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İnsan sağlığına
etkisi ve oluşumu
Karbondioksit renksiz ve kokusuz bir gazdır. Ortam

kısmı karbonik anhidraz tarafından alyuvarlarda karbonik

havasında bulunan, yaklaşık 400 ppm (milyonda bir birim)

aside dönüştürülür, daha sonra sulu ortamda hidrojen ve

konsantrasyonuna sahip, doğal bir bileşendir. CO2, karbon

hidrojen karbonat iyonlarına ayrılır. Karbondioksit,

içeren maddelerin yeterli miktarda oksijen kaynağıyla

ciğerlerdeki alveolar membran vasıtasıyla dışarı salınır.

birleşerek tamamıyla yanması sonucu oluşur. Canlı

Karbondioksitin organizma üzerindeki önemli fizyolojik işlevi,

varlıkların organizmalarında, hücre solunumunun bir ara ürün

beyin sapındaki solunum merkezini uyaran aort damarı ve

olarak meydana gelir. 1000 ppm’e varan yüksek

omurilik soğanının kimyasal reseptörleri sayesinde, nefes

konsantrasyonlara ulaştığında ise genel sağlık üzerinde ciddi

alıp verimini düzenlemesidir. İçe çekilen havada CO₂

olumsuz etkilere sebep olur (baş ağrısı, yorgunluk,

konsantrasyonunun artması, nefes alıp verme sıklığını ve

konsantrasyon eksikliği).2

soluk hacmini artırır. Bu süreç esnasında, CO₂ bronşlar
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üzerinde geciktirici bir etki gösterir; bu da ölü boşluk
Karbondioksit vücut hücrelerinde üretilir (günde 0.7 kg

(solunum sisteminde gaz alıp verimine katılmayan alan)

civarında) ve oradan çevresindeki kılcal damarlara yayılır.

hacminde artışa sebep olur. Ancak, CO₂’nin periferal ve

Hemoglobin gibi proteinlere kimyasal olarak bağlandıktan

merkezi küçük atardamarlar üzerindeki geciktirici etkisi, kan

sonra veya çözünmüş halde iken kan vasıtasıyla taşınır. CO₂

basıncında herhangi bir düşüşe neden olmaz; zira artan

büyük oranda fiziksel olarak çözünür; yalnızca küçük bir

adrenalin üretimi zorunlu vazokonstrüksiyona (damar
büzülmesi) neden olur.3

Farklı CO₂ konsantrasyonlarının etkisi
Konsantrasyon

Etki

350 ... 450 ppm

Tipik atmosferik konsantrasyon

600 ... 800 ppm

Sağlıklı iç hava kalitesi

1000 ppm

Sağlıklı iç hava kalitesi üst aralığı

5000 ppm

8 saat üzeri maksimum iş yeri konsantrasyonu

6000 ... 30 000 ppm

Yalnızca kısa süreli, kritik maruziyet

% 3 ila 8

Nefes alma sıklığında artış, baş ağrısı

> % 10

Mide bulantısı, kusma, bilinç kaybı

> % 20

Hızlı bilinç kaybı, ölüm

Şekil 1: Farklı CO2 konsantrasyonlarının etkisi
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İç ortam havasındaki CO2
CO₂, insan kaynaklı hava kirliliğinin önemli

veya derslikler) çok fazla insanın bir arada olmasından

parametrelerinden biri olarak kabul edilmekte; çünkü iç

dolayıdır. Kritik CO₂ konsantrasyonları ise genellikle diğer

mekanda CO₂ konsantrasyonundaki artış, insan

hava kontaminasyonu faktörlerinden, özellikle de terleme

metabolizmasından kaynaklanan koku yoğunluklarının

veya kozmetik kaynaklı kokulu maddeler ve

artmasıyla ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla, iç mekan

mikroorganizmalardan kaynaklanır. Hava değişim oranlarının

havasında bulunan CO₂ içeriği bir odanın ne kadar yoğun

çok düşük olduğu, kısıtlı hava giren yapılarda (örn.;

kullanıldığını direkt olarak gösterir. Bu nedenle, diğer

apartman daireleri veya ofisler), CO₂ konsantrasyonu,

düzenleme alanları için de bir oryantasyon belirteci olarak

ortamda çok az insan bulunması halinde dahi artabilir. Her

kabul edilebilir; örneğin havalandırma ve klima sistemlerinin

halükarda, CO₂ bir odadaki insanların kendilerini ne kadar

boyutsal planlamasında veya okul derslikleri ya da toplantı

rahat hissettikleriyle doğrudan alakalıdır. Avrupa İşbirliği

odaları gibi doğal yollarla havalandırılan ve yoğun şekilde

Ajansı (ECA), model hesaplamalarını temel alarak aşağıdaki

kullanılan odaların havalandırma talimatlarında belirteç

memnuniyetsizlik seviyelerini belirlemiştir. Konsantrasyon

görevi görebilir.4

1000 ppm civarındayken odayı kullanan kişilerin yaklaşık
%20’sinin halinden memnun olmaması beklenirken, 2000

Kullanılan iç alanlarda, CO₂ konsantrasyonu kullanımı

ppm’de bu oran yaklaşık %36’ya yükselir.5

konusunda çoğunlukla aşağıdaki faktörler dikkate alınır:
Toplantı ve konferans odaları kural gereği düşük sıklıkta ve
• İç ortam alanındaki kişi sayısı, alan hacmi

kısa süreler boyunca kullanılsa da, hem öğrencilerin hem de

• İç ortamda bulunan kişilerin aktivite düzeyi

öğretmenlerin saatlerce ve düzenli olarak odada

• Kişilerin iç ortamda harcadıkları süre

bulundukları dikkate alındığında, okullardaki derslikler,

•	İç ortamdaki yanma süreçleri

ortam havasındaki CO₂ konsantrasyonu açısından kritik

• Hava değişimi ve dış hava akış hacmi

seviyede değerlendirilmek durumundadır. Almanya’nın
birçok eyaletinde, dersliklerin havasındaki karbondioksit

İç ortam havasında, CO₂ konsantrasyonunda meydana

kontaminasyonu hakkında yapılan şimdiki ve geçmiş

gelen hızlı artış, genellikle, hava değişim oranı düşük olan

çalışmalar, iç ortam hava kalitesinde ciddi sorunlar

görece küçük mekanlarda (örn.; toplantı, konferans odaları

olduğunu tutarlı bir şekilde gösterir.6

Devamını okumak ister misiniz? Tüm belgeyi şimdi indirebilirsiniz.
Ücretsiz ve hiçbir yükümlülük olmadan.
Sadece 1 dakikanızı alacak ve sonucunda okullar ve kreşlerde CO₂
kontaminasyonu, Hasta Bina Sendromu, limit değerler, kılavuzlar ve
uygun ölçüm teknolojisi gibi konularla ilgili önemli olan her şeyi
öğreneceksiniz.
Tüm bunlar ve daha fazlası - şimdi Whitepaper’ın tam sürümünde.
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