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TEMİZ BUHAR ÜRETİMİ VE KULLANIMI

1. GİRİŞ

Buhar, endüstrinin birçok alanında olmazsa olmaz konu-
mundadır. Ancak, bazı sektörlerde hijyen nedeniyle temiz 
buhar kullanılır. Özellikle, ilaç ve gıda endüstrisi ile has-
tanelerde temiz buhara ihtiyaç vardır. Bu nedenle şunu 
söyleyebiliriz; farklı endüstri ve uygulamalar için farklı ka-
litelerde buhar üretilir.

2. İŞLETME BUHARI

Bir buhar kazanında üretilen ve proseste dolaylı(endirekt) 
ısıtma için kullanılan buhardır. İşletme buharı içerisinde 
kimyasallar bulunur. Bu maddeler sağlığa zararlı olabilir. 

Dolaylı ısıtma uygulamalarında kullanılabilir. Ancak, ürü-
nün kalitesini içerisindeki maddeler etkileyebilecek ise 
doğrudan(direkt) ısıtma için önerilmez.Örneğin; gıda 
endüstrisinde işletme buharının doğrudan kullanılması 
önerilemez. Bu tür uygulamalarda temiz buhara ihtiyaç 
vardır.

3. TEMİZ BUHAR

İlaç endüstrisinde ve hastanelerde hijyen çok önemlidir.  

Ayrıca, gıda maddelerinin pişirilmesinde, gıda ve içecek 
kaplarının sterilizasyonunda da hijyene dikkat etmek 
gerekir. Hijyenin sağlanması için temiz buhar kullanılır. 
Buharın yüksek sıcaklık ve penetrasyon özelliği onu steri-
lizasyon için en uygun yöntem haline getirir.

Temiz buhar; üretim şekline göre üç ayrı türe ayrılır (Te-
miz buharın üretim yöntemleri, uluslararası geçerli olan 
standartlarda ayrıntılı olarak belirtilmiştir).

1) Filtre edilmiş buhar 

2) Temiz buhar

3) Saf buhar

3.1 Filtre edilmiş buhar: Mikronla tanımlanan çok ince 
bir filtre kullanılarak işletme buharından üretilir. Genel 
olarak, 2 mikron boyutundan daha büyük parçacıkların 
(su zerrecikleri dahil) filtrelenmesi ile elde edilir. 

3.2 Temiz buhar: Deiyonize edilmiş besi suyundan, bu-
har jenaratörü kullanılarak üretilir. Sistem, işletme buha-
rından ısısını alır. Temiz buharın besi suyu içerisinde sınırlı 
miktarda kimyasal kullanılabilir.

3.3 Saf buhar: Damıtılmış veya deiyonize edilmiş, enjek-
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Şekil 2. Temiz Buhar Jeneratörü

siyona uygun su kullanılarak üretilmiş buhar, saf buhar 
olarak tanımlanır. Saf buhar içerisinde kimyasala izin ve-
rilmez.

Temiz buhar üretimi, birbirinden farklı özelliklere sahip 
olmasına karşın; her üç üretim de “Temiz Buhar” olarak 
adlandırılmaktadır.

Temiz buharın kullanılma yerleri:

• Sterilizasyon: İlaç endüstrisi ve hastanelerde, çeşitli 
cihaz, kaplar ve tekstillerin sterilizasyonunda, gıda ve 
içecek endüstrisinde kullanılır.

• CIP (“Cleaning in place” – Yerinde Temizlik) ve SIP 
(“Sterilization in place” – Yerinde Sterilizasyon) ünite-
lerinde: İlaç, gıda ve içecek endüstrisinde kullanılır.

• Klima sistemlerinde: Temiz odaların klima sistemlerini 
nemlendirmek için temiz buhar kullanılır.

• İlaç üretiminde: İlaçların ve ara ürünlerin üretiminde 
ve ekipmanların son temizliğinde kullanılır.

