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ÖNSÖZ

Aironn, on yılı aşkın geçmişiyle Türkiye İklimlendirme Sektöründe “Fan Mühendisliği”
disiplinin dinamik kuruluşu olarak hizmet veriyor. Kocaeli Kartepe mevkiinde, yıllık
üretim kapasitesi 20.000 adet olan 6.500 metrekarelik tesisinde; aksiyel ve radyal fanlar,
yangın ve duman egzoz fanları, jet fanlar, otopark, tünel ve metro fanları, basınçlandırma
fanları, sığınak fanları, çatı tipi ve kanal tipi fanlar, hücreli fanlar, EC fanlar üreten Aironn,
kendinden susturuculu fan, tünel fanlarının periyodik bakımında büyük kolaylıklar sağlayan
kızaklı jetfan gibi birçok faydalı model patentine sahip ürün geliştirdi. Kompakt merdiven
basınçlandırma fanları, yüksek basınçlarda tercih edilen çift motora sahip seri bağlı aksiyel
fanların yerine geçecek tek motorlu tek milli fanlar gibi havalandırma sektörüne yenilik
getiren tasarımlara imza attı. İngiltere’de, Sussex Üniversitesi’nde GE ve Rolls Royce gibi
dünya devlerinin Ar-Ge çalışmalarını yürüten bir ekiple gerçekleştirilen, 2000 – 3000
çapında 550 – 630 kW kapasite aralığındaki özgün kanat tasarımı da Aironn tarafından
gerçekleştirilen “ilk”ler arasında.
Aironn tarafından projelendirilen, TÜV SÜD onaylı Fan Performans Test Laboratuvarı,
uluslararası alanda en büyük fan otoritesi kabul edilen AMCA (Air Movement and Control
Association International) tarafından akredite edildi. AMCA akreditasyonuna sahip
Türkiye ve bölge coğrafyasında ilk ve tek laboratuvar olan Aironn Fan Performans Test
Laboratuvarında, 315 mm çaptan 2400 mm çapa kadar tüm fanlar test edilebiliyor. Yine
Aironn tarafından tasarımlanan ve hayata geçirilen Yangın Dayanım Test Laboratuvarı,
İtki Düzeneği ve Bir TÜBİTAK projesi olan tasarlanan Çınlama Odası, Aironn Havalandırma
A.Ş.’nin Türkiye’ye kazandırdığı önemli kilometre taşları.
Değer Mühendisliği yaklaşımı ile fan dünyasında uzman çözümler üreten Aironn, bu Teknik
Yayın Dizisi ile bilgiyi paylaşarak ülkemizin mühendislik altyapısına hizmet edebilmeyi
hedefliyor.
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Euler Teorisi
ve
Fan Terminolojisinin Temel Kavramları

BÖLÜM 1

11

1.1. Giriş:
Endüstrinin en önemli ihtiyaçlarından birisi bir akışkanın bir ortamdan bir başka ortama uygun
şartlarda iletilmesidir. Bu amaçla kullanılan pompalama sistemleri (pompalar, kompresörler ve
fanlar) dünyadaki elektrik enerjisi talebinin yaklaşık olarak % 63’ünü (sırasıyla % 22, % 25 ve
% 16) tüketmektedir. Hatta bu sistemlerden herhangi birisinin enerji tüketimleri bazı
endüstriyel alanlarda toplam elektrik enerjisi kullanımının % 25-50’si ve hatta bazen daha da
fazlası olmak üzere çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu bakımdan kullanılacak tesisata
uygun fan ve diğer pompalama sistemlerinin seçimi ve uygun bir biçimde çalıştırılması oldukça
önemlidir. Enerjinin tüketildiği (fan, kompresör ve pompa) sistemlerin tasarım, seçim ve
kullanımlarının enerji verimliliği bakımından optimum bir biçimde gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
Pnömatik Enerji veya Yük 𝐻𝐻 (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑚𝑚); hava ve gazların birim ağırlık başına sahip olduğu
potansiyel enerjisi, basınç enerjisi ve kinetik enerjinin toplamı olup,
𝐻𝐻 = 𝑍𝑍 +

𝑃𝑃 𝑉𝑉 !
+
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ı𝑛𝑛ç 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝛾𝛾 2𝑔𝑔

ifadesiyle tanımlanabilir. Burada 𝑍𝑍 referans bir düzleme göre akışkanın konumunu yani
yükseltisini (𝑚𝑚), 𝑃𝑃 akışkanın statik basıncını (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! ), 𝛾𝛾 akışkanın özgül ağırlığını
(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! ), 𝑉𝑉 akışkanın ortalama akış hızını (𝑚𝑚/𝑠𝑠) ve 𝑔𝑔 ise yerçekimi ivmesini (𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! )
göstermektedir. 𝛾𝛾akışkanın özgül ağırlığı ise; 𝜌𝜌 akışkanın yoğunluğu (kg/𝑚𝑚! ) olmak üzere,
𝛾𝛾 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 ifadesiyle tanımlanır. Bu bağlamda fanlar; kısaca mekanik enerjiyi gazların pnömatik
enerjisine çeviren pnömatik akım makinaları olarak tanımlanabilir. Mühendislik uygulamalarında
kullanılan hava ve gazlara enerji veren diğer pnömatik akım makinaları; üfleçler (blower-lar),
körükler (bellows-lar) ve kompresörlerdir. Hava ve gazlardan aldığı pnömatik enerjiyi mekanik
enerjiye çeviren diğer pnömatik akım makinalarını ise pnömatik motorlar (hava türbinleri),
rüzgâr türbinleri, gaz türbinleri ve buhar türbinleri olarak sınıflandırabiliriz.
Bu bölümde fan ve diğer türbomakinalar için çok önemli temel denklemlerin elde edilmesini
sağlayan Euler teorisi verilecek ve fan mühendisliği terminolojisinde kullanılan temel kavramlar
açıklanmaya çalışılacaktır.

1.2. Euler Teorisi:
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ı 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇:
𝐹𝐹 = 𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑉𝑉
𝑑𝑑𝑎𝑎
=
=
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

(1.1)

olduğuna göre, türbomakina rotorunun (çarkının) akışkandan enerji alması ya da ona enerji
vermesi için akışkanın momentumunda yani hareket miktarında 𝑎𝑎 = 𝑚𝑚𝑉𝑉 zaman içinde bir
değişim meydana getirmek gerekir. Fanlarda bunu sağlamak üzere, akışkan rotorun (çarkın)
(Şekil 1.1) içinden geçerken; (a) ya hız vektörünün hem doğrultusu hem de büyüklüğü değiştirilir
(santrifüj ve karışık akışlı fanlarda olduğu gibi), (b) ya da uygun profilli çark kanatlarının dönerek
akışkanın momentumunu değiştirmesi sonucunda kanadın yüzü (üstü) ile sırtı (altı) arasında
oluşan farklı hızlardaki akışkan akımlarından dolayı basınç dağılımları arasındaki farklılık kanada
etkiyen net bir kaldırma kuvvetini oluşturur (eksenel (aksiyal) fanlarda olduğu gibi).

13

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ı𝑛𝑛ı𝑛𝑛 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇:
∑𝐹𝐹 ∧ 𝑟𝑟 = ∑

𝑑𝑑𝑎𝑎
∧ 𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

(1.2)

Şekil 1.1. Türbomakina rotorunun (çarkının) şematik görünüşü.
Hipotezler:
1. Rotorda (çarkta) sonsuz kanat var.
2. Akışkanın mutlak hareketi zaman ortalaması olarak daimidir.
3. Akışkanın gerek çarka girişte gerekse çarktan çıkışta mutlak hareketi dönel simetriktir.
4. Çarkın açısal hızı (ω) sabittir.
5. Akışkan sürtünmesiz ve sıkıştırılamazdır.
Esas itibariyle fanlarda akış türbülanslı olduğundan bu hipotezlerden 3. Hipotez yanlıştır, ancak
bu yanlış, sonuçlara çok az etki ettiğinden göz yumulur.
Çarka bağlı dönen eksen takımına göre akışkanın yaptığı harekete “bağıl (izafi, rölatif) hareket”,
sabit eksen takımına göre akışkanın yaptığı harekete “mutlak hareket”, yine sabit eksen takımına
göre ve fakat çarka bağlı olarak yaptığı harekete (dönme hareketine) ise “sürüklenme” hareketi
adı verilir.
Akışkanın bağıl hızı 𝑊𝑊, sürüklenme hızı (teğetsel hız, çevresel hız) 𝑈𝑈 ve mutlak hızı 𝐶𝐶 olmak
üzere; her an her noktada (𝜔𝜔 çarkın açısal hızını göstermek üzere), hızlar arasında,
𝐶𝐶 = 𝑈𝑈 + 𝑊𝑊

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐻𝐻ı𝑧𝑧 = 𝑆𝑆ü𝑟𝑟ü𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐻𝐻ı𝑧𝑧ı + 𝐵𝐵𝐵𝐵ğı𝑙𝑙 𝐻𝐻ı𝑧𝑧

(1.3)

bağıntısı yazılabilir. İvmeler arasında ise,
𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑈𝑈 𝑑𝑑𝑊𝑊
=
+
+ 2 𝜔𝜔×𝑊𝑊
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 İ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑆𝑆ü𝑟𝑟ü𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 İ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝐵𝐵𝐵𝐵ğı𝑙𝑙 İ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 İ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)
ifadesi yazılabilir.
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(1.4)

𝐶𝐶, 𝑈𝑈 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑊𝑊 hız vektörlerinin oluşturduğu üçgene hız (veya hızlar) üçgeni adı verilir. Giriş ve çıkış
hız üçgenleri Şekil 1.2’de verilmiştir. 𝑈𝑈 teğetsel (çevresel veya sürüklenme) hızı ilgili konumdan
geçen daireye, 𝑊𝑊 bağıl hızı ise kanada teğettir. Bu üçgenlerde (𝑈𝑈 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐶𝐶) hızları arasındaki açıya
𝛼𝛼 mutlak akış açısı denir. (𝑈𝑈 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑊𝑊) hızları arasındaki açıya ise genel olarak 𝛽𝛽 bağıl akış açısı veya
kanadın eğimini belirlediği için genellikle kanat açısı denir. Giriş ve çıkış hız üçgenlerindeki
𝛼𝛼 mutlak akış açıları mutlak akışın yönünü belirlerken, 𝛽𝛽 bağıl akış açıları veya kanat açıları ise
bağıl akışın yönünü belirler. 𝛽𝛽 bağıl akış açısı veya kanat açısı, akışkana enerji veren fan, pompa,
üfleç, körük ve kompresör gibi akım makinalarında (− 𝑈𝑈 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑊𝑊) hızları arasındaki açı iken,
akışkandan enerji alan türbin (gaz, su, buhar, rüzgar) ile hidrolik ve pnömatik motor gibi akım
makinalarında ise (𝑈𝑈 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑊𝑊) hızları arasındaki açıdır.

(a) Giriş Hız Üçgeni

(b) Çıkış Hız Üçgeni

Şekil 1.2. Giriş (a) ve çıkış (b) hız üçgenleri.
Çarkın içindeki akışkan hareketi esas itibariyle üç boyutlu olmakla birlikte hesapları
kolaylaştırmak üzere, her dik kesitte ortalama hız göz önüne alınabilir ve akışkanın hızının kesitin
her noktasında bu ortalama değere eşit olduğu kabul edilebilir. Böylece akım tek boyutluymuş
gibi düşünülebilir. Tek boyutlu teori küçük fanlarda gerçeğe yakın sonuçlar vermektedir. Büyük
fanlarda ise makinayı eşit debili küçük makinalara bölerek, her birine aynı yaklaşık (tek boyutlu)
teoriyi uygulamak mümkündür.
Bir akışkan ipçiğinin çarka (rotora) girdiği nokta 1 indisiyle, çarktan çıktığı nokta ise 2 indisi ile
gösterilir (Şekil 1.1). Bir kanaldaki akışkan kütlesine hareket miktarı (momentum) teoremini
uygularsak, ∆𝑄𝑄 bir tek kanala giren hacimsel debi ve 𝜌𝜌 akışkanın yoğunluğu olmak üzere,
𝑚𝑚 =

!"
!"

= 𝜌𝜌∆𝑄𝑄 akışkanın bir tek kanaldaki kütlesel debisi olur.

Mutlak akış zaman ortalaması olarak daimi olduğundan,
∑𝐹𝐹 = 𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑑𝑑 𝑚𝑚𝐶𝐶
𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑑𝑑𝐶𝐶
𝑑𝑑𝑚𝑚
=
=
= 𝐶𝐶
+ 𝑚𝑚
= 𝜌𝜌∆𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

!!
!"

= 0 ve
(1.5)

(1.2) denklemi yardımıyla, hareket miktarının momenti alınarak açısal momentum (hareket
miktarı) teoremi uygulanırsa,
𝑀𝑀 = ∑𝐹𝐹 ∧ 𝑟𝑟 = ∑

𝑑𝑑𝑎𝑎
∧ 𝑟𝑟 = 𝜌𝜌∆𝑄𝑄. ∆ 𝐶𝐶 ∧ 𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

(1.6)
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yazılabilir. Burada 𝑟𝑟 ilgili noktanın dönme eksenine göre konumunu gösteren yer vektörüdür.
Alınan momentin çarkın dönme ekseni olan z ekseni üzerindeki izdüşümü alınırsa,
𝑀𝑀! = 𝜌𝜌∆𝑄𝑄. ∆ 𝐶𝐶 ∧ 𝑟𝑟

elde edilir. Mutlak hız,

(1.7)

!

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶! + 𝐶𝐶!

(1.8)

şeklinde, mutlak hızın teğetsel bileşeni 𝐶𝐶! ile meridyen (normal) bileşeni 𝐶𝐶! ’in toplamı
biçiminde ifade edilebilir. Böylece,
∆𝑀𝑀! = 𝜌𝜌∆𝑄𝑄. ∆ 𝐶𝐶 ∧ 𝑟𝑟

!

= 𝜌𝜌∆𝑄𝑄. ∆ 𝐶𝐶! + 𝐶𝐶! ∧ 𝑟𝑟

∆𝑀𝑀! = 𝜌𝜌∆𝑄𝑄. ∆ (𝐶𝐶! ) ∧ 𝑟𝑟

!

(1.9)

!

+ 𝜌𝜌∆𝑄𝑄. ∆ (𝐶𝐶! ) ∧ 𝑟𝑟

(1.10)

!

bulunur. Mutlak hızın meridyen bileşenlerinin tümü 𝑧𝑧 dönme ekseninden geçtikleri için (1.10)
denklemindeki son moment terimi sıfır olacaktır. Buna ilave olarak ağırlık kuvvetleri dönme
eksenine dik veya ekseni kestiklerinden bu eksene göre momentleri sıfırdır. Basınç kuvvetleri
yüzeye dik olduklarından dönme eksenine göre momentleri olmayacaktır. Santrifüj kuvvetler
dönme ekseninden geçtikleri için bu eksene göre momentleri sıfırdır. Kanaldan geçen akışkana
cidarlardan etkiyen kuvvetlerinin dönme eksenine göre momenti, ∆𝑀𝑀! olur.
∆𝑀𝑀! =

!

!

