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Restoratörler için kompakt iç ortam iklimlendirmesi

1. Giriş

Cord Brune, Yetkili restoratör M.A.

Cord Brune 20 yılı aşkın süredir önleyici
konzörvasyon alanında çalışan bir uzman,
serbest restoratör ve müze danışmanıdır.
Kendisi değerli bilgilerini bu uzman raporunda
bizlerle paylaştı.

Özet

Sanatsal ve kültürel varlıkların korunmasındaki
en önemli unsurlardan biri eserlerin uygun bir
iklimde saklanmasıdır; ortam sıcaklığı ve 
neminin eserle uyumlu olması gerekir. Hasar 
verici diğer tüm faktörler (örneğin: kirletici 
maddeler veya aydınlatma) azaltılabilir,
hatta ortadan kaldırılabilir. Ancak sıcaklık 
ve nem her zaman mevcuttur ve kullanılan 
malzemeye bağlı olarak eserler üzerinde farklı 
etkiler gösterebilirler. Bir malzeme için uygun 
olan koşullar, diğer bir malzeme için uygun 
olmayabilir, hatta malzemeyi bozabilir. 

Doğal yaşlanma ve hasarı yavaşlattığı için
genellikle düşük sıcaklıklar daha iyidir,
ancak ziyaretçi ve müze görevlileri açısından
uygun bulunmaz. Ziyaretçilerin gezilerinden
memnun ayrılmalarını sağlayabilmek ve
müze görevlilerine doğru çalışma koşulları
oluşturabilmek için, özel istisnalar haricinde,
uygun bir hava sıcaklığı sağlanmalı, ortamda
yeterince ışık ve temiz hava bulunmalıdır. 

  

Bu unsurların hepsinin koleksiyondaki eserler
için uygun olan sıcaklık üzerinde önemli
etkileri bulunur ve bozulmaya yol
açabilir. Depolarda uygun sıcaklıklar
oluşturmak ve saklama koşullarını yönetmek
daha kolay bir iştir. 

Hangi sıcaklık aralığı veya dalgalanmasının
esere uygun olduğu, tamamen eserin kendisi
ve hangi malzemeden/malzemelerden
yapıldığıyla ilgilidir; aynı zamanda eserin
yapılış şekli ve üretim teknikleri de önemlidir.
Bu hususta dar çerçevede belirlenmiş,
genel geçer bir değer yoktur; yalnızca
belli başlı malzeme gruplarına özgü tercih
edilebilir aralıklar mevcuttur. Basit standart
değerler olsa da, müzenin iç ortam iklimi ile
koleksiyonların gerektirdikleri farklıdır. Çeşitli
konularda taviz vermeniz gerekir. 
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2. Temel bilgiler ve tanımlar I

Sıcaklık

Sıcaklık bir maddenin ısı durumunu tanımlar. 
Artan sıcaklıklar kimyasal reaksiyonları 
hızlandırarak eserlerin daha hızlı yaşlanmasına
sebep olur. Bunun tersi olarak ise, düşük
sıcaklıklar ise eserlerin ömrünü uzatır. 
Kullanılan malzemeye bağlı olarak (örn.; 
balmumu) ısı, yumuşamaya yol açarak eserin 
şeklinin değişmesine neden olabilir. 

Hava sıcaklığındaki bir artış bağıl nemde
doğrudan bir düşüşe sebep olur. Bunun
sonucunda malzemelerin nem içeriği
değişebilir, hatta malzemeler kuruyabilir.
Örneğin aydınlatma sebebiyle kuruma kısmen
veya sadece yüzeysel olarak meydana
geldiğinde, malzemenin yapısında mekanik
gerilmeler oluşabilir ve hasar meydana
gelebilir. 

Hava nemi

Hava nemi havadaki su buharının oranına
tekabül eder. Hava sıcaklığı ne kadar yüksek
olursa, hava o kadar fazla su buharını emebilir.

Mutlak hava nemi belirli bir miktar hava
hacminde bulunan su buharı kütlesidir. Genel
birimi: g/m³.

Bağıl nem (%RH) havada bulunan su buharının
olası maksimum kütlesinde görülen gerçek
kütlenin ilişkisidir ya da başka bir deyişle,
belirli bir sıcaklıkta mutlak nem ile maksimum
hava nemi arasındaki ilişkidir. Kısaca %RH
şeklinde ifade edilir. 
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2. Temel bilgiler ve tanımlar I

Malzeme nemi

Malzeme nemi katı maddelerde bulunan
serbest su miktarını ifade eder. Higroskopinin
önemi burada büyüktür. Bu, maddenin
ortamdaki nemi bağlama özelliğini (genellikle
hava nemi su buharı biçimindedir) ifade eder.
Birçok inorganik, katı madde, su üstüne
geldiklerinde erir ya da kümelenir (örneğin
sofra tuzu).