Buhar Türleri, Özellikleri ve Kullanım Yerleri

 İşletme buharı Filtre edilmiş buhar Temiz buhar Saf buhar

Besi Suyu Özelliği Yumuşatılmış su. Kimyasal 
içerir.

Yumuşatılmış su. Kimya-
sal içerir.

Ters ozmoz.  
Sınırlı kimyasal içerir.

Ters ozmoz. 
Enjeksiyona uygun su. 

Kimyasal içermez.

İletkenlik Kriter yok   Kriter yok max. 10 µS/cm max. 1,1 µS/cm

Yoğuşmayan Gazlar Kriter yok   Kriter yok <40 ml/kg <40 ml/kg

İzin Verilen Kızgınlık Sıcaklığı <10 °C <10 °C <5 °C <5 °C

Uygulama Yerleri Genel ısıtma Gıda ve içecek
Temiz oda 

nemlendirme, 
gıda ve içecek

Sterilizasyon. 
Enjeksiyon ilaçları ve her 

türlü ilaç üretimi

Buhar Cihazları Malzemesi Demir döküm, çelik döküm Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik 

316L
Paslanmaz çelik 

316L

Tablo 1.  Buharın Türleri Ve Kullanım Yerleri [1]

Şekil 1. Filtre Edilmiş Buhar Tesisatı
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4. BUHARIN KALİTESİ, TÜRLERİ, ÖZELLİKLERİ VE 
KULLANIM YERLERİ 

- Temiz buhar kuru olmalıdır. Kuruluk oranı en az %95 
ve yukarı orandadır.

- Buhar içerisinde hava vb. yoğuşmayan gaz olmama-
lıdır.

5. TEMİZ BUHAR TESİSATLARI

Buhar dağıtımı, kondensin sistemden en etkili şekilde bo-
şaltılacağı dikkate alınarak yapılmalıdır.

Temiz buhar hatlarında kondens tahliyesi çok daha 
önemlidir. Çünkü tesisatta kondens (yoğuşma suyu) bi-
rikmesi kesinlikle istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle 
buhar sistemlerinin tasarımında aşağıdaki hususlara dik-
kat edilmelidir. 

1) Boru çapı saptanırken basınç, hız ve buhar miktarı dik-
kate alınarak boru  çapı seçilmelidir.

2) Boru çapı saptanırken hız olarak 25 m/s tercih edilme-
lidir.

3) Buhar dağıtımı daima üstten yapılmalıdır. Alttan dağı-
tım durumunda, borunun alt kısmında birikmiş olan 
kondens de taşınabilir.

4) Borulara 1/70 – 1/100 oranında eğim verilmelidir.

5) Temiz buhar tesisatı, işletme buharının tesisatına bağ-
lanmamalıdır.

6. KONDENS TAHLİYESİ VE KONDENSTOPLAR

Buhar sistemlerinde oluşan kondensin boşaltılması için 
kondenstoplar kullanılır. Temiz buhar ve saf buhar sistem-
lerinde, ana buhar hatlarından ve proses sistemlerinden 
kondensi dışarı atmak için iki tür kondenstop kullanılır. 
Bu kondenstoplar termostatik ve termodinamik tiptir. 

Termostatik Kondenstop: 
Sıcaklık farklılıklarını algılayarak çalışır. Termostatik kon-
denstoplar havayı iyi boşaltır. Böylece, kullanıldığı nokta-
larda çabuk ısıtma sağlarlar. Termostatik kondenstoplar 
“arızada – açık” özelliğine sahiptir. 316L paslanmaz çelik 
malzemeden üretilmiş olup, 0,5 µ yüzey pürüzlülüğüne 
sahiptir. Kondenstop içerisinde kondens birikmesi söz 
konusu değildir. Termostatik kondenstoplar, temiz buhar 
ve saf buhar sistemlerinde; buhar dağıtımı, CIP, SIP ve re-
aktörler, sterilizatörler ve proses tanklarında birinci seçim 
olarak kullanılırlar.

