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ÖZET 
 
Bu çalışmada, bir ameliyathane için çıkış menfez konumunun temizleme süresine (recovery time) 
etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Çıkış menfezi, zemin seviyesinde, tavan seviyesinde ve hem tavan 
hem de zemin seviyesinde olmak üzere üç farklı şekilde yerleştirilmiştir. Kirletici olarak, 0,5 µm 
boyutunda partiküller ameliyathaneye homojen olarak dağıtılmış ve seyrelme süreçleri 
karşılaştırılmıştır. En düşük temizleme süresi zemin ve tavan seviyesinde yer alan çıkış menfezlerinin 
beraber kullanıldığı durumda elde edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Temizleme süresi, Menfez konumu.   
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, effect of exhaust location on the recovery time for an operating room is investigated 
numerically. The exhaust location is examined for three configurations as at floor level, ceiling level 
and both at ceiling and floor level. As contaminants, particles of 0.5 µm diameter are distributed 
homogeneously to the operating room and the decay processes are compared. It is found that the 
lowest recovery time is obtained when the exhaust vents in the floor and ceiling level are used 
together. 
 
Key Words: Operating room, Recovery time, Exhaust location. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Cerrahi alan enfeksiyonu (CAE), cerrahiyi takip eden ilk 30 gün içinde operasyon bölgesinde veya 
ilişkili dokularda gözlenen enfeksiyonlardır [1]. Yapılan çalışmalar [2,3] CAE gelişen hastaların 
gelişmeyenlere oranla yoğun bakım ünitesinde daha uzun süre kaldıklarını, tekrar hastaneye yatma 
oranlarının ve ölüm risklerinin de daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu durum bakım maliyetlerinin, 
hastane ve hasta giderlerinin artmasına sebep olmaktadır.  
 
Günümüz cerrahisinin en önemli problemlerinden birini oluşturan CAE, operasyonun tipi, cerrahi ekibin 
deneyimi, hastanın durumu vb. farklı parametrelerin yanı sıra ameliyathane yapısı ile de ilişkilidir. 
Patojen partiküllerin yayılımına katkı sunan hava hareketleri ameliyathanelerde kullanılan hava 
dağıtım sistemlerini önemli hale getirmektedir.  
 
DIN 1946-4’ e [4] göre ameliyathaneler havalandırma sistemi açısından Sınıf 1a ve 1b olmak üzere 
ikiye ayrılırlar. Sınıf 1a ameliyathanelerde cerrahi alanı tüm bileşenleri ile kapsayacak şekilde tavanda 
konumlandırılmış en az 3,2 m x 3,2 m ebatlarında bir üfleme menfezi (Laminar airflow unit – LAF 
ünitesi) bulunmaktadır. İlgili menfezin yaratacağı tek yönlü akış alanı sayesinde kirleticiler bu 
ortamdan uzaklaştırılır ve cerrahi alan korunur. Sınıf 1b ameliyathanelerde ise daha küçük ebatta LAF 
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üniteleri veya havayı ameliyathaneye homojen bir şekilde dağıtma maksadıyla tavanda 
konumlandırılmış swirl difüzörler bulunmaktadır. LAF ünitesi ile oluşacak tek yönlü akış alanının 
muhafaza edilmesi alan içerisinde bulunan lambaların aerodinamik yapısı ve çıkış menfezi 
konumlarının bir fonksiyonu olduğundan, bu parametrelere bağlı olarak ilgili bileşenlerde olası 
herhangi bir yapısal veya konumsal fark cerrahi alanın yeterli miktarda temizlenememesine yol 
açabilir. Bu durumda LAF kullanımı anlamını yitirebilmektedir [5]. 
 
Söz konusu değişkenlere bağlı olarak literatürde, ameliyathanelerde partikül dağılımı ile ilgili 
çalışmalar genelde farklı LAF ünitesi konfigürasyonlarını [6,7,8,9,10] ve ameliyat lambalarının hava 
akışına etkisi [11,12,13] üzerine yoğunlaşmıştır. Daha sağlıklı bir ameliyathane ortamının belirlenmesi 
için çıkış menfez konumlarına bağlı olarak kirlilik seyrelme süreçleri ele alınmalıdır.  
 