Gözenekli inorganik ve organik maddeler
genellikle nemi tekrar salıverirler. Belirli bir
süre geçtikten sonra, ortamdaki hava nemiyle
bir denge oluşturulur. Malzemeye ve yüzey
yapısına bağlı olarak bu denge nemine farklı
hızlarda ulaşılır (örneğin: tekstil ürünleri: =
hızlı, boyalı ahşap: = yavaş). Suyu emme
kapasitesi de farklılık gösterir.

Çiy noktası

Çiy noktası suyun su buharına doyduğu
sıcaklığı ifade eder (%100 bağıl nem).
Yoğuşma, çiy noktası sıcaklığında yüzeyde
meydana gelir. Soğuk bir nesne daha sıcak,
dolayısıyla daha nemli bir odaya taşındığında
veya oda dışarıdan gelen sıcak havayla
havalandırıldığında da bu durum meydana
gelebilir.

İç ortamda sıcaklık gradyanı varsa (kışın
dış duvarlar buna örnek olabilir) yoğuşma,
gözenekli malzemelerde de meydana gelebilir.
Bu durum birçok kez tekrarlanırsa bina
hasar görebilir. Bu sebeple taşınan eserlerin
mutlaka gidecekleri yerdeki sıcaklıklara yavaş
yavaş alıştırılması gerekir. Eserin sıcaklığı
(veya duvar sıcaklığı) ile çiy noktası sıcaklığı
arasında mutlaka yeterli mesafe olmalıdır. 
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Etkileyici faktörler

Bir dizi iç ve dış ortam etkeni, koleksiyon
ve eserlerin iklim koşullarını belirler. Burada
sadece en önemli faktörler üzerinde duracağız.
Her bir faktörün kapsamı ve etkileri her durum
için farklıdır. Bu nedenle iklim şartlarının
mutlaka yerinde değerlendirilmesi gerekir.
İlgili faktörün farkında olmakla beraber, iklim
verilerinin eksiksiz ölçümünü yapmak, verileri
kaydetmek ve analiz etmek de olmazsa
olmazdır.

Dış ortam sıcaklığı

Dış ortam ikliminin, iç ortam iklimi
üzerinde binanın yapımına bağlı olarak güçlü
veya zayıf etkisi vardır. Sıcaklık eğrileri,
güneş ışınlarının etkisi ve çökelme, yıldan yıla
ve bulunulan yere göre değişkenlik gösterir.

Genelde kış aylarında daha soğuk sıcaklıklar,
hatta donlar nedeniyle havanın kuru olması
beklenirken, yaz aylarında ise sıcak ve nemli
geçen günler nedeniyle havadaki nemin
ciddi anlamda artması beklenir. Geçiş
dönemlerinde, ekstrem kısa vadeli/günlük
değişiklikler meydana gelebilir.

İdeal olarak, binalar büyük ölçüde bu tür
dalgalanmaları absorbe eder. Büyük ve
pasif bina kütlesi, iyi izolasyon ve birkaç
tane veya küçük açıklık (pencere ve kapılar)
buna yardımcı olur. Aslında doğrudan güneş
ışınlarına maruz kalan büyük yüzeylerin
ısınması potansiyel açıdan büyük bozunmaları
da beraberinde getirir. Bina, nemin (çökelme
ve toprak nemi kaynaklı) içeri nüfuz etmesini
mümkün olduğunca engellemeyi sürdürmelidir.
Tarihi binalarda bu, oldukça zordur. Bu 
tür binalarda, iyi bir bina yönetimi ve su 
drenaj sistemlerinin düzenli olarak bakımının 
yaptırılması ile sorunun üstesinden gelinebilir. 

3. Parametrelerin belirlenmesi
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İç ortam iklimi ve mikroklima

İç ortam iklimi genel anlamda ele alınabilir;
sergiler için oda iklimi belirleyici faktördür. Her
oda farklı iklim değerlerine sahip olabilir, hatta
aynı oda içerisinde dahi farklı iklim bölgeleri
olabilir (örneğin: pencere kenarları genellikle
daha soğuk ve nemlidir).

Bu tür bölgeler kısıtlıysa, buna mikroklima
adı verilir; örneğin, dış duvara dayalı bir eşya
üzerinde duran tablonun arka kısmı (genellikle
daha soğuk ve nemlidir) veya radyatör
peteğine yakın alanlar (genellikle daha sıcak
ve kurudur) gibi. 