Termodinamik Kondenstop: 
Termodinamik prensiple çalışır. Soğuk ve sıcak konden-
si iyi tahliye eder. Buhar dağıtım hatları ve kollektörlerde 
alternatif olarak kullanılabilir. Ancak; CIP, SIP, reaktörler 
ve sterilizatörler için uygun değildir. Termodinamik kon-
denstoplar, 316 paslanmaz çelik malzemeden filtresiz (Y 
tipi) olarak kullanılırlar.

Kondenstoplardan istenen ortak özellik; sistemde kon-
dens bırakmamasıdır.

6.1 Kondens Tesisatları

Kondens, herhangi bir noktada birikmeyecek şekilde ta-
sarım yapılır.

Şekil 3. Buhar Dağıtımı ve Kondens Tesisatı

  

Termostatik Kondenstop  Termodinamik Kondenstop

Şekil 4. Temiz Buhar Hatları Kondenstopları

Şekil 5. Kondens Cebi: Yanlış ve Doğru Uygulama
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1)  Kondens, yerçekimi ile, serbest akış olarak, bir noktaya 
boşalacak şekilde uygulama yapılmalıdır. 

2)  Birden fazla kondenstop çıkışı, ortak bir kollektöre 
bağlanarak dışarı atılmalıdır.

3)  Grup kondenstoplamadan kaçınılmalıdır. Her cihaz 
için ayrı bir kondenstopa gereksinim duyulur. Tersi 
durum, sistemde kondens birikmesine neden olur. 

4)  Temiz buharın kondensi, saf buhar sistemine besi 
suyu olarak verilmemelidir. 

5)  Çapı 50 mm’ye kadar olan borularda 30 m’de bir, daha 
büyük çaplı borularda 25 m’de bir cep yapılarak kon-
denstop montajı yapılır 

4. Kondens ceplerinin çapları, DN100’e kadar boru çapı 
ile aynı, daha büyük çaplarda 1-2 çap küçük olabilir.

7. HAVA TAHLİYESİ

Bir dağıtım sisteminde, başlangıçta veya herhangi bir 
bölümün herhangi bir operasyon periyodundan sonra 
kaçınılmaz olarak, hava veya diğer yoğuşmayan gazlar 
bulunacaktır. Sürecin eksik sterilizasyonunu önlemek için 
hava tahliyesi verimli bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü hava 
buhar ile karışırsa sıcaklığı düşecektir. Ayrıca yalıtkan bir 
durum ortaya çıkacaktır. 1 mm kalınlığında bir hava filmi 
15 m kalınlığında bir bakır katmanı ile aynı termal dirence 
sahiptir. Gerçek anlamda, ısı transferi veya sterilize edici 
yüzeyde bulunan bu ince film, yoğuşmuş film ara yüzü-
nün sıcaklığını düşürecektir; 121°C'de (250°F) buharla bu 
indirgeme 5°C (41°F) olacaktır ve bu da sterilizasyonun 
tamamlanamamasına neden olur. Temiz buhar sistemle-

 

Şekil 6. Hava Atıcı Uygulaması

 

Şekil 7. Separatör Uygulaması

 

Şekil 8. Otoklav Uygulaması
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rinde, bazı cihazların üzerinde ve hat sonlarında mutlaka 
hava atıcı kullanılmalıdır.

8. SEPARATÖR

Saf buhar jeneratöründen üretilen buharın çok kuru ol-
ması gerekir. Suyun sisteme taşınması, korozyon ve bak-
teri üreme açısından ciddi sorunlar yaratır. Bu nedenle 
daha kuru buhar üretmek için mutlaka seperatör kullanı-
lır. Separatörün alt kısmında kullanılacak kondenstopun 
tipi, bu amaç için özel üretilmiş temiz buhar kondensto-
pudur (CST – “Clean Steam Trap”).

