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Mini Nemlendirme Sözlüðü
Adyabatik Nemlendirme / Adiabatic Humidification

Atomize (adyabatik) nemlendiriciler ve sistemleriyle hava
nemlendirilmesi iþlemi. Atomize nemlendiriciler evaporasyon
evresinde enerjiye ihtiyaç duyan aerosoller üretirler. Gerekli enerji,
çevredeki havadan ýsý olarak alýnýr. Bu nedenle adyabatik nemlendirme
iþleminde ek olarak soðutma etkisi de saðlanýr.

Aerosoller / Aerosols

Ýçerisinde pus gibi asýlý duran madde zerreciklerinin (duman gibi katý
partiküller veya sis gibi sývýmsý maddeler) bulunan gazlardýr. Hava
nemlendirme terimleri içerisinde aerosollar, yaklaþýk 1-20 µ boyutunda
düzgün su damlalarý olarak nitelendirilirler. Atomize nemlendiriciler
tarafýndan üretilirler ve ortamdaki havaya gönderilirler. Aerosol
nemlendirme her zaman adyabatiktir.

Atomizasyon / Atomisation

Bu iþlemde nemlendirme suyu aerosol adý verilen çok ince damlacýklar
haline püskürtülür. Gaz haline dönüþüm için gerekli olan enerji, sýcaklýk
olarak çevredeki havadan alýnýr. Atomizasyonun oda sýcaklýðý üzerinde
bu nedenle serinletme veya adyabatik bir etkisi vardýr. Bu tip
nemlendirmede elektrik enerjisi ihtiyacý özellikle düþüktür.

Baðýl Hava Nemi / Relative Air Humidity

Ayný sýcaklýk ve %100 doyma seviyesinde havanýn içerisinde
bulunabilecek nem miktarýna baðlý olarak ortam havasýnýn içinde
bulunan nem miktarýný  tanýmlar. Genellikle yüzde olarak ifade edilir.

Buhar / Steam

Suyun gaz halidir. Doymuþ buhar, kýzdýrýlmýþ buhar ve doymamýþ
buhar olarak üçe farklý özellik gösterir.

Buhar Enjeksiyonlu Nemlendiriciler / Steam Injection Humidifiers

Nemlendirici var olan bir buhar devresine entegre edilir. Kuru buhar,
aþýrý derecede kýsa soðurma aralýklarýna müsaade eder.

Buharla Nemlendirme / Steam Humidification

Havanýn ýsýtýlan sudan elde edilen saf su buharý ile nemlendirilmesi
iþlemi.

Doymuþ Buhar / Saturated Steam

Daha fazla sývý alma kapasitesi olmayan buhardýr. Bu buhar tipi, su ile
hala doðrudan temas halindedir.

Doymamýþ Buhar / Un-saturated Steam

Doymuþ buharýn daha fazla ýsýtýlarak ya da hacminin sabit basýnç
altýnda artýrýlmasýyla oluþan buharýn özelliði.

Döndürme Diskle Atomizasyonu / Spining Disc Atomisation

Dönen bir disk üzerinde taze su kullanýr. Santrifüj etkisi ile su ince bir
film haline gelir. Disk etrafýnda bulunan özel atomizasyon perdelerine
sýkýþýr ve böylece odaya daðýlmadan önce aerosol formuna atomize
edilir.

Dönüþüm Tablolarý / Conversion Tables

Deðiþik sertlik seviyelerini birbirini dönüþtürmek için kullanýlýr.
Avrupa’da her ülke ayný sertlik seviyesini kullanmaz. Almanya’da
Alman sertlik seviyesi kullanýlýrken Ýsviçre ve Fransa’da Fransýz,
Amerika’da Amerikan ve Rusya’da Rus sertlik seviyeleri geçerlidir.

Aþaðýda bu birimler arasýnda bir dönüþüm tablosu vardýr.

1 0 Alman sertliði (dH) = 1,2520 Ýngiliz sertliði

  1,7850 Fransýz sertliði

  1,0430 Amerikan sertliði

  7,1490 Rus sertliði
     17,8500 ppm* = 1 mg CaCO3

* ppm = Partikül / milyon

Elektrotla Buhar Nemlendirmesi / Electrode Steam Humidification

Ýletken su (örneðin musluk suyu) ile kullanýma uygundur. Elektrotlar
bir buhar silindiri içindedir. Su ile temas ettiði zaman, elektrotlar
arasýndaki elektrik devresi kapanýr ve su ýsýnýr. Sonuç tamamen temiz
ve kokusuz su buharýdýr.

Hava / Air

%78,1 nitrojen, %20,9 oksijen, %0,9 argon, % 0,03 karbondioksit ile
% 0,01 hidrojenden  ve çok az miktarlarda helyum, neon, kripton ve
ksenon gibi gazlarýn karýþýmýndan oluþan gaz.

Sadece yukarýdaki bileþimlerden oluþan hava “kuru hava” olarak
adlandýrýlýr. Buhar ile birleþmiþ hava nemli havadýr. “Kuru çöl havasý”
ya da “Londra’nýn sisli havasý” diye nitelendirilse de doðada sadece
nemli hava bulunur, yani hava her zaman hava-buhar karýþýmýdýr.