𝜌𝜌∆𝑄𝑄. ∆ 𝐶𝐶 ∧ 𝑟𝑟 = 𝜌𝜌∆𝑄𝑄. 𝐶𝐶!! 𝑟𝑟! − 𝐶𝐶!! 𝑟𝑟!

(1.11)

Tüm kanallardan yani çarktan geçen hacimsel debi 𝑄𝑄 ise çarka akışkanın etki ettirdiği kuvvetlerin
𝑧𝑧 dönme eksenine göre toplam momenti, 𝑀𝑀! , (1.12) ifadesiyle tanımlanabilir.
𝑀𝑀! = 𝜌𝜌𝜌𝜌. 𝐶𝐶!! 𝑟𝑟! − 𝐶𝐶!! 𝑟𝑟!

(1.12)

𝑀𝑀! =

𝛾𝛾
𝑄𝑄. 𝐶𝐶!! 𝑟𝑟! − 𝐶𝐶!! 𝑟𝑟!
𝑔𝑔

(1.13)

𝑀𝑀! =

𝛾𝛾
𝑄𝑄. 𝐶𝐶! 𝑟𝑟! 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼! − 𝐶𝐶! 𝑟𝑟! 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼!
𝑔𝑔

(1.14)

Akışkanın özgül ağırlığı 𝛾𝛾 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 ve 𝑔𝑔 yerçekimi ivmesi olmak üzere, (1.12) ifadesi aşağıdaki gibi
de yazılabilir.

Ayrıca hız üçgenleri göz önüne alınarak (1.13) denklemi aşağıdaki formda da yazılabilir.

Rotorun Akışkana Verdiği Güç (Hidrolik Güç):𝑵𝑵𝒉𝒉
𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀

(1.15) denkleminde, 𝑀𝑀: 𝑁𝑁𝑁𝑁 ve 𝜔𝜔: 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑠𝑠 birimleri kullanılırsa hidrolik güç 𝑁𝑁! :

birimi cinsinden bulunur.

(1.12) ve (1.15) denklemleri kullanılarak,

16

!"
!

(1.15)

!

= = 𝑊𝑊
!

𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝜌𝜌𝜌𝜌. 𝐶𝐶!! 𝑟𝑟! 𝜔𝜔 − 𝐶𝐶!! 𝑟𝑟! 𝜔𝜔

(1.16)

𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝜌𝜌𝜌𝜌. 𝐶𝐶!! 𝑟𝑟! 𝜔𝜔 − 𝐶𝐶!! 𝑟𝑟! 𝜔𝜔
𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝜌𝜌𝜌𝜌. 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! − 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈!

(1.16)
(1.17)

elde edilir. Sürüklenme hızları için 𝑈𝑈! = 𝑟𝑟! 𝜔𝜔 ve 𝑈𝑈! = 𝑟𝑟! 𝜔𝜔 eşitlikleri kullanılarak,
elde edilir. Sürüklenme hızları için 𝑈𝑈! = 𝑟𝑟! 𝜔𝜔 ve 𝑈𝑈! = 𝑟𝑟! 𝜔𝜔 eşitlikleri kullanılarak,
yazılabilir. (1.17) nolu denklemde 𝐶𝐶!! = 𝐶𝐶! cos 𝛼𝛼! ve 𝐶𝐶!! = 𝐶𝐶! cos 𝛼𝛼! yazılırsa,
𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝜌𝜌𝜌𝜌. 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! − 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈!
𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝜌𝜌𝜌𝜌. 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! − 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼!

(1.17)
(1.18)

yazılabilir. (1.17) nolu denklemde 𝐶𝐶!! = 𝐶𝐶! cos 𝛼𝛼! ve 𝐶𝐶!! = 𝐶𝐶! cos 𝛼𝛼! yazılırsa,
bulunur. (1.17) ve (1.18) nolu denklemler akışkanın özgül ağırlığı 𝛾𝛾 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 ve 𝑔𝑔 yerçekimi
ivmesi olmak üzere, düzenlenirse sırasıyla aşağıdaki ifadeler elde edilir.
𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝜌𝜌𝜌𝜌. 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! − 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼!
(1.18)
𝛾𝛾
bulunur. (1.17) ve (1.18)
nolu denklemler akışkanın özgül ağırlığı 𝛾𝛾 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 ve 𝑔𝑔 yerçekimi
(1.19)
𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑄𝑄. 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! − 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈!
ivmesi olmak üzere,𝑔𝑔 düzenlenirse sırasıyla aşağıdaki ifadeler elde edilir.
𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝛾𝛾
𝑄𝑄. 𝐶𝐶!!
− 𝐶𝐶
𝑈𝑈!𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼!
𝛼𝛼!!
! 𝑈𝑈𝑈𝑈
! !cos
!−
𝑔𝑔

(1.19)
(1.20)

Fanın çarkı tarafından akışkana maksimum hidrolik güç verebilmek için (1.20) denklemindeki 2.
𝛾𝛾
terimin
olması
𝑈𝑈!𝛼𝛼sıfır
olamayacaklarına göre, bu durum
ancak
𝑁𝑁!sıfır
= 𝑀𝑀𝑀𝑀
= gerekir.
𝑄𝑄. 𝐶𝐶! Fiziksel
𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼olarak
cos
(1.20)
!!ve
! − 𝐶𝐶!𝐶𝐶𝑈𝑈
!
ve ancak cos 𝛼𝛼! =𝑔𝑔0, yani 𝛼𝛼! = 90! olması halinde mümkün olur ki buna fanlarda akışkan
açısından çarka dik (radyal veya ön-dönmesiz) giriş adı verilir (Şekil 1.3).
Fanın çarkı tarafından akışkana maksimum hidrolik güç verebilmek için (1.20) denklemindeki 2.
terimin sıfır olması gerekir. Fiziksel olarak 𝐶𝐶! ve 𝑈𝑈! sıfır olamayacaklarına göre, bu durum ancak
ve ancak cos 𝛼𝛼! = 0, yani 𝛼𝛼! = 90! olması halinde mümkün olur ki buna fanlarda akışkan
açısından çarka dik (radyal veya ön-dönmesiz) giriş adı verilir (Şekil 1.3).

Şekil 1.3. Akışkanın fan çarkına dik (radyal veya ön-dönmesiz) girişi halindeki hız üçgeni.
Gücü bir ağırlığın kaldırılışı şeklinde yazarsak,
Şekil 1.3. Akışkanın𝛾𝛾 fan çarkına dik (radyal veya ön-dönmesiz) girişi halindeki hız üçgeni.
𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑄𝑄. 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! − 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! = 𝛾𝛾. 𝑄𝑄. 𝐻𝐻!
(1.21)
𝑔𝑔
Gücü bir ağırlığın kaldırılışı şeklinde yazarsak,
𝐻𝐻! fan için “Euler Basma
Yüksekliği” adını alır ve
𝛾𝛾
𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑄𝑄. 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! − 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! = 𝛾𝛾. 𝑄𝑄. 𝐻𝐻!
𝑔𝑔
𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! − 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼!
𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! − 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼!
𝐻𝐻! =
=
𝑔𝑔
𝑔𝑔
𝐻𝐻! fan için “Euler Basma Yüksekliği” adını alır ve
𝐻𝐻! =

𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! − 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼!
𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! − 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼!
=
𝑔𝑔
𝑔𝑔
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(1.21)

(1.22)
(1.22)

biçiminde tanımlanır. Bu tanımlamalar çarkta sonsuz kanat kabulüyle elde edildiklerinden bazen
𝐻𝐻! yerine 𝐻𝐻!"# ! sembolü de kullanılır. 𝐻𝐻! çarktan birim ağırlık başına akışkana verilen enerji
olup, 𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑁𝑁 = 𝐽𝐽/𝑁𝑁 = 𝑚𝑚 birimindedir.
Birim akışkan kütlesi başına çark ile akışkan arasında alınıp verilen enerji ise,
𝑌𝑌! = 𝑔𝑔𝐻𝐻!

şeklinde tanımlanır ve 𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑚𝑚! /𝑠𝑠 ! birimindedir.

1.23

𝐶𝐶 mutlak hızındaki akışkanın 𝑟𝑟 yarıçaplı daire çevresi boyunca sirkülasyonu 𝛤𝛤 ile gösterilirse (𝐶𝐶
vektörü ile daireye teğet vektör arasındaki açı 𝛼𝛼 ise), simetri de göz önüne alınırsa,
𝛤𝛤! = 2𝜋𝜋𝜋𝜋! 𝑟𝑟! cos 𝛼𝛼! ve 𝛤𝛤! = 2𝜋𝜋𝜋𝜋! 𝑟𝑟! cos 𝛼𝛼!

(1.24)

Çarkın açısal hızı ile devir sayısı veya dönme hızı (devir/dk) arasındaki bağıntı, 𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋/60,
olmak üzere, fan için çarktan birim akışkan kütlesine verilen enerji 𝑌𝑌! için aşağıdaki ifade
yazılabilir.
𝑌𝑌! = 𝑔𝑔𝐻𝐻! =

𝑛𝑛
(𝛤𝛤 − 𝛤𝛤! )
60 !

(1.25)

Ayrıca giriş ve çıkış hız üçgenlerinde “Cosinus Teoremi” uygulanırsa, fan için “Euler Basma
Yüksekliği” aşağıdaki gibi de ifade edilebilir.
𝐻𝐻! =

𝐶𝐶!! − 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈!! − 𝑈𝑈!! 𝑊𝑊!! − 𝑊𝑊!!
+
−
2𝑔𝑔
2𝑔𝑔
2𝑔𝑔

(1.26)

(1.26) denkleminden anlaşılacağı gibi Euler teorisine göre fan için “Euler Basma Yüksekliği”
büyüklüğü; akışkanın yalnızca çarka giriş ve çıkıştaki hızlarına bağlıdır. Ara noktalardaki hızlara ve
akışkanın cinsine (viskozite ve yoğunluk gibi fiziksel özelliklerine) bağlı değildir. Diğer bir deyişle,
bir fanın hava ile çalışması halindeki Euler Basma Yüksekliği 200 𝑚𝑚ℎ𝑆𝑆 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) ise,
aynı fanın aynı devir sayısında çalışmak suretiyle bir başka gazı (örneğin Oksijen gazını) basması
halindeki Euler Basma Yüksekliği de 200 𝑚𝑚𝑂𝑂! 𝑆𝑆 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑠𝑠ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) olacaktır. Ancak
gerçekte sürtünmeli (viskoz) akışkan ve sonlu sayıda kanat durumunda akışkan cinsine (özellikle
viskozitesine) ve dolayısıyla Reynolds sayısına bağlı olarak fanın uygulamadaki gerçek basma
yüksekliği (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎ış𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) değişmeyebilir veya azalabilir. Gerçek basma yüksekliği
azaldığı zaman aynı zamanda basılan akışkan debisi ve özellikle fanın genel (toplam) verimi de
azalabilir ve bunun sonucunda fanın çektiği mil gücü ise bir miktar artabilecektir.
Euler basma yüksekliği 𝐻𝐻! , çarkın geometrik verileri yardımıyla kolay hesaplanabilen hayali veya
teorik basma yüksekliği olup, fanlarda kanat sayısı sonsuz olamayacağı için bu değere erişilemez.
Gerçek durumda yani fan çarkı sonlu sayıda (𝑧𝑧) kanada sahipken bulunan Euler Basma Yüksekliği
𝐻𝐻!"# ! , sonsuz kanat halindeki Euler Basma Yüksekliği 𝐻𝐻!"# ! ’den daha küçük olacaktır.

1.3. Sonlu Kanat Sayısının Etkisi:

Çarkın 𝑧𝑧 kanat sayısının sonlu olması halinde akışkan sürtünmesiz dahi olsa, komşu iki kanadın
oluşturduğu sonlu boyutlardaki kanallardan akan akışkanın mutlak hareketi daimi olamayacağı
için, çarka girişte akımın dönel simetrili olması sağlansa bile, çarktan çıkışta dönel simetri
gerçekleştirilemez. Her akışkan ipçiğinin çıkış noktasındaki mutlak hızı birbirinden farklı ve 𝛼𝛼
açıları da değişik olur. Şekil 1.4.(a)’da gösterildiği gibi; çark içinde akışkanın mutlak hareketi
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potansiyel (dönümsüz) olsa bile, çarkın kanalları içindeki bağıl hareketi dönümlüdür (girdaplıdır),
Şekil 1.4.(b). Böylece kanat sayısının sonlu olması başlıca şu üç önemli sonucu doğurur:

(a) Mutlak Hareket

(b) Bağıl Hareket

(c) Kanal Kapalı

(d) Kanal Açık

Şekil 1.4. Bir santrifüj fan çarkında; (a) mutlak hareket, (b) bağıl hareket, (c) kanal kapalıyken
sirkülasyon, (d) kanal açıkken sirkülasyon.
• Fan çarkında akışkanı iten kanadın A yüzü üzerinde merkezcil, akışkandan kaçan B sırtı
üzerinde ise merkezkaç yönde olmak üzere dik kesit içinde, bağıl hız dağılımını düzgün
olmaktan çıkaran bir ‘bağıl girdap’ veya ‘sirkülasyon’ oluşur, Şekil 1.4 (c) ve (d). Bu
yüzden kanadın A yüzündeki basınç, kanadın B sırtındaki basınçtan daha büyük olur (Şekil
1.5).
• Akışkan sürtünmesiz olsa bile, santrifüj fanlarda çarkın dönme yönünde basınç gittikçe
azalacağından, çarktan sonraki sabit bir C noktası (Şekil 1.5) önünden kanatlar arka
arkaya geçerken, bu noktada ölçülen basınç değerinde salınımlar meydana gelir. Çarktaki
kanat sayısı arttıkça bu salınımların hem periyotları hem de genlikleri küçülür.

Şekil 1.5. Bir santrifüj fan çarkında kanatlar arasında bağıl hız dağılımı, kanat yüzü ile kanat sırtı
arasındaki basınç farklılığı ve kanat çıkışındaki sonlu kanat ile sonsuz kanat hallerindeki hız
üçgenleri.
• Sonlu kanat halinde akışkan çarktan çıkarken çevresel doğrultuda daha az bir eğimle
hareket eder. Sonsuz kanat halinde akışkan, bağıl çıkış hızı açısı (𝑊𝑊! ’nin −𝑈𝑈! ile yapmış
olduğu açı) 𝛽𝛽! , kanat açısı olan 𝛽𝛽!! = 𝛽𝛽!" ’a eşit olacak yani kanada çıkış noktasında
teğet olacak bir şekilde çarkı terk ediyor olmasına rağmen, sonlu kanat halinde akışkanın
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çarktan bağıl çıkış hızı açısı (𝑊𝑊! ’ün veya 𝑊𝑊!! ’un −𝑈𝑈! ile yapmış olduğu açı) 𝛽𝛽! , 𝛽𝛽! ’den
daha küçük bir değer alır (Şekil 1.6). Çıkıştaki mutlak hızın teğetsel bileşeni (𝐶𝐶!! =
𝐶𝐶!!! )’de azalarak 𝐶𝐶!! değerine düşer. Böylece sonsuz kanat halinde Euler teorisinde
(1.22) denklemiyle verilen Euler basma yüksekliği (𝐻𝐻! veya 𝐻𝐻!"# ! )’ne göre, sonlu kanat
halindeki Euler basma yüksekliği (𝐻𝐻!"#$ )’nin daha küçük ve sonlu kanat halindeki fan
toplam basınçının (∆𝑃𝑃! !"#$ ) da sonsuz kanat halindeki toplam basınçtan (∆𝑃𝑃! !"#! ) daha
küçük olacağı söylenebilir. Bunun anlamı çark tarafından akışkana verilen toplam
enerjinin sonlu kanat halinde daha az olacağıdır. Bunu ifade etmek için aşağıda
(1.27) denklemindeki gibi tanımlanan 𝜀𝜀 güç azalma (güçazlığı) faktörü ile birlikte 𝑝𝑝
Pfleiderer kayma faktörü tanımlanmıştır (Pfleiderer, 1978). Yapılan birçok fan araştırması
sonunda bu ifadenin santrifüj fanlarda yaklaşık bir netice vereceği belirlenmiştir.
𝜀𝜀 =

∆𝑃𝑃! !"#$ 𝜌𝜌𝑈𝑈! . 𝐶𝐶!! 𝐶𝐶!!
𝐻𝐻!"#$
1
=
=
=
=
=
𝐻𝐻!"# ! ∆𝑃𝑃! !"#! 𝜌𝜌𝑈𝑈! . 𝐶𝐶!! 𝐶𝐶!! 1 + 𝑝𝑝 1 +

1

!!!
!