Uygulama örneği
Şekil 8’de temiz buhar uygulaması yapılmış bir otoklav 
şeması bulunmaktadır. Bu örnekte, kazanda üretilen bu-
har, otoklavın ceketine verilmektedir. Sterilizatör kısmına 
ise temiz buhar verilmektedir. Temiz buharın geçtiği bo-
rular ve tüm armatürler 316L paslanmaz çelik malzeme-
den üretilmiş olmalıdır.

9. STERİLİZASYON                                                                                                                                                                     

Buharlı Sterilizatör (Otoklav)
Herhangi bir cismin veya bir maddenin üzerinde veya 
içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma 
işlemine “sterilizasyon” denir. Bu işlem sonrasında, hasta-
lık yapan ve yapmayan tüm mikroorganizmalar öldürül-
mektedir. Bu işlem sonucunda bakteriler, virüsler, man-
tarlar gibi tüm mikroorganizmalar ortadan kaldırılır. 

Mikroorganizmalar için ölüm; gelişme ve bölünme yete-
neklerinin bir daha geri kazanılmamak üzere kaybolma-
sıdır. Mikroorganizmaların fiziksel veya kimyasal yöntem-
lerle öldürülmeleri birinci dereceden bir reaksiyon olarak 
gerçekleşir [2]

Mikroorganizmaların öldürülmesindeki yarar ve neden-
ler:

• İnsan, hayvan ve bitkilerde enfeksiyon oluşturan mik-
roorganizmaları yok etmek ve böylece enfeksiyonlara 
engel olmak,

• Gıdaların bozulmalarını önlemek,

• Saf kültürlerin elde edilmesini sağlamak ve bunlara 
mikropların bulaşmasını (kontaminasyonunu) önle-
mek,

• Malzeme ve aletlere (özellikle ameliyat aletlerine) mik-
ropların bulaşmasını (kontaminasyonunu) önlemek,

• Hastalık etkeninin etrafa yayılmasını ve bulaşmasını 
önlemek olarak özetlenebilir.

Sterilizasyon işlemi uygulanmış maddeler ve aletler için 
“steril” kelimesi kullanılır. Steril olan bir ortama mikrop-
ların bulaşmasına “kontaminasyon” adı verilir. Bu yüzden 
sterilize edilmiş aletler, paketleri açılır-açılmaz kullanıl-
malıdır. Bir ortam mikrop içeriyorsa ”septik”, içermiyorsa 
“aseptik” ortak olarak tanımlanır. 

Basınçlı buhar ile sterilizasyon yönteminde; belli bir sıcak-
lıktaki doymuş buhar, daha soğuk bir malzeme ile karşı-
laştığında, malzeme üzerinde hemen yoğuşur. Yoğuşma 
sırasında malzeme hızla buharın sıcaklığına ulaşır. Bu sı-
rada malzeme üzerinde oluşan ince su tabakası da mik-
roorganizmalar üzerine öldürücü etkiyi sağlar. Doymuş 
buharın sıcaklığı ve kullanım süresi sterilizasyon işlemini 
etkiler.

Basınçlı buhar ile sterilizasyon yöntemi, 100 °C’nin üze-
rindeki sterilizasyondur. Bu yöntemde otoklav denilen 
cihazlar kullanılır. Otoklav ile sterilizasyonda nem, sıcaklık 
derecesi, uygulama süresi ve basınç, sterilizasyon işlemi-
ni etkiler. Otoklav sıcaklığı °C veya °F ile gösterilir. Basınç 
deyimi ile manometrede okunan değer anlaşılmaktadır. 
Çeşitli sıcaklık dereceleri için otoklav basınçları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

Basınçlı buhar sterilizasyonunda sterilizasyonu sağla-
maya yeterli olan sıcaklık, basınç ve uygulama süreleri; 
121 °C için 1 bar ve 15 dakika, 134 °C için ise 2 bar ve üç 
dakikadır. Bu yöntemle, sıcaklığa dayanıklı tıbbi araçlar 
yanında sıvılar da steril edilebilir. Temel ilke, steril edile-
cek malzemenin her noktasının belli bir sıcaklığa sahip 
doymuş su buharı ile yeterli süre temas etmesini sağla-
maktır.

