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 Termometre ile 0𝐶 olarak ölçülür,

 Anemometre ile  𝑚 𝑠 olarak ölçülür.

 Bağıl nem Birimi % olarak kullanılır.
 Higrometre ile ölçülebilir.

 Küre sıcaklık sensörü ile 0𝐶 olarak ölçülür,

 Kıyafetin ısı transferine karşı direnci 
Clo birimi ile ifade edilir.

 Bazal metabolizma ve yapılan iş sonucu 
ortaya çıkan ısı enerjisinin birim yüzeye oranı.
Birimi met ya da W/𝑚2 olarak ifade edilir.
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Orta Dereceli Termal Ortamlar

PMV geniş bir insan grubunun insan vücudunun ısı

dengesine dayalı 7 noktalı termal his skalasına göre

oylarının ortalamasını tahmin eden bir indekstir.

PMV indeksi; hava sıcaklığı, radyan ısı, nem, hava

akım hızı, giysi ve aktivite değişkenleri dikkate

alınarak hesaplanan ve bireyin ortamın termal

koşullarından etkilenme düzeyini belirleyen bir

indekstir. 3 ile +3 arasında değer alabilen PMV

indeksi, termal koşulların uygun olduğu yerlerde -

0,5 ile +0,5 arasında değerler alır.

PMV (Predicted Mean Vote) (Tahmin Edilen Ortalama Oy)



PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) (Tahmin Edilen Yüzde Memnuniyetsizlik)

• PPD değeri, PMV’de türetilen ve bir ortamda bulunan termal açıdan memnuniyetsiz 
kişilerin sayısal yüzdesini veren bir indekstir.

• PMV ±0,5 olduğu ortamda bulunan memnuniyetsiz kişilerin oranı % 10’u geçmez.
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𝑊𝐵𝐺𝑇 = 0,7𝑡𝑛𝑤 + 0,3𝑡𝑔

𝑊𝐵𝐺𝑇 = 0,7𝑡𝑛𝑤 + 0,2𝑡𝑔 + 0,1𝑡𝑎

𝑊𝐵𝐺𝑇𝑒𝑓𝑓 = WBGT + CAV
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ISI STRESİ

Sıcak Termal Ortamlar



Sıcak Çarpması
• Yüksek vücut ısısı
• Koordinasyon kaybı
• Sıcak, kuru cilt/bol terleme
• Zonklayan baş ağrısı
• Nöbetler, koma

Isı Bitkinlği
• Ağır terleme
• Aşırı zayıflık veya 

yorgunluk
• Baş dönmesi
• Bulantı kusma
• Sinirlilik
• Hızlı, sığ solunum
• Biraz yüksek vücut ısısı

Isı Krampları
• Karın, kollar veya bacaklarda kas 

krampları, ağrıları veya spazmları

Sıcak Termal Ortamlar



https://www.osha.gov/pls/imis/establishment.inspection_detail?id=307169482
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SoğukTermal Ortamlar



Hipotermi
• Uyuşmuş eller
• Titreme
• İnce motor koordinasyonunun kaybı 

(özellikle ellerde)
• Konuşma bozukluğu
• Düşünmede zorluk
• Mantıksız davranış (kıyafet çıkarma 

gibi)

Donma/soğuk vurması
• Kızarık cilt, 
• Parmak, ayak parmağı, 

burun veya kulak 
loblarında gri / beyaz 
lekeler,

• Etkilenen bölgelerde 
karıncalanma, ağrılar, 
his kaybı,

• sert kabarcıklar 
oluşabilir.Ayak donması/Siper Ayak

• Uyuşma
• Bacak ağrısı
• Şişme
• Karıncalanma ağrısı
• Kabarcıklar 
• Cildin altında kanama
• Kangren (ayak koyu mor, mavi veya gri olabilir)
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IREQ

thermoneutral 
zone

recovery time

wind chill 
temperature*

duration limited 
exposure

• Vücut ısısı dengesinin korunması 
için gerekli giysi izolasyonu

• Vücudun ısı dengesini 
yalnızca doğal reaksiyonlarla 
koruduğu sıcaklık aralığı

• Maruz kalma süresi sınırı

• İyileşme /toparlanma Süresi

*https://www.britannica.com/science/wind-chill/images-videos/media/645124/67397
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• Metabolik Isı Üretiminin Azaltılması: Otomasyon 
ve görevlerin mekanizasyonu

• Sıcak Yüzeylerden Radyan Isı Emisyonunun 
Azaltılması

• Sıcak Yüzeylerin Yalıtımı: İzolasyon, ısı kaynağı ve 
çalışma ortamı arasındaki 

• Havalandırma ve İklimlendirme:Havalandırma ve 
soğutulmuş gözlem kabinleri

• Nemi Azaltma

Sıcak Termal Ortamlar

Mühendislik Önlemleri 
maruziyetini azaltmanın en etkili yoludur

• Çalışanı çevreden izole edin.
• Vücut için ve özellikle çıplak eller için yerel 

ısıtma kullanın
• Havayı bloke etmek veya iş yerindeki hava 

hızını azaltmak için barikatlar veya başka 
yapılar sağlayın.

• Isıtılmış metal aletler ve ekipman saplarını 
sağlayın veya bunları ısı yalıtım malzemeleri 
ile kaplayın.

• Çalışanların kullanmaları için eldivenleri veya 
eldivenleri çıkarmak zorunda kalmayacak 
şekilde tasarlanmış makine kontrollerini ve 
araçlarını kullanın.
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