! !! !!
!

!

(1.27)

Burada; 𝑍𝑍 kanat sayısını, 𝐷𝐷! çark giriş (emiş) çapını, 𝐷𝐷! çark çıkış çapını, 𝜓𝜓 ! kanat açısına, çark
hidrolik profiline (tipine), çarktan sonra konulan yöneltici düzenine ve akışın Reynolds sayısına
bağlı deneysel bir katsayı olan Pfleiderer düzeltme katsayısını ve 𝑝𝑝 ise Pfleiderer kayma
faktörünü göstermektedir. 𝜀𝜀 güç azalma (güçazlığı) faktörü hızlar oranına eşit olduğu için bazen
hız katsayısı olarak da adlandırılır.

Şekil 1.6’da öne eğik, radyal düz ve geriye eğik kanatlı santrifüj fanlar için çıkış hız üçgenleri
üzerinde sonlu kanat sayısının etkileri gösterilmiştir. Hız üçgenlerinde dolu çizgiler sonsuz kanatlı
fan durumunu, kesik çizgiler ise sonlu kanatlı fan durumunu göstermektedir. Bu diyagramlardan
sonlu kanat sayısının pratik etkileri olarak aşağıdaki yorumları kolaylıkla yapabiliriz.
• Her üç hâlde de bağıl hız çıkış açısı 𝛽𝛽! , 𝛽𝛽! = 𝛽𝛽!! = 𝛽𝛽!" olarak tanımlanabilen kanat çıkış
açısından daha küçüktür.
• Ortalama bağıl çıkış hızındaki değişim; geriye eğik kanat ve radyal düz kanat
durumlarında artış şeklinde iken, öne eğik kanat durumunda ise azalma şeklindedir.
• Her üç durumda da mutlak ortalama çıkış hızı 𝐶𝐶! < 𝐶𝐶! ’dir.
• Her üç durumda da mutlak hızın 𝛼𝛼! (akış) açısı, 𝛼𝛼! ’den aşırı bir şekilde daha büyüktür. Bu
durumda kılavuz kanatlar vb. yöneltici mekanizmaların konstrüksiyonu için önemlidir.
• 𝜀𝜀 güç azalma (güçazlığı) faktörü veya hız katsayısı, ∆𝐶𝐶!! ile orantılıdır.
∆!! !"#$

𝜀𝜀 = ∆!

! !"#!

=

!!! .(!!! !∆𝐶𝐶𝑢𝑢2 )
!!! .!!!

=

!!! !∆𝐶𝐶𝑢𝑢2
!!!

!

= !!!
!!

(1.28)

Pratik maksatlar için ∆𝐶𝐶!! azalmasını 𝐶𝐶!! ’den hesaplamanın yeterli olduğunu not ediniz.
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(a) Öne Eğik Kanat

(b) Radyal Düz Kanat

(c) Geriye Eğik Kanat

Şekil 1.6. Sonsuz kanatlı ve sonlu kanatlı Öne Eğik, Radyal Düz ve Geriye Eğik Kanatlı Santrifüj
Fanlar için çıkış hız üçgenleri.
Pfleiderer düzeltme katsayısı (𝜓𝜓 ! )’nın özellikle Geriye Eğik Kanatlı çarkı bir salyangoz içinde
çalışan fanlar için aşağıdaki gibi alınması halinde iyi sonuçlar verdiği ifade edilmiştir. Burada 𝛽𝛽!!
kanat açısı derece (! ) cinsinden yazılmalıdır.

𝜓𝜓 ! = 0.65 − 0.85

1+

𝛽𝛽!!
60!

Kılavuz (yöneltici) kanatlı difüzörlü santrifüj fanlar için,
𝜓𝜓 ! = 0.6

1+

𝛽𝛽!!
60!

(1.29)

(1.30)

alınması önerilmiştir.

Kılavuz (yöneltici) düzen olarak yalnız kanatsız difüzörün kullanıldığı santrifüj fanlar için,
𝜓𝜓 ! = 0.85 − 1.0

şeklindedir.

1+

𝛽𝛽!!
60!

(1.31)

Eksenel çarklarda güç azalma (güçazlığı) faktörü aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
𝜀𝜀 =

𝜓𝜓 ! . 𝑟𝑟
𝜓𝜓 ! . 𝐷𝐷
=
𝑍𝑍. 𝑒𝑒
2 𝑍𝑍. 𝑒𝑒

(1.32)

Burada; 𝑒𝑒 göz önüne alınan kanat profilinin çarkın dönme eksenine paralel doğrultudaki
uzunluğu (çarka giriş 1 ve çarktan çıkış 2 noktalarından geçip eksene dik olan iki düzlem
arasındaki uzaklıklığı) ve 𝑟𝑟 = 𝐷𝐷! /2 = 𝐷𝐷! /2 = 𝐷𝐷/2 çark yarıçapını göstermektedir. Buradaki 𝜓𝜓 !
ise (1.33) denklemi ile tanımlıdır.
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Karışık Akışlı ve Eksenel fanlarda ise güç azalma (güçazlığı) faktörü için,
𝜓𝜓 ! = 1 − 1.2

1+

𝛽𝛽!!
60!

(1.33)

bağıntısının kullanılması önerilmiştir (Tablo 1.1).

Tablo 1.1. Grafiksel hesaplama yoluyla belirlenmiş farklı kanat ve üst yanak (shroud) biçimli
Santrifüj fanlar için 𝜀𝜀 güç azalma (güçazlığı) faktörleri.
Kanat
Biçimi

Üst Yanak
Biçimi

Geriye Eğik
Geriye Eğik
Radyal Düz
Geriye Eğik
Öne Eğik
Öne Eğik

Konik
Paralel
Paralel
Konik
Paralel
Konik

Güç Azalma Faktörü
𝜺𝜺 = ∆𝑷𝑷𝒕𝒕 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 /∆𝑷𝑷𝒕𝒕 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕!
0.862
0.855
0.850
0.866
0.790
0.778

1.4. Fan Terminolojisinin Temel Kavramları:

1.4.1. Fan, Vantilatör, Aspiratör, Üfleç (Blower), Körük (Bellows)

AMCA 99-0066 Standartı’na göre fan, hava veya gazları taşımak için tahrik edilen bir çark
tarafından enerji verilen bir cihaz olarak tanımlanır. Hava veya gazın birim kütlesi için verilen iç
enerji artışı 25 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘 (10.75 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵/𝑙𝑙𝑙𝑙) ile sınırlandırılmıştır. Bu sınır yaklaşık olarak
30 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 (120 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ 𝑆𝑆𝑆𝑆)’lık bir basınca eşdeğer olup, bu basınç aslında birim akışkan hacmi için
akışkana verilen pnömatik enerjiyi ifade eden bir büyüklüktür.

İngilizce bir kelime olan Fan, Latince ‘Vannus’ kökünden gelmekte olup; ‘harman savurma aleti,
yelpaze’ anlamlarına gelmektedir ve ilk olarak 17. Yüzyılda ‘kuş tüyü yelpaze’ olarak kadınlar
tarafından serinlemek amacıyla kullanılmıştır. Vantilatör kelimesinin, Fransızca ‘Ventilateur’ ve
Almanca ‘Ventilator’ köklerinden gelmekte olup; ‘rüzgâr estirici, havalandırma pervanesi’
anlamlarına gelmektedir. Aspiratör kelimesi ise Fransızca ‘Aspirer’ kökenli olup; havayı veya bir
sıvıyı içine çekmek anlamına gelmektedir. Vantilatörler ve Aspiratörler de geniş ‘Fan Ailesi’
içerisinde yer almakta olup; yukarıda verilen köken anlamlarına uygun fonksiyonları yerine
getirerek iklimlendirilmiş veya temiz (taze) havayı ortama vererek havalandırma ya da sadece
ortam havasını hareketlendirme amaçlı olarak kullanılan fanlara vantilatör; kullanılmış havayı
veya egzoz gazlarını ortamdan çekerek uzaklaştırmakta kullanılan fanlara ise aspiratör
denilmektedir.
Fan, Vantilatör, Aspiratör, Üfleç (Blower), Körük ve Kompresörler; bir basınç farkı oluşturarak
hava ve diğer gazların akışını sağlarlar. Bu makinaların çark, palet, vida, piston vb. elemanları
akışkan üzerinde iş yaparak ona statik ve kinetik (dinamik) enerji yani toplam basınç kazandırır.
Akışkana kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, makinanın türüne bağlıdır.
Genel olarak akışkana kazandırılan toplam basınç bakımından bu makinaları küçükten büyüğe;
fanlar (alçak basınçlı, orta basınçlı ve yüksek basınçlı), üfleçler, körükler ve kompresörler olarak
sıralayabiliriz. Basılan debi bakımından ise sıralama terstir. Bu durum aşağıda Tablo 1.2’de
gösterilmiştir.
Tablo 1.2. Cihazların toplam basınç ve debi bakımından karşılaştırılması.
Akım Makinası
Toplam Basınç
∆𝑷𝑷𝒕𝒕
Hacimsel Debi
Q

Fan

Üfleç

Körük

Kompresör

Küçük

Orta

Orta-Büyük

Büyük

Büyük

Orta-Büyük

Orta

Küçük
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Fan, Üfleç (Blower) ve Kompresörler arasında, ASME (American Society of Mechanical Engineers)
tarafından yapılmış bir ayırım; cihaz çıkışındaki mutlak basınç 𝑃𝑃! ‘nin (basma basıncının)
girişindeki 𝑃𝑃! mutlak basıncına (emme basıncı) oranı 𝑃𝑃! /𝑃𝑃! olarak tanımlanan özgül basınç oranı
ile makinadaki basınç artışının mertebesine dayanmakta olup, Tablo 1.3’de gösterilmiştir.
Tablo 1.3. Özgül basınç oranı ve toplam basınç artışına göre fan, üfleç ve kompresör ayırımı.
Akım Makinası
Fan
Üfleç
Kompresör

Özgül Basınç Oranı
𝑷𝑷𝟐𝟐 /𝑷𝑷𝟏𝟏
<1.11
1.11 - 1.20
>1.20

Basınç Artışı
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
1136
1136-2066
-

Üfleçler (Blowers) ile 120 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 gibi, fanlardan çok daha yüksek basınçlara ulaşılabilir. Ayrıca
endüstriyel vakum sistemleri için negatif basınçlar oluşturmak için de kullanılırlar. Başlıca tipleri,
santrifüj üfleçler ve pozitif deplasmanlı üfleçlerdir.
Santrifüj üfleçler fanlardan ziyade santrifüj pompalara benzerler. Çarkı tipik olarak dişli tahriklidir
ve 15 000 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑 devir sayısı kadar yüksek dönme hızlarında döner. Çok kademeli üfleçlerde
hava her bir çarkın içerisinden geçerken hızlandırılır. Bir kademeden diğerine alınan yoldan
dolayı çok kademelilerde verim düşer. Tek kademeli üfleçte hava çok dönüş yapmaz ve bu
yüzden daha verimlidir. Santrifüj üfleçler tipik olarak 35 − 70 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘’lık basınçlara karşı çalışırlar.
Ancak daha yüksek basınçlara da ulaşabilirler. Şekil 1.7’de tipik santrifüj üfleçler görülmektedir.

Şekil 1.7. Tipik Santrifüj üfleç örnekleri.
Pozitif deplasmanlı üfleçler havayı alan ve gövdeye iten rotorlara sahiptir. Pozitif deplasmanlı
üfleçler sistem basıncı değişse bile, sabit hacimsel hava debisi sağlarlar. Bunlar özellikle tıkanma
eğilimli uygulamalar için uygundur. Çünkü tıkanma eğilimli malzemeleri üflemek için tipik olarak
125 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃'ya kadar yeterli basınç üretebilirler. Santrifüj üfleçlerden çok daha düşük hızlarda
(örneğin 3600 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑) dönerler.
Pozitif Deplasmanlı üfleçler, prensip olarak, pozitif deplasmanlı pompalara benzerdir. Pozitif
deplasmanlı üfleçler arasında, loplu veya döner loplu tip yaygın olup, bir dişli pompanın yağ veya
diğer viskoz akışkanları hareket ettirdiği şekilde, akışkanı üfleçten geçirmek için iki karşıt döner
loblu rotor kullanmaktadır. Şekil 1.8’de tipik pozitif deplasmanlı üfleçler görülmektedir.
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Şekil 1.8. Tipik pozitif deplasmanlı üfleçler.
ŞekilŞekil
1.8.1.8.
Tipik
pozitif
deplasmanlıüfleçler.
üfleçler.
Tipikpozitif
pozitif deplasmanlı
Şekil 1.8.
Tipik
deplasmanlı üfleçler.
Körükler (Bellows), endüstrinin farklı alanlarında imalat proseslerinin yüksek basınçlı hava
Körükler
(Bellows),
endüstrinin
alanlarında
proseslerinin
yüksek
basınçlı
Körükler
(Bellows),
endüstrinin
farklı
alanlarında imalat
imalat
proseslerinin
yüksek
basınçlı
hava hava
ihtiyaçlarını
karşılamak
amacı
ilefarklı
kullanılmaktadırlar.
Temiz
hava ve tozlu
hava
uygulamaları
Körükler
(Bellows),
endüstrinin
farklı
alanlarında imalat
proseslerinin
yüksek
basınçlı hava
ihtiyaçlarını
karşılamak
amacı
ile
kullanılmaktadırlar.
Temiz
hava
ve
tozlu
hava
uygulamaları
ihtiyaçlarını
karşılamak
amacı
ile
kullanılmaktadırlar.
Temiz
hava
ve
tozlu
hava
uygulamaları
vardır. Şekil 1.9’da tipik santrifüj körük örnekleri görülmektedir.
ihtiyaçlarını
karşılamak
amacı
ilekörük
kullanılmaktadırlar.
Temiz hava ve tozlu hava uygulamaları
vardır.1.9’da
Şekil 1.9’da
santrifüj
körük
örneklerigörülmektedir.
görülmektedir.
vardır. Şekil
tipik tipik
santrifüj
örnekleri
vardır. Şekil 1.9’da tipik santrifüj körük örnekleri görülmektedir.