Sergi dolapları ve çerçeveler

Kilitli dolaplar veya camlı çerçeveler, odanın
geri kalanından farklı bir iklim oluşturur. Ancak
dış duvar önü gibi alanlarda bu her zaman
uygun olmayabilir. Özellikle hassas eserleri
korumak adına, mikro iklim teçhizatlarının
(vitrinler için) yardımıyla ya da tampon silis
jeli ile bunun gibi bir mikro iklim bilinçli olarak
uygun nem değerlerine ayarlanabilir. 

3. Parametrelerin belirlenmesi
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Isıtma ve oda sıcaklığı kontrolü

Sıcaklık kontrolü ile insanlar için konforlu
sıcaklıklar oluşturulması ve binanın dışarıdan 
gelen ısı kaybının önüne geçilmesi
amaçlanır. Bu durumda konvansiyonel bir
klima sistemi çoğu zaman yetersiz bir çözüm
olarak karşımıza çıkar. Isıtma süreci sırasında
oluşan yüksek radyatör sıcaklıkları sabit hava
nem seviyesine ciddi anlamda müdahale
eder (hava lokal olarak kurur). Mesela
yer değiştirme havalandırması (örneğin:
Brandhorst Müzesi, Münih)1 ya da bina
bileşeni sıcaklık kontrolü (örneğin: Kunstforum
Ostdeutsche Galerisi, Regensburg)2 gibi yeni
geliştirilen sistemler bu sorunları önleyebilir ve
maliyetleri düşürebilir.

Belirli koşullar altında orta dereceli oda
sıcaklığı artan hava nemini bir nebze
düşürebilir. Buna koruma sıcaklığı adı verilir. 

Havalandırma

Bir diğer önemli faktör ise binada
fizyolojik olarak gerekli olan hava değişimidir.
Sergi alanlarında saat başı hava hacminin
bir kez komple değiştirilmesi tavsiye edilir (=
hava değişim hızı 1). Bunun bir kısmı binanın
birleşme noktalarında (pencere ve kapılarda)
herhangi bir kontrol olmadan meydana gelir.
Teknik destekle kontrollü havalandırmanın 
kullanılmasıyla, birçok durumda sıcaklık 
dalgalanmalarında azalma elde edilebilir. İnsan 
trafiğinin azlığı sebebiyle, depolardaki hava 
değişim hızı 0.1’dir; yani fazlasıyla düşüktür 
(istisna: kontaminant kirlenmesi var ise). 

4. Temel bilgiler ve tanımlar II
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Klima sistemleri ve mobil klimalar

Tam klima sistemleri havayı ısıtan, soğutan,
nemlendiren, nemini alan ve filtre eden
bileşenlere sahiptir. Böylece doğru iklimin
oluşması sağlanır. Ancak yüksek seviyeli
teknik çalışma gerektirir; sistemde hasar
oluşma riski ise çok büyük iklim sorunlarına
yol açabilir. Lokal iklim oluşturmak için
(eser etrafında) merkezi sistem kontrolü
oldukça zordur. Gerçekte nem dalgalanmaları
beklediğimizden çok daha fazla meydana gelir.

Işık

Bir diğer etken ise ışıktır. Işık yayan tüm
cisimler ısıyı emer. LED’lerde bu oran daha
azdır; ancak floresan tüpler oldukça sıcak
olur; halojen lambalar ve diğer ışık kaynakları
daha da sıcak olabilir. Floresan ışığı, tıpkı
güneş ışığı gibi içerisinde yüksek seviyede ısı
radyasyonu barındırır.  

İklim verilerinden bu sonuca varılabilir ve
camlı dolaplar açısından daha da hasar verici
olabilir. Işık alan eserler ve hava ısınır, nem
hızla azalır. Aynı sebeplerden dolayı eserleri
doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan da
kaçınılmalıdır. 

Kullanım

Son olarak, koleksiyonun kullanım ve bakım
şeklinin eserin iklimi üzerinde etkisi bulunur.
Sabit sergilerde, ziyaretçilerin, aydınlatmanın,
klima teknolojisinin ve sık yapılan temizliğin
(örneğin: zeminin ıslak bezle silinmesi) sebep
olduğu koşullar ile depodaki koşullar farklıdır.
Geçici sergilerde sergilenen eserler ise ilave
etkilere maruz kalır. Değişen sıcaklık (örneğin:
depo - sergi alanı), taşıma, kiralama, tablodaki
boyanın yeni olması vs. 

4. Temel bilgiler ve tanımlar II
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Bağıl nem = %40

5. Mollier-h-x diyagramı
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 c
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Nemli havada 1000
mbar toplam basınçta
h-x diyagramı

Su içeriği x g/kg cinsinden

Yoğunluk S = 1.1 kg/m3
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5. Doğru iklim değerleri3

Alman uzmanlar, iç ortam iklim değerleri konusunda daha fazla önceliklendirme yapılmasını 
tavsiye eder. Uluslararası alanda da aşırı neme, sıcaklık artışından daha çok öncelik verilir.