Bu çalışmada, Sınıf 1b bir ameliyathane için farklı çıkış menfezi konumlarına (zemin seviyesinde, 
tavan seviyesinde, zemin ve tavan seviyelerinde) göre seyrelme süreçleri bir hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği (HAD) yazılımı olan ANSYS Fluent 16.0 ile incelenerek karşılaştırılmıştır. 
 
 
 
2. GEOMETRİ VE SAYISAL YÖNTEM 

 
 

Şekil 1. Ameliyathanenin şematik resmi 
 
 
Çalışmada kullanılan ve geometrik detayları Şekil 1’ de verilen ameliyathane Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Farabi Hastanesinde yer almaktadır. Ameliyathane 6.5 m (uzunluk) x 9.43 m (genişlik) x 
2.43 m (yükseklik) ebatlarında olup, orijinal tasarımda çıkış menfezleri odanın dört köşesinde zemin 
seviyesine yakın olacak şekilde konumlandırılmıştır. LAF ünitesi 1.8 m x 2.4 m boyutlarında olup, 
çalışılan tüm geometrilerde hava değişim katsayısı 30 olarak belirlenmiştir. Bununla beraber 
ameliyathanede 1 adet ameliyat masası, 1 adet ameliyat lambası, 3 adet ekipman ve 4 kişilik 
operasyon ekibi bulunmaktadır. 
 
Çıkış menfezi konumlarının partikül seyrelme sürecine etkisini incelemek için üç farklı menfez konumu 
ele alınmıştır. Bunlar: 
 

• Durum I: Zemine yakın çıkış menfezleri (4 adet) (orijinal geometri)  
• Durum II: Tavana yakın çıkış menfezleri (4 adet) 
• Durum III: Zemine ve tavan yakın çıkış menfezleri (8 adet) 
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Hava akışını modellemek için korunum denklemleri son zamanlarda benzer havalandırma 
çalışmalarında tercih edilen [14,15] Realizable 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 türbülans modeli yardımıyla ve sonlu hacimler 
yöntemi ile çözülmüştür.  Korunum denklemleri sıkıştırılamaz bir akışkan için en genel hali ile şu 
şekilde ifade edilebilir: 
 
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜑𝜑) + ∇ ∙ (𝒖𝒖𝜑𝜑) = ∇ ∙ �𝛤𝛤𝜑𝜑∇𝜑𝜑� + 𝑆𝑆𝜑𝜑 (1) 

 
Burada 𝒖𝒖 hız vektörünü, 𝜑𝜑 hız bileşenlerini (𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑤𝑤) ifade etmektedir. 𝛤𝛤𝜑𝜑 difüzyon katsayısı ve 𝑆𝑆𝜑𝜑 ise 
kaynak terimdir. 
 
Ağ yapısı ICEM CFD yazılımı ile oluşturulmuştur. Partikül çökelmesinin önemli olduğu çalışmalarda 
doğru sonuçlar elde etmek için önerilen [16] ve yüzeylerde sınır tabakanın daha hassas ele alınmasını 
sağlayacak şekilde yoğun bir ağ yapısı tasarlanmıştır. Ağ bağımsız çözümler için 3 farklı ağ yapısında 
(4.5 milyon, 6 milyon, 9 milyon) belirli noktalarda hız ve konsantrasyon değerleri karşılaştırılmıştır. 
Tanımlanan noktalar üzerinden, maksimum %5 değişim düzeyi dikkate alınarak 6 milyon hücre 
sayısına sahip üniform hexahedral bir ağ yapısı tercih edilmiştir.  
 
Operasyon ekibi, ameliyat masası üzeri, ameliyat lambası ve ekipman yüzeylerinde sabit ısı akısı ısıl 
sınır şartı öngörülmüştür. LAF ünitesi çıkışında “velocity inlet” ve çıkış menfezi girişinde “outflow” sınır 
şartları tanımlanmıştır. Basınç hız çiftinin çözümünde SIMPLE algoritması, diferansiyel denklemlerin 
çözümünde ikinci dereceden ayrıklaştırma kullanılmıştır. Hesaplamalarda yer çekimi etkisi göz önüne 
alınmıştır. 
 