Şekil 1.9. Tipik santrifüj körük örnekleri.

Şekil 1.9. Tipik santrifüj körük örnekleri.

Şekil 1.9.
Tipik santrifüj
Fanlar, Üfleçler ve Körükleri
sağladıkları
debi ve körük
basınç örnekleri.
artışları ile kullanım yerlerine göre
aşağıda Tablo 1.4’te gösterildiği
gibiTipik
sınıflandırmak
mümkündür.
Şekil 1.9.
santrifüj da
körük
örnekleri.

Fanlar, Tablo
Üfleçler
ve
Körükleri
sağladıkları
debi
ve basınç
artışları
ile kullanım
yerlerine göre
1.4. ve
DebiKörükleri
ve basınç artışına
göre fan,
üfleç,
ayırımı
ve kullanım
yerleri. yerlerine göre
Fanlar,
sağladıkları
debi
ve körük
basınç
artışları
ile kullanım
aşağıda Üfleçler
Tablo 1.4’te
gösterildiği
gibi sınıflandırmak
da
mümkündür.
Basınç
Akım
aşağıda Üfleçler
Tablo
1.4’te
gösterildiği
gibi sınıflandırmak
da
mümkündür.
Debi sağladıkları
Kullanım
Yeri yerlerine göre
Akım
Fanlar,
ve Körükleri
debi ve
basınç
artışları ile
kullanım
Artışı
Makinası
𝟑𝟑
Makinası
𝒎𝒎
/𝒉𝒉
Tablo 1.4.
Debi1.4’te
ve basınç
artışınagibi
göresınıflandırmak
fan,
ayırımı ve kullanım yerleri.
aşağıda
Tablo
gösterildiği
da mümkündür.
Tipi
𝑷𝑷𝑷𝑷 üfleç, körük
Tablo 1.4. Debi ve basınç artışına göre
fan, üfleç,Çeşitli
körük
ve kullanım
yerleri.ve Gaz
Tipteayırımı
İklimlendirme,
Havalandırma
Basınç
Akım
Alçak
Kullanım Yeri
AkımBasınçlı Fan Debi
Santrifüj
ve
Nakli
400-250 000
100-2 400
Basınç
Akım
Artışı
Makinası
Tablo
1.4. Debi ve basınç
körük ayırımı ve kullanım
yerleri.
Debi
𝟑𝟑 artışına göre fan, üfleç,
Kullanım
Yeri
Eksenel
Akım
Makinası
𝒎𝒎
/𝒉𝒉
Artışı
Makinası
Tipi
Geriye
Eğik
Aşağıdaki uygulamalara benzer
𝟑𝟑
𝑷𝑷𝑷𝑷
Basınç
Akım
Makinası Orta
𝒎𝒎
/𝒉𝒉
Kullanım
Yeri ve Gaz
AkımBasınçlı Fan Debi
Kanatlı
endüstriyel
uygulamalarda
500-150 000
400-5
Tipi
𝑷𝑷𝑷𝑷000
Çeşitli
Tipte
İklimlendirme,
Havalandırma
Artışı
Makinası
Alçak
𝟑𝟑000
Santrifüj
Makinası
Çeşitli
Tipte
İklimlendirme,
Havalandırma
ve Gaz
400-250
100-2
400
Santrifüj
ve
Nakli
𝒎𝒎
/𝒉𝒉
AlçakFan
Tipi
Endüstriyel
Egzoz ve Toz Toplama
Basınçlı
Santrifüj
ve
Nakli
400-250 000
100-2 𝑷𝑷𝑷𝑷
400
Geriye Eğik
Eksenel
Yüksek
Basınçlı Fan
400-80 000
500-10 000
Alçak
OrtaBasınçlı Fan
400-250 000
000
100-2000
400
500-150
400-5
Basınçlı
Fan
OrtaFan
Basınçlı
500-150 000
400-5 000
Basınçlı Fan
4 000-1 700 000 1 300-27 000
Orta Üfleç 500-150
000
400-5 000
Yüksek
Basınçlı
Fan
400-80 000
500-10 000
Yüksek
Basınçlı
Fan
400-80 000
500-10 000
Basınçlı Fan
Yüksek
400-80 000
500-10 000
Basınçlı
4 000-1 700 000 1 300-27 000
ÜfleçFan
4 000-1 700 000 1 300-27 000
Üfleç

Üfleç

4 000-1 700 000

ÇeşitliEğik
Tipte
Kanatlı
Eksenel
Geriye
Santrifüj
Santrifüj
Geriye
Eğikve
Kanatlı
Eksenel
Kanatlı
Airfoil
(Profil)
Santrifüj
Geriye Tek
Eğik
Kanatlı,
Santrifüj
Geriye
Eğik
veya
Çift
Kanatlı
Geriye
Eğik
Kanatlı
Santrifüj
Kanatlı
Santrifüj
Geriye Eğik
Santrifüj
Airfoil
(Profil)
Kanatlı
Airfoil
(Profil)
Kanatlı,
Tek
Santrifüj
Kanatlı,
veya ÇiftTek
Airfoil
veya
Çift(Profil)
1 300-27 000 Kanatlı, Tek
veya Çift
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Sistemleri,
Pnömatik
Malzeme ve Gaz
İklimlendirme,
Havalandırma
Aşağıdaki
uygulamalara
Taşıma,
Sıcak Gaz
Nakli ve Yakıtbenzer
Nakli
Aşağıdaki
uygulamalara
benzer
endüstriyel
uygulamalarda
Yakıcılarda
endüstriyel
uygulamalarda
Çimento
Fabrikaları,
Kurutma,
Aşağıdaki
uygulamalara
benzer
Kimyasal
Prosesler,
Basınçlı
Havayla
Endüstriyel
Egzoz
ve Toz
Toplama
Pnömatik
OlarakEgzoz
Toz ve
endüstriyel
uygulamalarda
Endüstriyel
ve Malzeme
Toz Malzeme
Toplama
Sistemleri,
Pnömatik

Sistemleri,
Taşıma, SıcakPnömatik
Gaz Nakli Malzeme
ve Yakıt
Endüstriyel
ve TozveToplama
Taşıma,
SıcakEgzoz
Gaz Nakli
Yakıt
Yakıcılarda
Sistemleri, Fabrikaları,
Pnömatik Kurutma,
Malzeme
Yakıcılarda
Çimento
Taşıma, Prosesler,
Sıcak
GazBasınçlı
NakliKurutma,
ve Yakıt
Çimento
Fabrikaları,
Kimyasal
Havayla
Yakıcılarda
Kimyasal
Prosesler,
Basınçlı
Havayla
Pnömatik
Olarak Toz
ve Malzeme
Çimento Olarak
Fabrikaları,
Kurutma,
Pnömatik
Toz ve Malzeme
Kimyasal Prosesler, Basınçlı Havayla
Pnömatik Olarak Toz ve Malzeme

Körük

120-4 800

1 500-20 000

Emişli
Geriye Eğik
Kanatlı
Santrifüj

Taşımada
Yakıt Yakıcılara primer (birinci) hava
gönderme vb. gibi yüksek basınçlı
hava gerektiren diğer uygulamalarda

1.4.2. Basınç Tanımları

1.4.2.1. Basınç: 𝑷𝑷
Basınç bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal (dik) kuvvet olarak tanımlanır. Basınç
kavramı sadece gazlar ve sıvılar için kullanılan bir terim olup, katılardaki karşılığı normal
gerilmedir. Uygulamada gazlar için (örneğin ideal gaz denkleminde ve termodinamik özelik
tablolarında) genellikle gösterge basıncı olarak da ifade edilen efektif (etkin) basınç 𝑃𝑃!" ile 𝑃𝑃!"#
yerel atmosfer basıncının toplamı olan 𝑃𝑃!"# (= 𝑃𝑃!"# + 𝑃𝑃!" ) mutlak basınç kavramı kullanılırken,
sıvılar için ise çoğu zaman efektif (etkin) basınç kullanımı tercih edilir. Şekil 1.10’da bu kavramlar
özetlenmiştir.

Şekil 1.10. Mutlak, efektif (etkin) ve atmosfer basıncı kavramları.
Bir akışkan içerisinde bir noktadaki basınç tüm yönlerde aynı büyüklüktedir. Basınç skaler bir
büyüklük olduğundan, bu sonuç hem durgun yani statik haldeki akışkanlara hem de üniform
hızla hareket halindeki akışkanlara uygulanabilir. Üniform hızla hareket etmeyen akışkanlar
halinde ise basınç farklı yönlerde farklı değerlerde olacaktır. Bu nedenle akışa dik kesiti büyük
olan kanal ve borularda aynı kesit üzerinde boru veya kanalın çevresel olarak 4-5 noktasında
açılacak basınç prizlerinden ölçülen basınçların uygun bir basınçölçere yönlendirilerek
ortalamasının alınmasında yarar vardır.
1.4.2.2. Statik Basınç: 𝑷𝑷𝒔𝒔
Basınç altındaki akışkanın 1 𝑚𝑚! ’ünün serbest kalması halinde meydana çıkacak potansiyel
enerjiyi gösterir (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑚𝑚! = 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! = 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘). Bu basınç, laminer akmakta olan bir
akışkanın iç basıncı olup, dinamik etkileri içermez. Bu nedenle bu basıncı akışkan içinde aynı hızla
hareket eden bir basınç ölçme aleti gösterebilir. Şekil 1.11’de gösterildiği gibi bir kanal veya
boru cidarında statik basıncı ölçülecek olan akışa dik olarak (çapak kalmayacak ve standartlara
uygun olacak bir şekilde) açılmış deliğe bağlı bir basınçölçer ile de, meselâ bir 𝑈𝑈 manometresiyle,
ölçülebilir. Statik basınç akışkanın gerçek termodinamik basıncını ifade eder. Bu basınç
termodinamik tablolarında kullanılan basınçla aynı olup, bu tablolarda mutlak statik basıncın
kullanıldığına dikkat edilmelidir. Statik basınç aynı zamanda, bir boruda veya kanalda boru veya
kanal eksenine paralel olarak akan akışkanın bu boru veya kanal üzerine etkisi olarak da ifade
edilebilir.
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Şekil 1.11. Bir kanal veya boru cidarında statik basıncı ölçmek için açılmış delik (statik basınç
prizi).
Şekil 1.12’deki Piston-Silindir düzeneğinde, pistonun altında silindir içerisinde hava, silindire bağlı
𝑈𝑈 manometresinde ise bir manometre sıvısı bulunmaktadır. Piston ve manometre sıvısı üzerine
atmosferik hava basıncı etkimekte olup, başlangıçta pistonun ağırlığının etkisi ile hava içerisinde
oluşan statik basıncın 𝑈𝑈 manometresinin açık ucuna etkiyen atmosfer basıncı ile dengede olduğu
görülmektedir. Daha sonra piston yukarı doğru hareket ettirilirse, silindir içerisindeki statik hava
basıncı azalacağından 𝑈𝑈 manometresindeki sıvı seviyesinin sol kolda düştüğü, sağ kolda ise
yükseldiği görülecektir. Tersine, pistonun üzerine ilave ağırlıklar koyulursa bu kez 𝑈𝑈
manometresindeki sıvı seviyesinin sol kolda yükseldiği, sağ kolda ise düştüğü görülecektir. Bu
durum silindir içerisindeki efektif statik hava basıncının pozitif (mutlak basınç olarak atmosfer
üstü veya üst basınç) veya negatif (mutlak basınç olarak atmosfer altı veya alt basınç) olma
durumlarını gösterir. Negatif efektif basınca uygulamada çoğu zaman vakum basıncı
denilmektedir. Benzer şekilde boru, kanal, dirsek, redüksiyon, T, Y, filtre, damper, susturucu,
siklon, serpantin, emiş ağzı, atış ağzı vb. dirençler içeren bir sistemde çalışan bir fan pozitif veya
negatif bir basınç oluşturarak (fan sistemin çıkış tarafında bulunuyorsa negatif basınç, giriş
tarafında ise pozitif statik basınç söz konusudur) sistemin basınç kayıplarını karşılaması gerekir.

Şekil 1.12. Piston-Silindir düzeneği.
1.4.2.3. Dinamik Basınç: 𝑷𝑷𝒅𝒅
Akmakta olan bir akışkanın izentropik olarak durmaya zorlanıp bir engele çarpmasını müteakip
engelin önünde akışkanda meydana gelen basınç artışı veya aynı akışkanın durgun halinden
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yukarıda anlatılan akıştaki hızına yükselmesi için gerekli basınçtır. Bu basınç akışkanın hızı
nedeniyle sahip olduğu basınç olup, bazen hız basıncı da denir.
𝜌𝜌 akışkanın yoğunluğunu (𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! ), 𝛾𝛾 akışkanın özgül ağırlığını (𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! ), 𝑉𝑉 akışkanın ortalama
akış hızını (𝑚𝑚/𝑠𝑠) ve 𝑔𝑔 ise yerçekimi ivmesini (𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! ) göstermek üzere; 𝑃𝑃! akışkanın dinamik
basıncı (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! );
1
1 𝛾𝛾 !
𝑃𝑃! = 𝜌𝜌𝑉𝑉 ! =
𝑉𝑉
2
2 𝑔𝑔

ifadesiyle tanımlanabilir. 𝛾𝛾akışkanın özgül ağırlığı ise; 𝛾𝛾 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 ifadesiyle tanımlanır.
Dinamik basınç 𝑃𝑃! ; 𝑚𝑚 akışkan sütunu basınç (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) olarak ifade edilmek istenirse;
𝑃𝑃! 𝑃𝑃! 𝑉𝑉 !
=
=
𝛾𝛾
𝜌𝜌𝜌𝜌 2𝑔𝑔

yazılabilir.

(1.34)

(1.35)

1.4.2.4. Toplam Basınç: 𝑷𝑷𝒕𝒕
Akışkanın statik ve dinamik basınçların toplamına toplam basınç denir. Termodinamikte bu
basınca durma noktası basıncı da denilmektedir. Akışkanın birim hacminin sahip olduğu toplam
(statik ve kinetik) enerji olarak da tanımlanması mümkündür (𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 𝑁𝑁/𝑚𝑚! ).
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ı𝑛𝑛ç 𝑃𝑃! = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ı𝑛𝑛ç 𝑃𝑃! + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ı𝑛𝑛ç 𝑃𝑃!

𝑃𝑃! = 𝑃𝑃! + 𝑃𝑃!

(1.36)

Şekil 1.13‘te bir kanal veya borudaki statik, dinamik ve toplam basınçların ölçülmesinde
kullanılabilen bir düzenek gösterilmiştir.

Şekil 1.13. Bir kanalda veya boruda statik, dinamik ve toplam basınçları ölçme düzeneği.