Öncelik Parametre Nominal değer

1 Bir saat içinde bağıl nemdeki değişiklik
≤%2.5 Bu değişiklik mümkün olduğunca az olmalı,

dalgalanma sıklığı mümkün olduğunca küçük olmalı.

2 Bir gün içinde bağıl nemdeki değişiklik
≤%5 Bu değişiklik mümkün oluğunca az olmalı,

dalgalanma sıklığı mümkün olduğunca küçük olmalı. 

3
Bir hafta içinde minimum ve maksimum

bağıl nem değerleri

Ahşap: %50 ... %60  | Kanvas: %50 ... %55 

Kağıt: %45 ... %50  | Metal: %5 ... %40

Farklı malzemelerden yapılma eserler saklanır veya

sergilenirse, elde edilen değerler, ilgili malzemenin

saklama gereklilikleri arasında bir yerde olabilir.

4
Bir sene içinde bağıl nemdeki mevsimsel

değişiklikler

+%5 (yaz) ... -%5 (kış) haftalık değerler ile (öncelik

3)

Eserlerin geçmişi, bina koşulları veya bölgesel 
farklılıklar (sıcaklık bölgeleri) da bağıl nemin 
artmasına veya düşmesine sebep olabilir.

5 Bir saat içinde sıcaklıktaki değişiklik
≤%2.5 Bu değişiklik mümkün olduğunca az olmalı,

dalgalanma sıklığı mümkün olduğunca küçük olmalı

6
Bir sene içinde sıcaklıktaki mevsimsel

değişiklikler

4 ... 28 °C Korumacı bakış açısıyla, düşük 
sıcaklıklar sergilenen eserlerin büyük çoğunluğu 
açısından avantaj sağlar. İç ortam sıcaklığı, aylık 
ortalama dış ortam sıcaklığına göre ayarlanır. İkisi 
arasındaki fark mümkün olduğunca az olmalıdır.  24 
ve 28 °C arasındaki sıcaklıklara yılda maksimum 150 
saat boyunca izin verilebilir.
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5. Maksimum dalgalanma değerleri4

İklim sınıfı

Maksimum dalgalanma değerleri

Kısa vadeli 
dalgalanmalar

Hedef değerde mevsimsel  
ayarlamalar

AA
Hassas iklim düzenlemesi,

sıcaklık açısından yalnızca hafif

mevsimsel dalgalanma olabilir

±5 %RH | ±2 °C %RH sabit ±5 °C

A
Doğru iklim düzenlemesi,

sıcaklık açısından yalnızca hafif

mevsimsel dalgalanma olabilir

±5 %RH | ±2 °C
±10 °C artış 5 °C ve  
düşüş 10 °C

A
Doğru iklim düzenlemesi,

yalnızca sıcaklık açısından

mevsimsel dalgalanma olabilir

±10 %RH | ±2 °C
%RH sabit artış 5 °C ve  
düşüş 10 °C

B
İklim düzenlemesi, mevsimsel

dalgalanmalar ve kışın sıcaklık

düşüşleri

±10 %RH | ±5 °C
±10 %RH artış 10 °C (maks. 30 °C) düşüş en 
fazla 4 °C (istisnalar mevcuttur)

C
Tüm riskli ekstrem değerlerin

önüne geçilmesi

%RH aralık %25 - %75 yıl boyu sıcaklık nadiren 30 °C üstüne çıkar, 
çoğunlukta 25 °C altındadır

D Ekstrem nemin engellenmesi Güvenilir değer 75 %RH

Hedef değer: Geçmiş yıllık ortalama değer ya da 50 %RH 15 ... 25 °C sıcaklık

Uluslararası birçok yayında belirtildiği gibi ve ilgili rehber/tavsiyeler uyarınca,
sıcaklık düzenlemeleri hakkındaki veriler.
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6. Son notlar
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Çözümümüz

Çok amaçlı izleme sistemi testo 160

•  Kolay, mobil ve güvenli  
dokümantasyon ve izleme

•  Testo Bulut sayesinde saklama ve 
erişim

•  SMS ve e-posta ile otomatik alarm 
fonksiyonu

Testo TR

Fulya Mh. Vefa Deresi Sk.
Gayrettepe İş Merkezi
C Blok No:5/1 D:2-3-4-5
34394 Şişli / İstanbul 

Tel:  0212 217 01 55
Faks:  0212 217 02 21

E-posta:  infotesto@testo.com.tr
Website: www.testo.com.tr

Bir demo kurulumu ile uygulamayı kendiniz test edin.  
Talebinizi aşağıdaki e-posta adresine iletmeniz yeterlidir:  
testomarcom@testo.com.tr