Partikül hareketlerinin incelenmesinde, Lagrange yaklaşımına dayanan “ayrık faz modeli” (DPM - 
Discrete Phase Modeling) kullanılmıştır. Her bir partikülde kuvvet dengesi şu şekilde ele alınır: 
 
 
𝑑𝑑𝑢𝑢𝑝𝑝
𝑑𝑑𝜕𝜕

=
18𝜇𝜇

𝜌𝜌𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝2𝐶𝐶𝑐𝑐
�𝑢𝑢 − 𝑢𝑢𝑝𝑝� +

𝑔𝑔�𝜌𝜌𝑝𝑝 − 𝜌𝜌�
𝜌𝜌𝑝𝑝

+ 𝐹𝐹𝐷𝐷 

 

(2) 

 
Burada;  𝑑𝑑𝑝𝑝 partikül çapını, 𝑢𝑢 ve 𝑢𝑢𝑝𝑝 sırasıyla havanın ve partikülün hızlarını, 𝜌𝜌 ve 𝜌𝜌𝑝𝑝 sırasıyla havanın 
ve partikülün yoğunluklarını, 𝑔𝑔 yer çekimi kuvvetini ve 𝐹𝐹𝐷𝐷 partikül hareketine etki edebilecek diğer 
kuvvetleri ifade etmektedir [17]. 
 
Tüm yüzeylerde, partikülün teması halinde tutunacağını öngören “Trap” sınır şartı, çıkış menfezlerinde 
ise partikülün mahali terk etmesi anlamına gelen “Escape” sınır şartı tanımlanmıştır. 
 
 
2.1 Yeniden Temizleme Testi 
 
Yeniden temizleme testi (recovery test) kontrollü sahalarda 14644-3:2005 [18] standardındaki 
tanımıyla hava dağıtım sisteminin havadaki partikülleri elimine etme yetisinin belirlenmesi için 
yapılmaktadır. Bu test, temizleme zamanı (recovery time) veya temizleme oranına (cleanliness 
recovery rate) göre değerlendirilmektedir. Temizleme zamanı, partikül konsantrasyonunun 1/100 
oranına kadar azaltılması için gerekli süre olarak tanımlanır. Temizleme oranı ise zamana bağlı 
partikül konsantrasyon değişim oranıdır. Her iki parametre de aynı seyrelme grafiği kullanılarak elde 
edilebilmektedir. Testin yürütülebilmesi için ameliyathane partikül konsantrasyon miktarının ilgili temiz 
oda sınıfındaki limit değerinin en az 100 katına çıkarılması gerekir. 
 
Bu çalışmada, temizleme zamanının belirlenmesi için çözülen akış alanına 0.5 μm ebatında 750.000 
adet partikül homojen olarak dağıtılmıştır. Bunun için partiküllerin konum, hız, sıcaklık, çap vb. 
değerlerini içeren bir dosyanın Fluent programına tanıtılması gerekmektedir.  
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3. BULGULAR 
 
Çıkış menfezinin zemine yakın olarak konumlandırıldığı ilk durum için, sırasıyla, 1., 6. ve 11. 
dakikalarda oda orta düzleminde elde edilen eş konsantrasyon eğrileri Şekil 2’ de görülmektedir. İlgili 
eş konsantrasyon eğrileri incelendiğinde, 1. dakikada partikül konsantrasyonunun LAF ünitesi iz 
düşüm bölgesinde seyrelmeye başladığı ve ilerleyen süreçte seyrelmenin yanal doğrultularda 
genişleyerek, üst köşeler hariç, tüm alanı etkisi içerisine aldığı görülmektedir. 11. dakikada 
ameliyathane orta düzlemindeki partikül konsantrasyonu, alansal açıdan, büyük oranda 500 adedin 
altına inmiştir.  
 

 
 

Şekil 2. Eş konsantrasyon eğrileri 
 
Partikül birikimini ve akış alanlarını daha iyi değerlendirebilmek için Şekil 3'te, sırasıyla, tüm menfez 
konumlarını içerecek şekilde ameliyathane orta düzleminde elde edilen akım çizgileri verilmiştir.  
 