1.4.3. Fan Basınç Tanımları ve Ölçülmeleri

1.4.3.1. Fan Dinamik (Ortalama Hız) Basıncı (𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭): 𝑷𝑷𝒅𝒅𝒅𝒅

Fan standartlarına göre, bir fanın dinamik (ortalama hız) basıncı 𝑃𝑃!" ;
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1
2

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!! = 𝜌𝜌𝑉𝑉!! = 𝑃𝑃𝑡𝑡2 − 𝑃𝑃𝑠𝑠2

(1.37)

denklemiyle hesaplanır. Burada 𝑃𝑃!! ve 𝑃𝑃!! sırasıyla fan çıkış ağzındaki toplam ve statik basınçları
göstermektedir. Akışkanın yoğunluğu 𝜌𝜌 (𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 ) ve fanın çıkış (atış) ağzındaki ortalama akış hızı
𝑉𝑉! (𝑚𝑚/𝑠𝑠) birimleriyle yukarıdaki denklemde yerlerine yazılırsa, dinamik basınç 𝑃𝑃!" (𝑁𝑁/𝑚𝑚! =
𝑃𝑃𝑃𝑃) birimi cinsinden hesaplanmış olur. Fanın çıkış (atış) ağzındaki ortalama akış hızı 𝑉𝑉! , fan çıkış
(atış) hızı olup, fanın hacimsel debisinin fan basma (çıkış veya atış) ağzındaki akışa dik kesit
alanına bölünmesiyle bulunur. Fan çıkışındaki dinamik basıncın yani fan dinamik basıncı
(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹)’nin, kanal sistemi boyunca hava hızının düşürülerek statik basınca dönüştürülebileceği
unutulmamalıdır.
Problem 1.1. AIR-A-U/400-6 Serisi bir Aironn Havalandırma fanının çıkışındaki ortalama hava
akış hızı 12 𝑚𝑚/𝑠𝑠 olup, havanın yoğunluğu 𝜌𝜌! = 1.2 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! ’dür. Yerçekimi ivmesi 𝑔𝑔 =
9.81 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! , suyun yoğunluğu 𝜌𝜌!" = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! ve özgül ağırlığı ise 𝛾𝛾!" = 9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚! ’dür.
Fanın dinamik basıncını 𝑃𝑃𝑃𝑃 ve 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) birimleri cinsinden hesaplayınız.
Çözüm:
(1.37) formülü kullanılarak fan dinamik basıncı 𝑃𝑃!" :
1
1
𝑃𝑃!" = 𝜌𝜌! 𝑉𝑉 ! = 1.2 12! 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! . 𝑚𝑚/𝑠𝑠
2
2

!

= 86.4 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚. 𝑠𝑠 ! ) = 86.4 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 86.4 𝑃𝑃𝑃𝑃

Fan Dinamik Basıncını akışkan sütunu olarak (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) bulmak için daha önce (1.35) bağıntısında
verildiği gibi, basıncın akışkan sütunu olarak tanım ifadesini yazmak gerekir. Bunun için basıncı,
ilgili akışkanın meselâ suyun 𝛾𝛾!" özgül ağırlığına (veya 𝜌𝜌!" yoğunluğu ile 𝑔𝑔 yerçekimi ivmesinin
çarpımı olan 𝜌𝜌!" 𝑔𝑔’ye) gerekir.
Buna göre fan dinamik basıncını 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 olarak bulalım,
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"
86.4 𝑁𝑁/𝑚𝑚 !
86.4 𝑁𝑁/𝑚𝑚 !
86.4 𝑁𝑁/𝑚𝑚 !
=
=
=
=
= 0.0088 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 8.8 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾!" 9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚 ! 𝜌𝜌!" 𝑔𝑔 1000 !" 9.81 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! 9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚 !
!
!

1.4.3.2. Fan Toplam Basıncı (𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭): ∆𝑷𝑷𝒕𝒕 veya 𝑷𝑷𝒕𝒕𝒕𝒕
Fan standartlarında, bir fanın toplam basıncı 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹, ∆𝑃𝑃! veya 𝑃𝑃!" ; basma ağzındaki toplam basınç
ile emme ağzındaki toplam basıncın farkı olarak tanımlanır. Bazen fan basıncı da denir ve 𝑃𝑃! ile
gösterilir. 𝑃𝑃!! fanın 1 nolu emme kesitindeki toplam basıncı, 𝑃𝑃!! ise fanın 2 nolu basma
kesitindeki toplam basıncı göstermek üzere; Fan Toplam Basıncı 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹, ∆𝑃𝑃! veya 𝑃𝑃!" , aşağıdaki
eşitliklerle hesaplanabilir;
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! = 𝑃𝑃!! + 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! + 𝑃𝑃!!
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! +

1
2

𝜌𝜌𝑉𝑉22 −

1
2
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𝜌𝜌𝑉𝑉21

(1.38)

(1.39)

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! + 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! = ∆𝑃𝑃! + ∆𝑃𝑃!

(1.40)

Yukarıdaki son ifadeden anlaşılacağı gibi, Fan Toplam basıncı (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹), fan çıkış ağzı ile giriş ağzı
arasındaki statik basınç farkı ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! ile dinamik basınç farkı ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! ‘nın
toplamı şeklinde de ifade edilebilir. Ancak bu şekilde deneysel olarak ölçme zorluğu olduğu için
uygulamada fan toplam basıncı, Şekil 1.14-16’da görüleceği gibi fan standartlarındaki tanımına
uygun olarak, fanın çıkış ile giriş kesitlerindeki toplam basınçların farkının (𝑃𝑃!" = ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!! −
𝑃𝑃!! ) sadece bir veya iki adet Pitot tüpü yardımıyla ölçülmesi suretiyle kolaylıkla belirlenebilir.
Fan uygulamalarında emişin çoğunlukla daha geniş bir alandan yapılmış olmasına bağlı olarak,
fan giriş (emiş) hızları fan çıkış (basma) hızları yanında küçük kaldığından, fan girişindeki dinamik
basınç, fan çıkışındaki dinamik basınç yanında ihmal edilebilecek mertebelerde küçük olur. Bu
yüzden fan toplam basıncını yaklaşık olarak hesaplamak için fan çıkışı ile girişi arasındaki statik
basınç farkına, akışkanın sadece fan çıkışındaki dinamik basıncının, fan dinamik (ortalama hız)
basıncının, ilavesi edilmesi yeterlidir. Burada belirtilen ölçme yöntemi, sahadaki pratik ölçümler
için kullanılabilecek bir yöntem olmakla birlikte, laboratuvardaki test ölçümleri için AMCA 210-07
ve benzeri gibi uluslararası standartların kullanılması gerektiğini belirtelim.
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" ≅ 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! + 𝑃𝑃!" = ∆𝑃𝑃! +

1
2

𝜌𝜌𝑉𝑉22

(1.41)

Fan sistemlerinde diğer terimler yanında genellikle ihmal edilebilen yükselti terimleri göz ardı
edilirse, fan toplam basıncı; yaklaşık olarak fanın bağlı olduğu boru veya kanal sistemindeki
toplam yük (sürekli ve yerel) veya enerji kayıplarına eşdeğer olur. Bu nedenle fan gücü ve motor
gücü hesaplanırken yapılan hesaplamalarda kullanılan eşitliklerde çoğunlukla fan toplam basıncı
kullanılır. Fan toplam basıncı, fan tarafından akışkana kazandırılan toplam mekanik (pnömatik)
enerji olarak tanımlanabilmektedir. Genellikle 𝑃𝑃𝑃𝑃 veya 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 birimleri cinsinden ifade edilir ve
aralarında (1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! = 9.81 𝑃𝑃𝑃𝑃 ≅ 10 𝑃𝑃𝑃𝑃) birim dönüşümü yapılabilir.

Aironn Havalandırma vb. fan imalatçıları genellikle fan karakteristik eğrilerinde fan toplam
basıncından ziyade fan statik basıncını kullanırlar. Havalandırma planlaması için daha faydalı
olması yanında, giriş ve çıkış kanal bağlantı elemanları tipleri veya giriş/çıkış konilerine giriş veya
çıkıştaki şartlar imalatçılar tarafından kontrol edilemeyebileceğinden bu anlaşılabilir bir
durumdur. Fan dinamik basınçlarının alıntılandığı yer, genellikle fan çarkının alt yanağı çıkışı veya
fanın kanatsız difüzörünün giriş ağzı gibi normal olarak fanın belirli bir çıkış konumundadır.

1.4.3.3. Fan Statik Basıncı (𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭): 𝑷𝑷𝒔𝒔𝒔𝒔
Fan standartlarına göre bir fanın statik basıncı 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 veya 𝑃𝑃!" , fanın toplam basıncı ∆𝑃𝑃! veya 𝑃𝑃!"
ile fan dinamik (ortalama hız) basıncı 𝑃𝑃!" ’nin farkı olarak tanımlanır. 𝑃𝑃!! fanın 1 nolu emme
(giriş) kesitindeki (ağzındaki) statik basıncı, 𝑃𝑃!! ise fanın 2 nolu basma (çıkış veya atış) kesitindeki
(ağzındaki) statik basıncı göstermek üzere, fan dinamik basıncı yerine de,
𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!! = 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!!

eşitliği yazılarsa, Fan Statik Basıncı 𝑃𝑃!" aşağıdaki eşitlikle kolayca hesaplanabilir.

(1.42)

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑃𝑃!" = ∆𝑃𝑃! − 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!" = (𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! ) − (𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! ) = 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! (1.43)

Yukarıdaki denklemden görülebileceği gibi, fan statik basıncı 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 veya 𝑃𝑃!" , fanın basma (çıkış
veya atış) ağzındaki statik basınç 𝑃𝑃!! ile emme (giriş) ağzındaki 𝑃𝑃!! toplam basıncının farkı olarak
da ifade edilebilir ve uygulamada genellikle Şekil 1.14’te görüldüğü gibi bu iki basıncın farkı
olarak ölçülür. Fan girişindeki toplam basınç 𝑃𝑃!! yerine (𝑃𝑃!! + 𝑃𝑃!! ) eşdeğeri yazılarak
yukarıdaki denklem düzenlenirse,
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𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑃𝑃!" = ∆𝑃𝑃! − 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! = 𝑃𝑃!! − (𝑃𝑃!! + 𝑃𝑃!! ) = (𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! ) − 𝑃𝑃!! (1.44)

elde edilir. Yani fan statik basıncı, fan çıkış kesiti ile fan giriş kesiti arasındaki statik basınç farkı
∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! ’ndan fan girişindeki dinamik basınç değeri 𝑃𝑃!! ’nin çıkarılmasıyla elde edilir.
Fan girişlerindeki ortalama akış hızları genellikle çok düşük olduğu için fan girişindeki dinamik
1
basınç ( 𝑃𝑃!! = 2 𝜌𝜌𝑉𝑉21 ) diğer terimler yanında ihmal edilebilir mertebelerde küçüktür. Bu
bağlamda, fan statik basıncı 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 veya 𝑃𝑃!" , yaklaşık olarak fan çıkış kesidi ile fan giriş kesidi
arasındaki statik basınç farkı ∆𝑃𝑃! alınarak da hesaplanabilir.
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑃𝑃!" ≅ ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!!

(1.45)

Bir boru veya kanalda gerek boru veya kanalın iç cidarlarındaki sürtünme; gerekse boru veya
kanal içine yerleştirilmiş filtre, susturucu, damper, ısı değiştiricisi, dirsek vb. gibi akışa engel olan
elemanları geçen akıştaki yük (enerji) kayıpları gibi sistemden kaynaklanan dirençlerin toplamı
statik basınç farkı olarak ifade edilebilir. Bu statik basınç farkının, akışkanı sisteme besleyen fan,
üfleç kompresör veya pompa tarafından sağlanması gerekir. Dolayısıyla fan statik basıncı, akışa
karşı oluşan toplam direnci gösterir ve fan tarafından akışkana kazandırılan faydalı mekanik
(pnömatik) enerji olarak da ifade edilebilir.
Basınç incelemesinin yapıldığı bir sistemde bulunan bir fan için hangi fan basıncının kullanılması
gerektiği sorusu akla gelebilir. Basit cevap, kullanılması gereken basıncın Fan Statik Basıncı
olduğudur. Atmosferik basınçtaki bir ortamdan emiş yapan ve çıkışı bir kanala bağlı bir basma
fanı durumunda fan statik basıncı, Şekil 1.14’te görüldüğü gibi fanın yan tarafındaki efektif statik
basıncını gösteren bir 𝑈𝑈 diferansiyel manometresi ile ölçülür. Ancak bir kanaldan emiş yaparak,
çıkışı atmosferik basınçtaki durgun bir ortama bağlı bir egzoz fanı durumundaki fan statik basıncı
ise, Şekil 1.15’te görüldüğü gibi fanın yan tarafındaki efektif toplam basıncı gösteren bir 𝑈𝑈
diferansiyel manometresi ile ölçülür. Bu belirgin anormallik fan basınçlarının tanımlanma
biçiminden kaynaklanmaktadır.
Aşağıda; uygulamada yaygın olarak kullanılan üç farklı fan-kanal bağlantısı durumu için fan statik,
fan dinamik ve fan toplam basınçlarının nasıl ölçülebileceği açıklanmıştır.
1.4.3.4. Fan Basınç Oranı: 𝒓𝒓 = 𝑷𝑷𝒕𝒕𝒕𝒕 /𝑷𝑷𝒕𝒕𝒕𝒕
Fan standartlarına göre, bir fanın basınç oranı 𝑟𝑟 = 𝑃𝑃!! / 𝑃𝑃!! ; akışkanın fanın çıkış kesitindeki
ortalama mutlak toplam basıncının, fanın giriş kesitindeki ortalama mutlak toplam basıncına
oranı olarak tanımlanır.
1.4.3.5. Girişi ve Çıkışı Kanallara Bağlı Fan Durumunda Fan Basınçlarının Ölçülmesi:
Bir hava yolu üzerinde bulunan yani girişi ve çıkışı kanallara bağlı fan (kanal fanı) durumunda; fan
statik, fan dinamik ve fan toplam basınçlarını ölçme sistemi Şekil 1.14’te görülmektedir. Fan
statik basıncı 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 veya 𝑃𝑃!" ; 𝑃𝑃!! ’yi fan çıkışındaki bir statik basınç prizi ile 𝑃𝑃!! ’i ise fan girişindeki
toplam basınç ölçen bir Pitot tüpü ile ölçüp, (𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! ) farkını ise bir 𝑈𝑈 diferansiyel
manometresi ile ölçmek suretiyle saptanabilir.
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Şekil 1.14. Girişi ve çıkışı kanallara bağlı fan durumunda; fan statik (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹), fan dinamik (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹) ve
fan toplam (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹) basınçlarının ölçülmesi.
1.4.3.6. Çıkışı Kanala Bağlı Fan Durumunda Fan Basınçlarının Ölçülmesi:
Atmosferik basınçtaki bir ortamdan emiş yapan ve çıkışı bir kanala bağlı fan durumunda; fan
statik, fan dinamik ve fan toplam basınçlarını ölçme sistemi Şekil 1.15’te görülmektedir. Burada
fan girişindeki 1 ölçüm konumu (kesiti) olarak; 𝑖𝑖) fanın hemen önü, 𝑖𝑖𝑖𝑖) giriş konisinin girişi veya
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) giriş konisinden yeteri kadar uzakta durgun atmosferik basınçlı dış ortam olarak
düşünülebilir. Bu üç konum Şekil 1.15’te gösterilmiştir.