Hava Nemlendirme / Air Humidifation

Havanýn nemlendirilmesi iþlemi. Hava nemlendirmede deðiþik
yöntemler kullanýlýr: Atomizasyon (mesela “püskürtme memesiyle
atomizasyon”, “döndürme diskiyle atomizasyon”), kendinden üreteçli
buhar nemlendirmesi (mesela “elektrotlu buhar nemlendirmesi”,
“ýsýtýcýlý tip buhar nemlendirmesi”) ve buhar enjeksiyonuyla
nemlendirme.

Hava Yoðunluðu / Air Density

Nem içeriðinin fonksiyonu olarak deðiþir.

IsýtýcýlýTip Buhar Nemlendiriciler / Heater Type Steam Humidifiers

Elektrikli su ýsýtýcýsý prensibi ile çalýþýr. Buhar silindirindeki daldýrýlan
ýsýtma elemaný suyu ýsýtýr. Bu nedenle bu tip nemlendirme her kalite su
için uygundur. Bunun yanýsýra tamamen de-mineralize su kullanýmý
bakým ihtiyaçlarýný oldukça azaltýr.

Ýyon Dönüþümü / Ion Conversion

Suyun tamamiyle de-mineralize edilmesi yöntemidir. Özel reçineler
sudaki tüm katyonlarý hidrojen (H) iyonlarýna ve tüm baðlantýlý anyonlarý
da hidroksil iyonlarýna dönüþtürür. Hidroksil gruplarý ve hidrojen iyonlarý
H2O (su) oluþturmak için birleþirler. Daha yüksek talepler için iyon
deðiþtiriciler 2 kolonlu, her kolonda dönüþtürme reçinelerinin ayrý ayrý
bulunduðu sistemle çalýþýrlar. Daha küçük ve orta performanslý üniteler,
reçinelerin bir konteynýrda (kartuþ) birleþtirildiði karýþýk yatak sistemi
kullanýrlar.

Kalýcý Sertleþtiriciler/ Permanent Hardeners

Kalýcý sertleþtiriciler ya da sudaki karbonat olmayan sertleþtiriciler,
sülfat, klorit ve kalsiyum ve magnezyum nitratlarýdýr. Bu sertleþtiriciler
su sadece tamamen buhara dönüþtüðü zaman ayrýldýklarý için “kalýcý
su sertleþtiriciler” olarak nitelendirilirler. Elektrotlu nemlendiriciler
kullanýlýrken, kalýcý sertleþtiriciler silindir suyundaki suyun geçirgenliðini
artýrýrlar.



TEKNÝK BÜLTEN

Karbonat Sertliði / Carbonate Hardness

Bir su içerisinde bulunan magnezyum ve kalsiyum çözünenlerinin
miktarlarýnýn faktörüdür. Su ýsýtýldýðýnda kireç olarak çökeldikleri için
“geçici” ya da “kalýcý olmayan sertlik” olarak da nitelendirilirler.

Kýzdýrýlmýþ Buhar / Superheated Steam

Doymuþ buharýn sabit basýnçta tutularak ýsýtýlmasý ile oluþur. Artýk
doymuþ deðildir.

Molier (h, x) Diyagramlarý (Mollier)/ h,x (Mollier)Diagrams

Nemli hava için hava sýcaklýðý, yoðunluk, mutlak nem ve özgül entalpiye
baðlý olarak buhar/hava karýþýmlarýnýn özelliklerini gösteren psikro-
metrik çizelgelerdir.

Mutlak Nem / Absolute Humidity

1 kg kuru hava içerisinde bulunan buhar kütlesidir (x). Sonuç her
zaman: (1+x) kg hava/buhar karýþýmýdýr.

Nemlendirme Çýkýþý / Humdification Output

Bir hava nemlendiricisi ya da nemlendirme sistemi tarafýndan
genellikle 60 dakikada üretilen buhar ya da aerosol miktarýdýr. h,x-
Diyagramý kullanýlarak bulunur.

Psikrometri / Psychrometry

Nemli hava bilimidir (“Psikros “ eski Yunanca’da “soðuk, taze” anlamýna
gelir). Termodinamik biliminin bir bölümünü oluþturur ve havanýn
termodinamik özelliklerini ele alýr.

Püskürtme Memeli Atomizasyon / Spraying-nozzle Atomisation

Püskürtme memeli sistemlerde yüksek basýnçlý su ya da su ve basýnçlý
hava kullanýlýr. Yüksek basýnçlý su kullanan püskürtme memeli
sistemlerde 50-60 bar basýnca altýnda, tamamen de-mineralize edilmiþ
nemlendirme suyu kullanýlýr. Basýnçlý su özel bir yüksek basýnç
memesinden atomize veya aerosol durumunda püskürtülür.

Su/Hava püskürtme memeli sistemlerde basýnçlý hava ve su birlikte
kullanýlýr. Böylece su için ek bir basýnç yükselmesine gerek kalmaz.

