bölümünün (purge section) EATR üzerinde etkisi vardır. Ana 

hedef, fazla basıncı, besleme havası tarafında tutmak ve bu şekilde, 

besleme havasından egzoz havasına olası sızıntıyı emniyete almaktır (EATR= 

0%). İyi donanımlı klima santrali ünitelerinde (AHU), p11 ve p22'yi ölçmek 

için basınç bağlantıları normalde mevcuttur.  

Doğru bir şekilde tasarlanmış, monte edilmiş ve bakımı yapılmış bir döner 

ısı eşanjörü için egzoz havasından besleme havasına potansiyel olarak 

patojenler tarafından kontamine olmuş sızıntı havası, tipik olarak çok düşüktür ve pratikte ihmal edilebilir. Bununla 

birlikte, AHU fanlarının yanlış yerleşimi veya doğru basınç balans ayarının olmaması durumunda, sızıntı önemli ölçüde 

yüksek olabilir. 

Egzoz hava sızıntısını düşük tutma önlemleri 

Döner eşanjör boyunca hava kaçağı, aşağıda açıklanan bir dizi faktöre bağlıdır. Tesis yönetim personelinin normalde 

fanların konumu üzerinde hiçbir etkisi yoktur, ancak işletmeye alma, kontrol ve bakım sırasında sızıntıyı ortadan 

kaldırmak veya en aza indirmek için başka önlemler alınmalıdır. 

 

 

1
https://www.hopkinsguides.com/hopkins/view/Johns_Hopkins_ABX_Guide/540747/all/Coronavirus_COVID_19__SARS_CoV_2

_?q=aerosol+covid-9 
 

Şekil 1 ΔP22-11 in AHU 
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Fanların doğru pozisyonlanması 

İç sızıntıları minimumda tutmak için ön koşul fanların doğru konumlandırılmasıdır. Mevcut fanların konum 

konfigürasyonları Şekil 2-5'te gösterilmektedir. En çok önerilen konfigürasyon, her iki fanın da eşanjörün çıkışı 

yönünde konumlanmasıdır. (Şekil 2). Bu konfigürasyonda, doğru dengelenmiş basınçlarla (p22-11> 0) ve doğru 

şekilde ayarlanmış tasfiye (purge) sektörü ile EATR genellikle %1'in altındadır. Buna karşılık, sızıntı açısından en 

olumsuz konfigürasyon, her iki fanın da bina tarafında konumlanmasıdır (Şekil 3). En kötü durumda, bu konfigürasyon 

için EATR %10 - 20'ye2 kadar çıkabilir. 

 

Şekil 2 En iyi konfigürasyon. Her iki fan rotordan sonra. 

 

Şekil 3 Her iki fan bina tarafında  

 

Şekil 4 Her iki fan dış tarafta 

 

Şekil 5 Her iki fan da eşanjörün girişinde 

2
 Eurovent Recommendation 6-15. Estimation based on Eurovent Certified data.  
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Balans fark basıncı 

Bir sızıntıyı ortadan kaldırmak için bir sonraki adım, p22 ve p11 basınçları arasında doğru ilişkiyi ayarlamaktır. p11 

basıncı, p22 basıncından en az 20 Pa daha az olmalıdır. Fanların konfigürasyonuna bağlı olarak, bu aşağıdaki gibi kısma 

işlemi ile yapılabilir: 

o Her iki fan rotordan sonra (Şekil 2): egzoz havasındaki kısılmayı en az p22 - 20 Pa olacak şekilde ayarlayın. 

Kısma cihazı (örn. Damper) AHU'da mevcut değilse, kanal sistemine monte edilmelidir. 

o Her iki fan bina tarafında (Şekil 3): Bu durumda kısma işlemi kullanma imkanı yoktur. 

o Her iki fan dış tarafta (Şekil 4): Bu durumda kısma işlemi kullanmaya gerek yoktur. 

o Her iki fan rotorun girişinde (Şekil 5): Besleme havasında kısmayı ayarlayın, böylece p11, en az p22 - 20 Pa 

olacaktır.  Kısma cihazı (örn. Damper) bir AHU'da mevcut değilse, kanal sistemine monte edilmelidir.  