Şekil 1.15. Çıkışı kanala bağlı fan durumunda; fan statik basıncının (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹), fan dinamik basıncının
(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹) ve fan toplam basıncının (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹) ölçülmesi.
Eğer (𝑖𝑖) konumu seçilirse, havanın giriş konisine girişte ve koniyi geçerken maruz kaldığı
sürtünme ve şok kayıpları ayrıca göz önüne alınmalıdır. (𝑖𝑖𝑖𝑖) konumu seçilirse, fan ve giriş konisi
bir ünite olarak düşünülür ve sadece girişteki şok kayıpları göz önüne alınmalıdır. Bununla
birlikte (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) konumu seçilirse, fan, giriş konisi ve giriş şok kayıplarının tamamı dikkate
alınmalıdır. Bundan dolayı, (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) konumu planlanan havalandırma maksatları için tercih edilir.
Şekil 1.15’te fanın giriş kesiti 1 konumu için (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) konumunun alınması durumunda fan statik, fan
dinamik ve fan toplam basınçlarını ölçmede kullanılan manometre bağlantıları gösterilmiştir.
1.4.3.7. Girişi Kanala Bağlı Fan Durumunda Fan Basınçlarının Ölçülmesi:
Bir kanaldan emiş yaparak çıkışı atmosferik basınçtaki durgun bir ortama bağlı fan durumunda;
fan statik, fan dinamik ve fan toplam basınçlarını ölçme sistemi Şekil 1.16’da görülmektedir.
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Şekil 1.16. Girişi bir kanala bağlı fan durumunda; fan statik (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹), fan dinamik (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹) ve fan
toplam (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹) basınçlarının ölçülmesi.
Bir kanaldan emiş yaparak çıkışı atmosferik basınçtaki durgun bir ortama bağlı fan durumunda,
fan dinamik basıncı sıfır olacak ve bu yüzden fan toplam basıncı ile fan statik basıncı eşit
olacaktır. Bu ölçüm düzenlemesinde fan toplam (veya statik) basıncının ölçülmesi fanın net
etkilerini, çıkış konisindeki sürtünme kayıplarını ve çıkıştaki kinetik enerji kaybını hesaba katar.
Toplam basınç, ağzı akışa doğru bakacak şekilde yönlendirilmiş Pitot tüpü ile direkt
ölçüldüğünde, türbülans nedeniyle basınçölçer üzerinde aşırı çalkantılar olduğu pratik ölçümler
esnasında sıklıkla görülür. Böyle durumlarda statik basınç prizinden statik basıncı ölçmek ve
dinamik basınca cebirsel olarak ekleyerek toplam basıncı elde etmek daha az türbülans
çalkantılarına neden olduğundan tercih edilebilir. Dinamik basıncı elde etmek için akışın hacimsel
debisinin uygun bir kesit alanına bölünmesi ile ortalama hız bulunabilir. Basınçlar için işarete özel
olarak dikkat gösterilmesi gerekir. Bir kanaldan emiş yaparak çıkışı atmosferik basınçtaki durgun
bir ortama bağlı fan durumunda (Şekil
(Şekil 1.16),
1.16), fan girişindeki statik ve dinamik basınçlar zıt
işaretlidir.

1.4.4. Fan Basma Yüksekliği: 𝑯𝑯

Şekil 1.17. Şematik bir fan tesisatı.
Bir fanın basma ağzı 2 ve emme ağzı ise 1 ile gösterilmek üzere, Şekil 1.17‘de görülen fan
tesisatını göz önüne alalım. Fanın bastığı birim ağırlıktaki akışkana kazandırdığı toplam enerjiye
“Fan Basma Yüksekliği” veya bazen kısaca “Basma Yüksekliği” adı verilir (bu terim pompalardaki
manometrik basma yüksekliği terimine karşı gelir) ve 𝐻𝐻 sembolü ile gösterilir ve 1 − 2 noktaları
arasında enerji denklemi yazılırsa,
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𝑍𝑍! +

𝑃𝑃!!

+ 𝛼𝛼!

𝑉𝑉!!

+ 𝐻𝐻 = 𝑍𝑍! +

𝑃𝑃!!

+ 𝛼𝛼!

𝑉𝑉!!

(1.46)

Şekil 1.17. Şematik bir fan tesisatı.
Bir fanın basma ağzı 2 ve emme ağzı ise 1 ile gösterilmek üzere, Şekil 1.17‘de görülen fan
tesisatını göz önüne alalım. Fanın bastığı birim ağırlıktaki akışkana kazandırdığı toplam enerjiye
“Fan Basma Yüksekliği” veya bazen kısaca “Basma Yüksekliği” adı verilir (bu terim pompalardaki
manometrik basma yüksekliği terimine karşı gelir) ve 𝐻𝐻 sembolü ile gösterilir ve 1 − 2 noktaları
arasında enerji denklemi yazılırsa,
𝑍𝑍! +

𝑃𝑃!!
𝑃𝑃!!
𝑉𝑉!!
𝑉𝑉!!
+ 𝛼𝛼!
+ 𝐻𝐻 = 𝑍𝑍! +
+ 𝛼𝛼!
𝛾𝛾
2𝑔𝑔
𝛾𝛾
2𝑔𝑔

(1.46)

𝑍𝑍! +

𝑃𝑃!! 𝑉𝑉!!
𝑃𝑃!! 𝑉𝑉!!
+
+ 𝐻𝐻 = 𝑍𝑍! +
+
𝛾𝛾
2𝑔𝑔
𝛾𝛾
2𝑔𝑔

(1.47)

𝐻𝐻 =

𝑃𝑃!! 𝑉𝑉!!
𝑃𝑃!! 𝑉𝑉!!
𝑃𝑃!! 𝑃𝑃!!
+
−
+
+ 𝑍𝑍! − 𝑍𝑍! =
−
+ 𝑍𝑍! − 𝑍𝑍!
𝛾𝛾
2𝑔𝑔
𝛾𝛾
2𝑔𝑔
𝛾𝛾
𝛾𝛾

(1.48)

ifadesi elde edilir. Burada V ortalama akış hızını ve 𝑃𝑃! ise statik akışkan basıncını göstermektedir.
Genel olarak akış türbülanslı olduğundan 𝛼𝛼! ve 𝛼𝛼! kinetik enerji katsayıları için, 𝛼𝛼! ≅ 𝛼𝛼! ≅ 1,
alınabilir ve böylece yukarıdaki denklem,

şeklinde yazılabilir. Böylece 𝐻𝐻 fan basma yüksekliği,

𝐻𝐻 =

∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!! 𝑃𝑃!!
𝑉𝑉!! 𝑉𝑉!!
+ 𝑍𝑍! − 𝑍𝑍! =
−
+
−
+ 𝑍𝑍! − 𝑍𝑍!
𝛾𝛾
𝛾𝛾
𝛾𝛾
2𝑔𝑔 2𝑔𝑔

(1.49)

Yukarıdaki ifadede diğer terimler yanında ihmal edilebilir büyüklükte kaldığından, 𝑍𝑍! − 𝑍𝑍! ≅ 0
alınabilir. Böylece 𝐻𝐻 fan basma yüksekliği,
𝐻𝐻 =

𝑃𝑃!! 𝑉𝑉!!
𝑃𝑃!! 𝑉𝑉!!
𝑃𝑃!! 𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!
+
−
+
≅
−
=
𝛾𝛾
2𝑔𝑔
𝛾𝛾
2𝑔𝑔
𝛾𝛾
𝛾𝛾
𝛾𝛾

(1.50)

𝑃𝑃!! 𝑃𝑃!!
𝑉𝑉!! 𝑉𝑉!!
∆𝑃𝑃! ∆𝑃𝑃!
−
+
−
=
+
= 𝐻𝐻! + 𝐻𝐻!
𝐻𝐻 =
𝛾𝛾
𝛾𝛾
2𝑔𝑔 2𝑔𝑔
𝛾𝛾
𝛾𝛾

(1.51)

elde edilir. (1.51) numaralı denklemden anlaşılabileceği gibi, fan basma yüksekliği 𝐻𝐻, birim
ağırlıktaki akışkanın fan içerisinde kazandığı toplam pnömatik enerjiyi yani akışkanın fanda
maruz kaldığı statik ve dinamik basınç değişimlerinin toplamını ifade eder. Fan basma yüksekliği
𝐻𝐻, bir başka deyişle statik (𝐻𝐻! = ∆𝑃𝑃! /𝛾𝛾) ve dinamik (𝐻𝐻! = ∆𝑃𝑃! /𝛾𝛾) basma yüksekliklerinin
toplamı
(𝐻𝐻! + 𝐻𝐻! )’nı
ifade
eden
bir
karakteristik
bir
büyüklük
olup,
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎ış𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 veya uygulamada genellikle bu basıncın eşdeğeri olan
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) birimi cinsinden ifade edilir.

Fanın emme (giriş) ve basma (çıkış) ağızlarının akışa dik kesit alanları sırasıyla A1 ve A2 olmak
üzere, süreklilik denklemi (kütlenin korunumu kanunu) göz önüne alınırsa,
𝐴𝐴! > 𝐴𝐴! ise 𝑉𝑉! < 𝑉𝑉! olur ve bu durumda

!!!

!!

!
− !!
< 0 ve
!!
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!!!
!

−

!!!
!

> ∆𝑃𝑃! olacaktır.

!!!
!!!
!!

!!

!
− !!
= 0 ve
!!!
−
= 0 ve
!!
!!

𝐴𝐴! = 𝐴𝐴! ise 𝑉𝑉! = 𝑉𝑉! olur ve bu durumda
𝐴𝐴! = 𝐴𝐴! ise 𝑉𝑉! = 𝑉𝑉! olur ve bu durumda

!!!
!!!
!!

!!!
!!!
!!

!!!
!!!!

!
!!!
!!!!

!

− !!!! = ∆𝑃𝑃! olacaktır.
− !!! = ∆𝑃𝑃! olacaktır.
!

𝐴𝐴! < 𝐴𝐴! ise 𝑉𝑉! > 𝑉𝑉! olur ve bu durumda
−
> 0 ve
− !!!! < ∆𝑃𝑃! olacaktır.
𝐴𝐴! < 𝐴𝐴! ise 𝑉𝑉! > 𝑉𝑉! olur ve bu durumda
− !! > 0 ve ! − !!! < ∆𝑃𝑃! olacaktır.
!!
Böylece fanlarda; fan çıkış ve giriş kesitlerinin büyüklüklerine göre fan toplam basıncının, fanın
çıkışı
ile fanlarda;
girişi arasındaki
farkından
büyük veyagöre
küçük
gibi onafanın
eşit
Böylece
fan çıkışstatik
ve girişbasınç
kesitlerinin
büyüklüklerine
fanolabileceği
toplam basıncının,
olabileceği
de arasındaki
görülür. Şekil
fanbüyük
tesisatı
üzerinde
fanın emme
basma
çıkışı
ile girişi
statik1.18’de
basınç şematik
farkından
veya
küçük olabileceği
gibiveona
eşit
hattındaki basınçlar
gösterilmiştir.
olabileceği
de görülür.
Şekil 1.18’de şematik fan tesisatı üzerinde fanın emme ve basma
hattındaki basınçlar gösterilmiştir.

Şekil 1.18. Şematik fan tesisatı üzerinde fanın emme ve basma hattındaki basınçlar.
Şekil 1.18. Şematik fan tesisatı üzerinde fanın emme ve basma hattındaki basınçlar.

𝐻𝐻 = ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 /𝛾𝛾 şeklinde tanımlanan fan basma yüksekliği, akışkanın özgül ağırlığının (veya
𝐻𝐻 = ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 /𝛾𝛾 şeklinde
tanımlanan
fan basma yüksekliği,
özgül
ağırlığının
yoğunluğunun)
sabit kaldığı
(yani sıkıştırılabilme
etkileri gözakışkanın
ardı edilerek)
yazılmış
olup, (veya
fanın
yoğunluğunun)
sabit
kaldığı
(yani
sıkıştırılabilme
etkileri
göz
ardı
edilerek)
yazılmış
olup,
emme (giriş) ağzındaki efektif statik basınç 𝑃𝑃!!" küçük olduğunda fan toplam basıncı ile fanfanın
emiş
emme
ağzındaki
efektif
statik
basınç∆𝑃𝑃
𝑃𝑃!!"
küçük
olduğunda
fan
toplam
basıncı
ile
fan
emiş
(giriş) (giriş)
ağzındaki
mutlak
basınç
arasında
≤
0.03𝑃𝑃
şartının
sağlandığı
sürece
%
1
hata
ile
!
!
(giriş) ağzındaki
basınç Daha
arasında
∆𝑃𝑃!basınç
≤ 0.03𝑃𝑃
şartının
sağlandığı
sürece
%
1
hata
ile
yaklaşık
sonuçlarmutlak
vermektedir.
yüksek
artışlarında
genellikle
integrasyon
metodu
!
!
yaklaşık
sonuçlar
vermektedir.
Daha
yüksek
basınç
artışlarında
genellikle
integrasyon
metodu
kullanılır. Akışkanın fandaki sıkıştırılmasının izentropik olduğu (𝑃𝑃. 𝑣𝑣 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) kabul edilip, fan
kullanılır.
fandaki
sıkıştırılmasının
izentropik olduğu
(𝑃𝑃. 𝑣𝑣 ! = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) kabul edilip, fan
emiş
ağzı Akışkanın
(1) ile çıkış
ağzı (2)
arasında bu integrasyon
yapılırsa,
emiş ağzı (1) ile çıkış ağzı (2) arasında bu integrasyon yapılırsa,
!
!
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 1 ! 𝑑𝑑𝑑𝑑 1 !
!
!
𝐻𝐻 =
(1.52)
𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1 ! 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1 !𝑣𝑣. 𝑑𝑑𝑑𝑑
(1.52)
𝐻𝐻 = ! 𝛾𝛾 = ! 𝜌𝜌𝜌𝜌 = 𝑔𝑔 ! 𝜌𝜌 = 𝑔𝑔 ! 𝑣𝑣. 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑔𝑔 ! 𝜌𝜌
𝑔𝑔 !
! 𝛾𝛾
! 𝜌𝜌𝜌𝜌
𝑘𝑘 𝑃𝑃!
𝐻𝐻 = 𝑘𝑘 𝑃𝑃!
𝐻𝐻 = 𝑘𝑘 − 1 𝛾𝛾!
𝑘𝑘 − 1 𝛾𝛾!

𝑃𝑃!
𝑃𝑃
𝑃𝑃!!
𝑃𝑃!

!!!
!
!!!
!

𝑘𝑘 𝑅𝑅𝑇𝑇!
− 1 = 𝑘𝑘 𝑅𝑅𝑇𝑇!
− 1 = 𝑘𝑘 − 1 𝑔𝑔
𝑘𝑘 − 1 𝑔𝑔

𝑃𝑃!
𝑃𝑃
𝑃𝑃!!
𝑃𝑃!

!!!
!
!!!
!