Tablo 2. Sterilizasyon Sıcaklığı ve Uygulama Süreleri [2]

Buhar basıncı (barg)  0,7  bar 1 bar 1,4 bar 2 bar

Steriliizasyon sıcaklığı (°C) 115 121 126 134

Minimum süre (dakika)  30 15 10 3
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9.1 Doymuş Buhar ve Sterilizasyon
Doymuş buharın özellikleri, sterilizasyon için onu ideal 
bir madde haline getirmektedir. Buhar, otoklav haznesine 
girmeden önce boru hattı içinde uzun yol aldıktan sonra 
kirlenmiş yükle temas eder. Buhar, kaynağından otoklava 
giderken koşullar ideal olmadığında, bu koşullar sterili-
zasyon işlemini engeller.

Sterilizasyon için iyi olmayan en yaygın iki koşul şunlardır:

•  Islak buhar

•  Kızgın buhar

Islak buhar 
Islak buhar, doyma sıcaklığında %5'ten fazla su içeren bu-
hardır. Islak buhar, buharın ısı iletme verimliliğini düşürür 
ve bu da verimsiz bir sterilizasyon sürecine neden olur. 
Islak buhar, sterilizasyon açısından birçok önemli soruna 
neden olur:

• Sterilizasyon esnasında, buhardaki ıslaklık, paket-
lenmiş ürünlerin gözeneklerini tıkar ve buharın sarılı 
yüklere veya kapalı torbalara düzgün şekilde işleme-
sini önler. Islaklık ayrıca, buharın ürüne işlemesini de 
engeller.

• Aletler veya ürünler, çok fazla nemi emerek, süreç so-
nunda ıslak ürünlere neden olur. Bu büyük bir sorun-
dur, çünkü nem, bakterilerin gelişmesi için harika bir 
yaşam alanıdır.

• Islaklık, cihazın sterilizasyonu sırasında korozyona 
veya lekelenmeye de neden olabilir.

Buhar, kazanda üretilir. Kullanım noktalarına varıncaya 
kadar borularla taşınır. Hastanelerde buhar, kullanım sı-
cak suyu, merkezi ısıtma, çamaşırhane, hastane mutfağı 
ve sterilizasyon gibi birçok alanda kullanılır. Ortalama ola-
rak, sterilizasyon için kullanılan buhar, toplam üretimin 
ancak %5'i kadardır. 

Kazanda üretilen buhar, genelinde “ıslak buhar” tanımın-
dadır. %95-98 kuruluk iyi olarak kabul edilir. Ancak, buha-
rın kuruluk oranı genelde %95 ve altındadır. Buhar ilerler-
ken, ısı kayıpları le yoğuşması da söz konusudur. Buharın 
yoğuşmuş haline kondens denir.

Buhar, boru bağlantıları ile temas ettiğinde yoğuşur, ay-
rıca izole edilmemiş borularda ısı kayıpları ile yoğuşma 
meydana gelir. Borularda oluşan kondens, belirli aralıklar-
la yerleştirilmiş kondenstoplarla sistemden uzaklaştırılır. 
Kondensin iyi boşaltılamaması, işletmede bazı sorunlara 
neden olur.

•  Islak buharın ısıl verimi düşüktür.

•  Korozyona ve aşınmaya neden olur.

•  Isıl verim düşük olduğu için ısınma zamanını uzatır. 