Çıkış menfezlerinin zemine yakın olarak konumlandırıldığı ilk durumda (Şekil 3(a)), sol üst köşede ve 
ameliyat yatağının sol tarafında sirkülasyon bölgeleri görülmektedir. Duvar komşuluğunda bulunan 
ilgili sirkülasyon bölgeleri partiküllerin ana akış alanına geçişini engellemekte ve böylelikle, seyrelme 
sürecini geciktirmektedir.  
 
Şekil 3b ve 3c’ de, sırasıyla, tavana yakın ve hem tavan hem de zeminde bir arada konumlandırılan 
çıkış menfezlerine ait akım çizgileri verilmektedir. İlgili grafiklerde, menfez konumuna bağlı olarak akım 
çizgilerinin farklı dağılımlar sergilediği ve sirkülasyon bölgelerinin büyüklük ve konum olarak önemli 
değişimler gösterdiği anlaşılmaktadır. Çıkış menfezinin tavana yakın olduğu durumda (Şekil 3b), 
zemine yakın duruma (Şekil 3a) kıyasla, sol üst köşede görülen sirkülasyon bölgesi küçülmekte fakat, 
ameliyat yatağı yanında yer alan sirkülasyon bölgesi büyümektedir. Zemine ve tavana yakın çıkış 
menfezlerinin bir arada kullanıldığı durumda ise (Şekil 3c), daha önce sözü edilen sirkülasyon 
bölgeleri varlıklarını sürdürmekle beraber düzlemin sağ tarafında diğer iki sirkülasyon bölgesine oranla 
daha yüksek bir hız değerine sahip yeni bir sirkülasyon alanı ortaya çıkmaktadır. Kısmen yapı 
bileşenleri ile sınırlandırılan diğer sirkülasyon alanlarına karşın bu alan konumu ve hızı gereği 
çevresiyle daha etkileşimli bir davranış sergileyecektir. 
 
Farklı çıkış menfezi konumlarının temizleme zamanına etkisi Şekil 4’ te verilmektedir.  Temizleme 
zamanı zemine yakın çıkış menfezi için 13.4 dk., tavana yakın çıkış menfezi için 11.6 dk. ve her iki 
menfez konumun bir arada kullanıldığı durumda 9 dk. olarak elde edilmiştir. Temizleme zamanı 
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üzerindeki bu önemli azalım, partikül taşımına direnç teşkil eden sirkülasyon bölgelerinin (kapalı 
hacmin üst sol köşesi ve ameliyat masasının sol yanı) boyut ve şiddet açısından küçülmesinin bir 
sonucudur. Bu davranış, zemine ve tavana yakın çıkış menfezi için, sırasıyla, Şekil 3a ve b'de verilen 
akım çizgileri üzerinden rahatlıkla görülebilir. Her iki menfez konumun bir arada kullanıldığı durumda 
ise (Şekil 3c), kapalı hacim orta düzleminin sağ üst bölgesinde ilave bir sirkülasyon bölgesi 
oluşmasına karşın, toplam çıkış menfez alanının 2 katına çıkması seyrelme sürecini kısaltmaktadır. 
 
 

 
 
 

Şekil 3. Akım çizgileri ((a)Zemine yakın çıkış menfezleri, (b) Tavana yakın çıkış menfezleri, (c) Zemine 
ve tavan yakın çıkış menfezleri) 

 
 

 
 
 

Şekil 4. Temizleme zamanı 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada gerçek boyutlardaki bir ameliyathane modellenerek farklı menfez konumlarının 
temizleme süresine etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekilde sıralanabilir: 
 

• Çıkış menfezi konumları mahal içi hava dağılımına etki etmektedir. 
• Seyrelme süreci LAF ünitesine bağlı olarak ilerlemekte ve tercih edilen menfez konumuna 

bağlı olarak oluşan sirkülasyon bölgeleri ve hız alanlarından etkilenmektedir. 
• Çıkış menfezlerinin tavanda ve zeminde beraber kullanıldığı tasarımlar en düşük temizleme 

süresinin eldesi açısından değerlendirilebilir.  
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