Tasfiye (Purge) sektörünün doğru uygulanması - Konum ve ayar 

Tasfiye (purge) sektörü, tekerin dönüşünden kaynaklanan (taşıma ile) sızıntıyı pratik olarak ortadan kaldırabilen bir 

cihazdır. Konumu ve ayarı (açısı), fanların konfigürasyonuna ve basınç ilişkilerine bağlı olarak üretici kılavuzuna göre 

düzenlenmelidir. 

Rotorun etkili sızdırmazlığı 

Çevre ve orta kiriş sızdırmazlığı, besleme tarafından egzoz tarafına hava kaçağını önler. Contalar aşınmaya maruz kalır 

ve performansları zamanla düşer. Contaların durumu periyodik muayene sırasında kontrol edilmeli ve gerekirse 

üreticinin talimatlarına göre orijinal durumuna geri getirilmelidir. 

Yerinde testler için sızıntıyı (EATR) tahmin etme yöntemi 

İç hava sızıntısının hassas testleri laboratuvarda yapılmak zorundadır. Fakat hazırlanmakta olan standart taslağı (prEN 

308), yerinde yapılabilecek sıcaklık ölçümü ile EATR'nin tahmin edilmesi için basit bir yöntem sağlar. Test prosedürü, 

ısı transferinin devre dışı bırakılmış fonksiyonu ile (durdurulmuş rotor) kararlı durum koşullarında t11, t21 ve t22 

sıcaklıklarının ölçümlerini içerir. Sonrasında EATR şu şekilde hesaplanır: 

     
       
       

 

t11 egzoz havası giriş sıcaklığı; 
t21 besleme havası giriş sıcaklığı; 
t22 besleme havası çıkış sıcaklığııdır. 
 
Tekerin dönmesi ile ilgili (taşıma) sızıntının payı bu yöntemle belirlenemez. 
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Bu belge, REHVA’nın Teknoloji ve Araştırma Komitesi'nin gönüllülere dayanan COVID-19 Görev Gücü tarafından 

hazırlanmıştır. Görev Gücü üyeleri: 

Prof. Jarek Kurnitski, Tallinn Teknoloji Üniversitesi, REHVA Teknoloji ve Araştırma Komitesi Başkanı 

Atze Boerstra, REHVA başkan yardımcısı bba binnenmilieu genel müdürü 

Francesco Franchimon, genel müdür Franchimon ICM 

Prof. Livio Mazzarella, Milano Politeknik Üniversitesi 

Jaap Hogeling, ISSO Uluslararası Projeler Müdürü 

Frank Hovorka, REHVA başkanı, teknoloji ve yenilik FPI direktörü, Paris 

Prof. Catalin Lungu, REHVA başkan yardımcısı, AIIR başkan yardımcısı 

Prof. Em. Olli Seppänen, Aalto Üniversitesi 

Ir. Froukje van Dijken, bba binnenmilieu'de sağlıklı bina uzmanı 

Prof. Guangyu Cao, Enerji ve İç Mekan İklimi, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NTNU) 

Igor Sikonczyk, Eurovent Kıdemli Teknik ve Ruhsatlandırma Müdürü 

Anders Berg, Bina Enerjisi, Termo-teknoloji ve Enerji Depolama Enstitüsü (IGTE), Üniversitesi 

Stuttgart 

Francesco Scuderi, Eurovent Derneği Genel Sekreter Yardımcısı  

Henk Kranenberg, Eurovent Başkan Yardımcısı, Daikin Europe NV Kıdemli Müdürü 

Dr. Frederike Wittkopp, Alman Mühendisler Birliği (VDI e.V.), Hava Kirliliğini Önleme Komisyonu 

Martin Lenz, TROX GmbH şirketinde Development Engineer 

Prof. Dr.-Ing. habil. Birgit Müller, Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin 

Hywel Davies, CIBSE Teknik Direktörü 

Francis Allard, araştırma rektör yardımcısı, La Rochelle Üniversitesi 

Prof. Dr. Marija S. Todorovic, Belgrad Üniversitesi Sırbistan 

Dipl.-Ing. Clemens Schickel, Alman Mühendisler Birliği (VDI e.V.) 

Dr. Benoit Sicre, Lucerne Mühendislik ve Mimarlık Okulu 