−1
−1

(1.53)
(1.53)

elde edilir. Burada 𝜌𝜌 akışkanın yoğunluğunu (𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! ), 𝑣𝑣(= 1/𝜌𝜌) akışkanın özgül hacmini
!
elde
edilir.𝛾𝛾Burada
𝜌𝜌 özgül
akışkanın
yoğunluğunu
), 𝑣𝑣(= 1/𝜌𝜌) akışkanın özgül hacmini
(𝑚𝑚! /𝑘𝑘𝑘𝑘),
akışkanın
ağırlığını
(𝑁𝑁/𝑚𝑚! ), 𝛾𝛾(𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚
! akışkanın fanın emiş ağzındaki özgül ağırlığını
! !
!
/𝑘𝑘𝑘𝑘),
𝛾𝛾
akışkanın
özgül
ağırlığını
(𝑁𝑁/𝑚𝑚
),
𝛾𝛾
akışkanın
emiş(𝑃𝑃𝑃𝑃),
ağzındaki
özgül
(𝑚𝑚
!
(𝑁𝑁/𝑚𝑚 ), 𝑃𝑃! ve 𝑃𝑃! fanın emiş ve basma ağızlarındaki
mutlak fanın
basınçları
𝑅𝑅 ideal
gazağırlığını
sabitini
!
!
(𝑁𝑁/𝑚𝑚
𝑃𝑃! ve𝑔𝑔𝑃𝑃yerçekimi
ve basma
(𝑃𝑃𝑃𝑃),
𝑅𝑅
ideal
gaz
sabitini
! fanın emiş
(𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘 −), 𝐾𝐾),
ivmesini
(=ağızlarındaki
9.81 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ),mutlak
𝑘𝑘 = 𝐶𝐶basınçları
/𝐶𝐶
izentropik
üssü
(özgül
ısılar
!
!
!
(𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘
−
𝐾𝐾),
𝑔𝑔
yerçekimi
ivmesini
(=
9.81
𝑚𝑚/𝑠𝑠
),
𝑘𝑘
=
𝐶𝐶
/𝐶𝐶
izentropik
üssü
(özgül
ısılar
!
!
oranını) ve 𝑇𝑇! ise fanın emiş ağzındaki mutlak sıcaklığı (𝐾𝐾) göstermektedir.
oranını) ve 𝑇𝑇! ise fanın emiş ağzındaki mutlak sıcaklığı (𝐾𝐾) göstermektedir.
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Fanın basma ve emme ağızları arasındaki statik basınç farkı ∆𝑃𝑃! ,
Fanınbasma
basmave
veemme
emmeağızları
ağızlarıarasındaki
arasındakistatik
statikbasınç
basınçfarkı
farkı∆𝑃𝑃
∆𝑃𝑃
,
Fanın
! ,!
(1.54)
∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃! − 𝑃𝑃!
= 𝑃𝑃 − 𝑃𝑃
(1.54)
∆𝑃𝑃
(1.54)
∆𝑃𝑃
! != 𝑃𝑃! !− 𝑃𝑃! !
olmak üzere 𝐻𝐻 basma yüksekliği için yukarıda verilen denklemde,
olmaküzere
üzere𝐻𝐻𝐻𝐻basma
basmayüksekliği
yüksekliğiiçin
içinyukarıda
yukarıdaverilen
verilendenklemde,
denklemde,
olmak
𝑃𝑃! 𝑃𝑃! + ∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃
∆𝑃𝑃
∆𝑃𝑃!
(1.55)
!= 𝑃𝑃𝑃𝑃
!++∆𝑃𝑃
!= 1 + ∆𝑃𝑃
𝑃𝑃
!
!
!
𝑃𝑃! == 𝑃𝑃!
=11++𝑃𝑃!!
(1.55)
=
(1.55)
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
!!
!!
!!
yazılır ve denklem düzenlenirse,
yazılırve
vedenklem
denklemdüzenlenirse,
düzenlenirse,
yazılır
1 ∆𝑃𝑃!
1 ∆𝑃𝑃! !! !
∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!+ 11 ∆𝑃𝑃
∆𝑃𝑃
∆𝑃𝑃! − ⋯ + ⋯
1 − 11 ∆𝑃𝑃
(1.56)
𝐻𝐻 = ∆𝑃𝑃
!!
𝑃𝑃!! ++4.9
𝑃𝑃!! −−⋯⋯++⋯⋯
(1.56)
𝐻𝐻𝐻𝐻== 𝛾𝛾𝛾𝛾! 11−−2.8
(1.56)
2.8𝑃𝑃𝑃𝑃
4.9 𝑃𝑃
𝛾𝛾! !
2.8
! ! 4.9 𝑃𝑃! !
bulunur ve sadece lineer terim göz önüne alınırsa,
bulunurve
vesadece
sadecelineer
lineerterim
terimgöz
gözönüne
önünealınırsa,
alınırsa,
bulunur
∆𝑃𝑃!
1 ∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃
∆𝑃𝑃! = ∆𝑃𝑃
𝐻𝐻 = ∆𝑃𝑃
1 − 11 ∆𝑃𝑃
(1.57)
!𝛼𝛼
!!
𝑃𝑃!! ==∆𝑃𝑃
𝛾𝛾!! 𝛼𝛼𝛼𝛼
(1.57)
𝐻𝐻𝐻𝐻== 𝛾𝛾𝛾𝛾! 11−−2.8
(1.57)
𝑃𝑃
𝛾𝛾
2.8
𝛾𝛾! !
𝛾𝛾! !
2.8 𝑃𝑃! !
elde edilir. Burada 𝛼𝛼 basınç altında sıkışmayı göz önüne almada kullanılan bir katsayı olup, daha
elde edilir.Burada
Burada𝛼𝛼𝛼𝛼basınç
basınçaltında
altındasıkışmayı
sıkışmayıgöz
gözönüne
önünealmada
almadakullanılan
kullanılanbir
birkatsayı
katsayıolup,
olup, daha
elde
önceedilir.
(1.46) bağıntısı
ile verilen
enerji denklemindeki
kinetik enerji
katsayısı 𝛼𝛼daha
ile
önce
(1.46)
bağıntısı
ile
verilen
enerji
denklemindeki
kinetik
enerji
katsayısı
ile
önce
(1.46) bağıntısı
verilen
enerjigöz
denklemindeki
kinetik enerji
katsayısı(Eck,
𝛼𝛼𝛼𝛼 B.,
ile
karıştırılmamalıdır.
Basınçile
altında
sıkışmayı
önüne almada kullanılan
bu 𝛼𝛼 katsayısı
karıştırılmamalıdır.
Basınç
altında
sıkışmayı
göz
önüne
almada
kullanılan
bu
𝛼𝛼
katsayısı
(Eck,
B.,
karıştırılmamalıdır.
altında
sıkışmayı
göz için
önüne
almadaTablo
kullanılan
bu alınabilir.
𝛼𝛼 katsayısı (Eck, B.,
1973) izentropik veBasınç
izotermal
sıkıştırma
halleri
aşağıdaki
1.5’ten
1973)izentropik
izentropikve
veizotermal
izotermalsıkıştırma
sıkıştırmahalleri
halleriiçin
içinaşağıdaki
aşağıdakiTablo
Tablo1.5’ten
1.5’tenalınabilir.
alınabilir.
1973)
Tablo 1.5. İzentropik ve izotermal sıkışma etkisini gösteren 𝛼𝛼 katsayısının fan statik basınç
katsayısınınfan
fanstatik
statikbasınç
basınç
Tablo1.5.
1.5.İzentropik
İzentropik
veizotermal
izotermalsıkışma
sıkışmaetkisini
etkisinigösteren
gösteren𝛼𝛼𝛼𝛼katsayısının
Tablo
farkına
göre
değişimi. ve
farkına
göre
değişimi.
farkına
değişimi.
∆𝑃𝑃! /𝛾𝛾göre
!"
100
200
400
1000
2000
∆𝑃𝑃
/𝛾𝛾
!
!"
∆𝑃𝑃
/𝛾𝛾
! !"
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
100
200
400
1000
2000
100
200
400
1000
2000
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝛼𝛼
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0.996
0.993
0.986
0.966
0.960
İ𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧
0.996
0.993
0.986
0.966
0.960
İ𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼
0.996
0.993
0.986
0.966
0.960
İ𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧
0.995
0.99
0.98
0.952
0.942
İ𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧
0.995
0.99
0.98
0.952
0.942
İ𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧
𝛼𝛼
0.995
0.99
0.98
0.952
0.942
İ𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝛼𝛼
Pratikte en doğru yol, 𝐻𝐻 fan basma yüksekliğini; 𝐻𝐻! statik basma yüksekliği ile 𝐻𝐻! dinamik
Pratikte
endoğru
doğruyol,
yol,
fanolarak
basma
yüksekliğini; 𝐻𝐻𝐻𝐻
statik basma yüksekliği ile 𝐻𝐻 dinamik
Pratikte
en
𝐻𝐻𝐻𝐻fan
basma
yüksekliğini;
basma
yüksekliğinin
toplamı
yazmaktır.
! !statik basma yüksekliği ile 𝐻𝐻!!dinamik
basmayüksekliğinin
yüksekliğinintoplamı
toplamıolarak
olarakyazmaktır.
yazmaktır.
basma
∆𝑃𝑃!
𝑉𝑉!! !− 𝑉𝑉!! !
!
∆𝑃𝑃
𝑉𝑉! −−𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐻𝐻 = 𝐻𝐻! + 𝐻𝐻! = ∆𝑃𝑃
𝛼𝛼
+
(1.58)
!
! 𝛼𝛼 +𝑉𝑉! !2𝑔𝑔
!!
𝛾𝛾
+
𝐻𝐻
=
(1.58)
!
!
!
𝐻𝐻𝐻𝐻== 𝐻𝐻𝐻𝐻
+
𝐻𝐻
=
𝛼𝛼
+
(1.58)
!
!
2𝑔𝑔
𝛾𝛾𝛾𝛾! !
2𝑔𝑔
𝑉𝑉! ≅ 𝑉𝑉! olduğu veya fan içerisindeki kinetik enerji (veya dinamik basınç) değişiminin statik enerji
≅statik
𝑉𝑉
olduğu
veya
faniçerisindeki
içerisindeki
kinetik
enerji(veya
(veyadinamik
dinamikbasınç)
basınç)değişiminin
değişimininstatik
statikenerji
enerji
𝑉𝑉
𝑉𝑉
veya
fan
(veya
basınç
değişimi)
yanındakinetik
ihmalenerji
edilebildiği
hallerde,
! !≅ 𝑉𝑉
! !olduğu
(veyastatik
statikbasınç
basınçdeğişimi)
değişimi)yanında
yanındaihmal
ihmaledilebildiği
edilebildiğihallerde,
hallerde,
(veya
∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!𝛼𝛼
(1.59)
𝐻𝐻 ≅ 𝐻𝐻! = ∆𝑃𝑃
= 𝛾𝛾!! 𝛼𝛼𝛼𝛼
(1.59)
𝐻𝐻𝐻𝐻≅≅ 𝐻𝐻𝐻𝐻
(1.59)
! != 𝛾𝛾
𝛾𝛾! !
yazılabilir.
yazılabilir.
yazılabilir.
Şekil 1.17’deki şematik fan tesisatında fanın havayı emdiği kesit üzerindeki 0 noktası ile bastığı
Şekilüzerindeki
1.17’dekişematik
fan
tesisatında
fanın
havayı
emdiğikesit
kesit
üzerindeki
noktasıile
ilebastığı
bastığı
Şekil
1.17’deki
fan
tesisatında
fanın
havayı
emdiği
üzerindeki
noktası
kesit
3şematik
noktası
arasında
enerji
denklemi
yazılarak
bir
fanın
“Basma00Yüksekliği”
için
bir
kesitüzerindeki
üzerindeki
noktası
arasında
enerjidenklemi
denklemiyazılarak
yazılarakbir
birfanın
fanın“Basma
“BasmaYüksekliği”
Yüksekliği”için
içinbir
bir
kesit
33noktası
arasında
enerji
başka
bağıntı elde
edilebilir.
Bu durumda,
başkabağıntı
bağıntıelde
eldeedilebilir.
edilebilir.Bu
Budurumda,
durumda,
başka
𝑃𝑃! − 𝑃𝑃! 𝑉𝑉!! !− 𝑉𝑉!! !
− 𝑃𝑃 + 𝑉𝑉! − 𝑉𝑉! + ∑ 𝜉𝜉!!!
𝐻𝐻 = 𝑍𝑍! − 𝑍𝑍! + 𝑃𝑃𝑃𝑃
(1.60)
! !− 𝑃𝑃! ! 𝑉𝑉! !− 𝑉𝑉! ! + ∑ 𝜉𝜉
(1.60)
!!!
𝐻𝐻𝐻𝐻== 𝑍𝑍𝑍𝑍! !−−𝑍𝑍𝑍𝑍! !++ 𝛾𝛾𝛾𝛾 ++ 2𝑔𝑔
+
∑
𝜉𝜉
(1.60)
!!!
2𝑔𝑔
𝛾𝛾
2𝑔𝑔
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yazılabilir. Burada ∑ 𝜉𝜉!!! , fanın dış ortamdan emiş yaptığı kesit üzerindeki 0 noktasından, bastığı
kesit üzerindeki 3 noktası arasında akışkanın karşılaştığı yerel ve sürekli yük (enerji) kayıplarının
toplamını (toplam direnci) göstermekte olup, fanın içindeki yük kayıpları fanın mil gücü
hesaplanırken genel (toplam) verim içerisinde dikkate alındığından, ayrıca ∑ 𝜉𝜉!!! toplamı içine
dâhil edilmezler. Yükselti farklılığından dolayı girişteki atmosfer basıncı 𝑃𝑃! , çıkıştaki atmosfer
basıncı 𝑃𝑃! ’den büyüktür ve aralarında 𝑃𝑃! = 𝑃𝑃! − 𝛾𝛾( 𝑍𝑍! − 𝑍𝑍! ) bağıntısı yazılabilir. 𝑍𝑍! − 𝑍𝑍! =
200 𝑚𝑚 yükseklik farkına kadar atmosferik havanın özgül ağırlığındaki değişimler ihmal
edilebilmekte olup, fan uygulamalarında bu yükseklikler pek aşılmadığından havanın özgül
ağırlığı 𝛾𝛾 ≅ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 alınabilir. Uygulamada eğer kanal yatay veya 0 ile 3 noktaları arasındaki seviye
farkı 100 m’den düşük ise yükseklik farkından dolayı oluşan basınç farkı yok sayılabilmektedir.
Buna göre denklem düzenlenirse,
𝐻𝐻 =

𝑉𝑉!! − 𝑉𝑉!!
+ ∑ 𝜉𝜉!!!
2𝑔𝑔

(1.61)

𝐻𝐻 =

𝑉𝑉!!
+ ∑ 𝜉𝜉!!!
2𝑔𝑔

(1.62)

bulunur. 0 noktası emiş kanalı ekseni seviyesinde kanaldan yeterince uzakta bir nokta olarak
alınırsa 𝑉𝑉!! ∕ 2𝑔𝑔 ≅ 0 olur. Böylece fanın basma yüksekliği 𝐻𝐻 için aşağıdaki sonuca ulaşılır.
Bu sonuç, fan tarafından akışkanın birim ağırlığı başına verilen toplam enerjinin, göz önüne
alınan kanala giriş ve çıkış noktaları arasında akışkanın karşılaştığı toplam yersel ve sürekli yük
(enerji) kayıplarına ile kanal çıkışındaki havanın kinetik enerjisine dönüştürülmesine harcandığını
gösterir. Kanal uzunluklarının yeterince büyük olduğu fan uygulamalarında; kanal çıkışındaki
havanın kinetik enerjisi

!!!