Su / Water

Eðer hava nemlendirme için kullanýlan su herhangi bir iyileþtirme
iþleminden geçirilmemiþse içme suyu kalitesinde olmalýdýr. Bunun
dýþýnda, örneðin, kuyu suyu kullanýlmasý gerekiyorsa nemlendirme
sistem üreticisine baþvurulmalýdýr. Su, kaynaðýna göre, su sertlik
seviyesine etkisi olan farklý öðeler içerir. Bu öðeler hava nemlendirme
sisteminin verimliliðini ve çalýþmasýný olumsuz yönde etkileyebilir.

Su De-mineralizasyonu / Water de-mineralisation

Sudaki tüm mineral tuzlarýn çýkartýlmasý iþlemidir. Temel olarak iki
yöntem vardýr: Ýyon Dönüþümü ve Ters Osmoz.

Su Ýþleme /Water Treatment

Hava nemlendirme için musluk suyundan daha uygun bir su kalitesi
elde etmek için su elementlerinin ana kompozisyonunun deðiþtirilmesi
iþlemidir. Su yumuþatma ve su de-minaralizasyonu arasýnda fark
vardýr.
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Su Sertlik Seviyeleri / Water Hardness Levels

Suyun içerisinde bulunan, su sertleþtiricileri adý verilen elementlerin
tiplerini ve miktarlarýný gösteren indikatörlerdir. Avrupa’da her ülke
ayný sertlik seviyesini kullanmaz. Almanya’da “Alman” sertlik seviyesi
kullanýlýrken Ýsviçre ve Fransa’da “Fransýz”, Amerika’da “Amerikan”
ve Rusya’da “Rus” sertlik seviyeleri geçerlidir. Almanya’da su sertlik
seviyeleri  0dH olarak verilir ve çözünmüþ iyonlar halinde bulunan su
sertleþtiricilerinin toplam miktarýný içerir. Aþaðýdaki tablo Alman su
sertlik seviyelerini göstermektedir. Diðer sertlik seviyelerine dönüþüm
yapmak için dönüþüm tablolarýna bakýnýz.

0 - 4 çok yumuþak

4 - 8 yumuþak

8 - 12 orta sertlikte

12 - 18 oldukça sert

18 - 30 sert

30 üstü çok sert

Su Sertleþtiricileri / Water Hardness

Suyun içerisinde çözünmüþ olarak bulunan mineral tuzlardýr.
Karbonatlar (Kalsiyum bikarbonat, Magnezyum karbonat, Magnezyum
bikarbonat) ve karbonat olmayanlar (Kalsiyum sülfat, Magnezyum
sülfat, Kalsiyum klorit, Magnezyum klorit, Kalsiyum nitrat, Magnezyum
nitrat) olarak ikiye ayrýlýrlar. Su buhara dönüþtüðü zaman sertleþtiriciler
çökelti olarak kalýr.

Suyun toplam sertlik seviyesi, karbonat sertliði ve kalýcý sertliðin
toplamý olarak verilir. Toplam sertlik = Karbonat sertliði + Kalýcý sertlik

Su Yumuþatma / Water Softening

Esas olarak kalsiyum ve magnezyum iyonlarýnýn sodyum iyonlarý ile
deðiþtirilmesi iþlemidir. Ýþlenmiþ su daha yumuþaktýr, daha fazla
köpürür ve elektrotlu nemlendiriciler ile ýsýtýldýðýnda iletkenliðinde
büyük bir artýþ olur, çünkü kireç olarak çöken sertleþtiriciler büyük
oranda azaltýlmýþtýr.

Ters Ozmos / Reverse Osmosis

Ters ozmos sistemlerinde tüm mineral tuzlarý filtrelemek için yarý
geçirgen bir membran kullanýlýr. Su basýnç altýnda bir membrandan
geçirilir, ardýndan su yumuþatma iþlemi uygulanýr. Tamamen de-
mineralize ediln su, hiç bir sertleþtirici içermez ve elektrik iletkenliði
yoktur. Böylece elektrotlu buhar hava nemlendiricileriyle kullanýma
uygun deðildir. Isýtmalý tip buhar nemlendiricilerinde kullanýma çok
uygundurlar. Çünkü sertleþtiricilerin bulunmamasý nedeni ile tama-
miyle de-mineralize olmuþ su kullanmak pratik olarak hiç bakýma
ihtiyaç olmamasý anlamýna gelir. Tamamen de-mineralize edilmiþ su
yalnýz içme suyu ile karýþtýrýlarak, iletkenliði azaltýlmýþ su olarak,
elektrotlu buhar nemlendiricilerinde kullanýlabilir. Silindirin bakým
ihtiyacý böylelikle belirgin olarak azalýr.

Yoðuþma / Condensate

Buharýn soðumasý ile oluþur. Yoðuþma, havanýn çið noktasýna
ulaþýldýðýnda, yani havanýn belli bir sýcaklýkta daha fazla su alamayacaðý
zaman, doðal olarak ortaya çýkan bir olgudur.
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