Otoklav

 

Şekil 9. Temiz Buhar Jeneratörü ve Tesisatı
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Kızgın Buhar
Kızgın buharla beslenen bir otoklav, mikro organizmala-
rın öldürülmesi ve sterilizasyonu için doymuş buhar kadar 
etkili değildir. Kuru ısıyla sterilizasyon işlemi, yüksek sıcak-
lıklarda bile daha uzun sürer. 180 °C sıcaklıkta kuru ısı ste-
rilizasyonu için en az 30 dakikalık bir süre gereklidir. Oysa 
ki doymuş buhar ile sterilizasyonda, bu süre daha kısadır.

Doymuş buhar için ideal koşulların oluşturulması, sterili-
zasyon sonuçlarını olumlu şekilde etkiler. Islak buhar veya 
kızgın buhar problemlidir. İdeal doymuş buhar, %96-98 
kurulukta ve filtre edilmiş temiz buhardır.

Doymuş buharın başlıca avantajları:
•  Verimli süreç.
•  Kolay kontrol ve koruma.
•  Gözenekli yüklere iyi işleme.
•  Diğer yöntemlerden  daha çabuk sterilizasyon.
•  Ürünün herhangi bir şekilde kirletilmemesi.
•  Çevre kirliliğine neden olmaz.

10. NEMLENDİRME SİSTEMLERİ 

Hastane Havası Nemliliği
Hastanelerde nem oranının kontrolü önemlidir. En eko-
nomik nemlendirme sistemi, merkezi kazan tesisatından 
gelen buharın direkt enjeksiyonudur. Ancak buhar, ko-
rozyon önleyici kimyasal maddeler taşır. Nemlendirmede 
kullanılan buharın içindeki kimyasalların, bu maddelerin 
ortam havasındaki yüksek konsantrasyonlarına maruz 
kalan insanlarda sağlık sorunlarına yol açtığı konusunda 
endişeler bulunmaktadır. Bu kimyasal maddeler oda ha-
vasına nemlendiriciler yolu ile taşınmaktadır. 

Nemlendirme Nerede Gerekir?
Hastanelerde; ameliyathaneler, laboratuvarlar, doğum-
haneler, hasta odaları, yeni doğan çocuk odaları, yoğun 
bakım odalarında nemlendirme gereksinimi vardır. 

Temiz buharlı nemlendiriciler: Temiz buhar jeneratö-
ründe üretilmiş buhar ile yapılan nemlendirmedir. Bu sis-
temlerde deiyonize edilmiş su kullanılır.

Buhar enjeksiyonlu nemlendirici-
ler: 
Buhar enjeksiyonlu nemlendiriciler, 
temiz buharı veya merkezi kazan te-
sisatından gelen buharı dağıtmak 
için kullanılır. Bu sistem ile, verimli 
hava-buhar karışımı sağlanır. Ses se-
viyesi son derece düşüktür.

Buharlı Nemlendirme Sistemi
Buharlı nemlendirme sistemlerinde 
kazanda veya temiz buhar jenera-
töründe üretilen buhar, bir enjektör 
(nozul) ile ortama veya kanal içerisi-
ne verilir. Buharlı nemlendirme siste-

mi aşağıdaki elemanlardan meydana gelir:

- Buhar giriş vanası
- Separatör ve kondenstop grubu
- Kontrol vanası
- Nozul (Enjektör)
- Nozul ısıtma buharı kondenstopu

SONUÇ

İlaç ve gıda endüstrisi ile hastanelerde temiz buhara ih-
tiyaç vardır. Temiz buharın üretim sistemi ile dağıtımı ve 
kullanılan cihazlar önemlidir. Her noktada hijyen konusu 
dikkate alınmalıdır. Buhar dağıtım borularının tasarımı, 
normal işletme buharınkinden farklıdır. Ayrıca kullanılan 
cihazlar da temiz buhara uygun, paslanmaz çelik malze-
melerden üretilmelidir. Diğer taraftan buharın kalitesi de 
sterilizasyonu etkileyeceği için buharın kızgın olmaması 
ve kuruluğunun da %95’den aşağı olmaması gerekir. 
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