!!

terimi, kanaldaki toplam sürekli ve yerel yük kayıpları (toplam

direnç) ∑ 𝜉𝜉!!! terimi yanında ihmal edilebilecek büyüklükte olabilmektedir. Böylece fan basma
yüksekliği için,
𝐻𝐻 =

∆𝑃𝑃!
≅ ∑ 𝜉𝜉!!!
𝛾𝛾

(1.63)

bağıntısı yazılabilir. Yani fanın basma yüksekliği yaklaşık olarak kanaldaki toplam yük kayıplarına
(toplam dirence) eşdeğerdir.
Daha önceden de ifade edildiği gibi, 𝑉𝑉! ≅ 𝑉𝑉! veya fan içerisindeki kinetik enerji (veya dinamik
basınç) değişiminin statik enerji (veya statik basınç değişimi) yanında ihmal edilebildiği hâllerde,
𝐻𝐻! =

𝐻𝐻 =

!!! !!!!
!!

∆𝑃𝑃!
≅
𝛾𝛾

≅0 ,

𝜉𝜉!!! ≅ 𝐻𝐻! =

∆𝑃𝑃!
𝛼𝛼
𝛾𝛾!

(1.64)

yazılabilir. Yani fan basma yüksekliği, yaklaşık olarak fanın statik basma yüksekliğine eşittir.
Fan basma yüksekliği 𝐻𝐻 için verilen (1.49) ve (1.62) denklemlerinin sol tarafları eşit olduğu için
sağ taraflarını eşitlersek,
𝐻𝐻 =

𝑃𝑃!! 𝑃𝑃!!
𝑉𝑉!! 𝑉𝑉!!
𝑉𝑉!!
−
+
−
+ 𝑍𝑍! − 𝑍𝑍! =
+ ∑ 𝜉𝜉!!!
𝛾𝛾
𝛾𝛾
2𝑔𝑔 2𝑔𝑔
2𝑔𝑔
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(1.65)

elde edilir. Bu eşitlikten yararlanarak, 𝑉𝑉!! /2𝑔𝑔 ≅ 𝑉𝑉!! /2𝑔𝑔 ve 𝑍𝑍! − 𝑍𝑍! ≅ 0 kabul edilerek ve ayrıca
fan statik basıncı için 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑃𝑃!" = (𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! ) − 𝑃𝑃!! ifadesiyle daha önce verilen tanım da
kullanılarak,
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑃𝑃!" = (𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! ) − 𝑃𝑃!! = 𝛾𝛾. ∑ 𝜉𝜉!!!

(1.66)

yazılabilir. Yani fan statik basıncı, fanın bağlı olduğu emme ve basma kanallarındaki sürekli ve
yerel yük kayıplarının veya basınç düşmelerinin toplamına eşittir.
Problem 1.2. Yoğunluğu 𝜌𝜌! = 1.25 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! olan hava ile çalışan ve toplam basıncı ∆𝑃𝑃! =
2452.5 𝑃𝑃𝑃𝑃 olan AIR-A-U/1250-9 Serisi bir Aironn Havalandırma fanının basma yüksekliğini
𝐻𝐻!" 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) cinsinden hesaplayınız? Yerçekimi ivmesi 𝑔𝑔 = 9.81 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! ,
suyun yoğunluğu 𝜌𝜌!" = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! ‘tür.

Çözüm:

Havanın özgül ağırlığı: 𝛾𝛾! = 𝜌𝜌! 𝑔𝑔 = 1.25 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! 𝑥𝑥 9.81 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 12.26 𝑁𝑁/𝑚𝑚!
Basma Yüksekliği: 𝐻𝐻!"

𝐻𝐻!" = ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝐻𝐻!" =

∆𝑃𝑃𝑡𝑡

𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑔𝑔

2452.5 𝑁𝑁/𝑚𝑚2
9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚3

bulunur.

=

2452.5 𝑁𝑁/𝑚𝑚2
9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚3

= 0.25 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

∆𝑃𝑃𝑡𝑡

𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑔𝑔

=

2452.5 𝑁𝑁/𝑚𝑚2

1000 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 𝑥𝑥 9.81𝑚𝑚/𝑠𝑠2

= 0.250 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 250 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

Problem 1.3. AIR-A-U/1250-9 Serisi bir Aironn Havalandırma hava fanının 500 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 olan
toplam basıncını 𝑃𝑃𝑃𝑃 cinsinden ifade ediniz. Yerçekimi ivmesi 𝑔𝑔 = 9.81 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! , suyun yoğunluğu
ve özgül ağırlığı ise sırasıyla 𝜌𝜌!" = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! ‘tür.
Çözüm:

𝐻𝐻!" = ∆𝑃𝑃! 𝛾𝛾!" ⇒ ∆𝑃𝑃! = 𝛾𝛾!" 𝐻𝐻!" = 9810

veya

∆𝑃𝑃! = 𝜌𝜌!" 𝑔𝑔𝑔𝑔!" = 1000

𝑁𝑁
𝑥𝑥 0.5 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 4905 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 4905 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑚𝑚!

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑥𝑥 9.81 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! 𝑥𝑥 0.5 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 4905 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 4905 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑚𝑚!

Problem 1.4. AIR-A-U/1250-6 Serisi bir Aironn Havalandırma fanının statik basıncı 700 𝑃𝑃𝑃𝑃,
üfleme ağzındaki ortalama hava hızı 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ve havanın yoğunluğu ise 𝜌𝜌h = 1.20 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! ’dir.
Fanın dinamik basıncını ve toplam basıncını 𝑃𝑃𝑃𝑃 cinsinden, basma yüksekliğini ise 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 birimi
cinsinden hesaplayınız? Yerçekimi ivmesi 𝑔𝑔 = 9.81 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! , suyun yoğunluğu𝜌𝜌!" = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚!
ve özgül ağırlığı ise 𝛾𝛾!" = 9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚! ’dür.
Çözüm:

Fanın dinamik basıncı:

37

1
1
𝑃𝑃!" = 𝜌𝜌𝑉𝑉 ! = 1.20 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! (10 𝑚𝑚/𝑠𝑠)! = 60 𝑃𝑃𝑃𝑃
2
2

Fanın toplam basıncı:

bulunur.

∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" + 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" +

Basma Yüksekliği: 𝐻𝐻!"

𝐻𝐻!" = ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝐻𝐻!" =

760 𝑁𝑁/𝑚𝑚2

760 𝑁𝑁/𝑚𝑚2

9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚3

9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚3

1 !
𝜌𝜌𝑉𝑉 = 700 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 60 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 760 𝑃𝑃𝑃𝑃
2 !

= 0.07747 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

∆𝑃𝑃𝑡𝑡

𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑔𝑔

=

760 𝑁𝑁/𝑚𝑚2

1000 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 𝑥𝑥 9.81𝑚𝑚/𝑠𝑠2

= 0.07747 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 77.47 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

1.4.5. Güç Tanımları
Teorik Güç: 𝑵𝑵
Fanın içinde meydana gelen çeşitli enerji kayıplarına bakılmadan, akışkanın fandan aldığı
(kazandığı) güce “teorik güç” veya “faydalı (yararlı) güç“ denir ve 𝑁𝑁 ile gösterilir. Bu tanıma göre,
debisi 𝑄𝑄 (𝑚𝑚! /𝑠𝑠) ve gerçek toplam basıncı ∆𝑃𝑃! (𝑁𝑁/𝑚𝑚! ) olan bir akışkanı basan fanın teorik gücü𝑁𝑁
(𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑠𝑠 = 𝐽𝐽/𝑠𝑠 = 𝑊𝑊),
(1.67)

𝑁𝑁 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 = 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾 = 𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃!

şeklinde tanımlanır. Ancak burada akışkana verilen toplam basınç ∆𝑃𝑃! ≤ 0.03𝑃𝑃! sınırında
kalmalıdır. ∆𝑃𝑃! ! hidrolik sürtme kayıplarından kaynaklanan toplam basınç kaybını göstermek
üzere fanın gerçek (sürtünmeli haldeki) toplam basıncı ∆𝑃𝑃! ile fanın teorik (sürtünmesiz haldeki)
toplam basıncı ∆𝑃𝑃!! arasında aşağıdaki bağıntı yazılabilir.
∆𝑃𝑃!! = ∆𝑃𝑃! + ∆𝑃𝑃! !

(1.68)

Hidrolik Güç: 𝑵𝑵𝒉𝒉
Fanın çarkı ile gövdesi arasındaki boşluklardan, salmastralardan (sızdırmazlık elemanlarından)
kaçıp enerji alış verişine katılmayan akışkan debisi 𝑞𝑞, fan tarafından basılan debi 𝑄𝑄 = 𝑄𝑄!"#!!"# ve
çarktan geçen debi 𝑄𝑄ç arasında, 𝑄𝑄 = 𝑄𝑄ç − 𝑞𝑞, bağıntısı yazılabilir. Fanın çarkından geçen 𝑄𝑄ç
debisindeki akışkanın çarktan aldığı güce “hidrolik güç” denir ve 𝑁𝑁! ile gösterilir ve daha önce
Euler teorisinde (1.17) ve (1.18) nolu denklemlerde 𝑄𝑄 debisi çarktan geçen debi olarak
tanımlandığı için burada 𝑄𝑄 yerine yeni sembol olarak 𝑄𝑄ç çarktan geçen debi ve sonlu sayıda
kanat halindeki teorik (sürtünmesiz) toplam basınç yerine de ∆𝑃𝑃!! yazılarak,
𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝜌𝜌𝑄𝑄ç . 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! – 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! = 𝜌𝜌𝑄𝑄ç . 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! − 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! = 𝑄𝑄ç . ∆𝑃𝑃!!
𝑁𝑁! = 𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 . ∆𝑃𝑃!!
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(1.69)

(1.70)

eşitliği ile tanımlanır. Fanın 𝑁𝑁 teorik gücü ile 𝑁𝑁! hidrolik gücü arasındaki fark; çarkın içinde ve
fanın sabit kısımlarında akışkan akışında sürtünme, çarpma, difüzyon vb. yollarla meydana gelen
çeşitli güç kayıplarının toplamını ve ayrıca çark ile gövde arasındaki boşluklardan,
salmastralardan kaçıp enerji alış verişine katılmayan q debisindeki akışkanın kayıp kabul edilen
gücünü karşılar.
Çarktan geçen 𝑄𝑄ç debisine ait teorik güç 𝑁𝑁 ! ile gösterilirse, bu güç,
𝑁𝑁 ! = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑄𝑄ç 𝐻𝐻 = 𝛾𝛾𝑄𝑄ç 𝐻𝐻 = 𝑄𝑄ç . ∆𝑃𝑃! = 𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 . ∆𝑃𝑃!

(1.71)

𝑁𝑁! = 𝑁𝑁 − 𝑁𝑁 ! = 𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃! − 𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 . ∆𝑃𝑃! = 𝑞𝑞. ∆𝑃𝑃!

(1.72)

şeklinde yazılabilir. 𝑞𝑞 kaçak debisinin götürdüğü güç; 𝑁𝑁! = 𝑁𝑁 − 𝑁𝑁 ! farkı kadardır. Böylece
kaçak güç için aşağıdaki ifade yazılabilir,
Döner Çark Dış Yüzeylerinin Sürtme Gücü: 𝑵𝑵𝒓𝒓
Akışkanın fan döner çarkının dış yüzeylerine sürtmesinden dolayı kaybolan güçtür.

İç Güç: 𝑵𝑵𝒊𝒊
Fanın iç kısmında meydana gelen hidrolik sürtmelerden ve akışkanın fan döner çarkının dış
yüzeylerine sürtmesinden dolayı kaybolan güçlerin toplamına iç güç adı verilir ve aşağıdaki
denklemle ifade edilir.
𝑁𝑁! = 𝑁𝑁! + 𝑁𝑁! = 𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 . ∆𝑃𝑃!! + 𝑁𝑁! = 𝑄𝑄ç . ∆𝑃𝑃!! + 𝑁𝑁!

(1.73)

Mekanik Güç: 𝑵𝑵𝒎𝒎
Fanın mil yatağı, varsa dişli kutusu, V veya düz-kamalı kayış ve kavramadaki mekanik sürtme
kayıplarına karşılık gelen güçtür.
Efektif (Etkin) Güç (Mil Gücü): 𝑵𝑵𝒆𝒆
Dış ortamdan fanın miline uygulanması gereken, fanın mili aracılığı dış ortamdan çektiği güce
fanın “efektif (etkin) gücü”, ya da “mil gücü” denir ve 𝑁𝑁! ile gösterilir.

Fanın 𝑁𝑁! hidrolik gücü ile 𝑁𝑁! efektif gücü arasındaki fark; fanın yataklarında, salmastralarında ve
çark diskinin dış yüzeyleri üzerinde, kısaca genel akım kanalları dışında sürtünme ile kaybolan
gücü karşılar.
𝑁𝑁! = 𝑁𝑁! + 𝑁𝑁! = 𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 . ∆𝑃𝑃!! + 𝑁𝑁! + 𝑁𝑁! =

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑄𝑄∆𝑃𝑃!
=
=
𝜂𝜂!
𝜂𝜂!
𝜂𝜂!

(1.74)

Burada 𝜂𝜂! fanın genel (toplam) verimini göstermektedir. Bu formülde SI Birim Sistemindeki;
𝜌𝜌: 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! , 𝑔𝑔: 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! , 𝑄𝑄: 𝑚𝑚! /𝑠𝑠, 𝐻𝐻: 𝑚𝑚 ve ∆𝑃𝑃! : 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 𝑃𝑃𝑃𝑃 birimleri kullanılırsa fan mil gücü,

𝑁𝑁! : 𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑠𝑠 = 𝐽𝐽/𝑠𝑠 = 𝑊𝑊 biriminde elde edilir. İstenilirse 1 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0.736 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 1 𝑘𝑘𝑘𝑘 =
1.36 𝐵𝐵𝐵𝐵 ifadeleri kullanılarak 𝐵𝐵𝐵𝐵 (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐺𝐺ü𝑐𝑐ü) birimine dönüşüm de sağlanabilir. Türkçe
Beygir Gücü (𝐵𝐵𝐵𝐵) biriminin, İngilizcesi 𝐻𝐻𝐻𝐻 (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) ve Almancası 𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)
olup, bu iki güç birimi hemen hemen aynı büyüklüktedir ve aralarında 1 𝐻𝐻𝐻𝐻 ≅ 1.014 𝑃𝑃𝑃𝑃 ilişkisi
vardır.
Fan Motor Gücü: 𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆
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Uygulamada
Uygulamadafanlar
fanlargenellikle
genellikleelektrik
elektrikmotorlarıyla
motorlarıylatahrik
tahrikedilirler.
edilirler.Bu
Bunedenle
nedenleburada
buradafanı
fanıtahrik
tahrik
eden
edenelektrik
elektrikmotorunun
motorunungücü,
gücü,başka
başkabir
birdeyişle
deyişlemotor
motortarafından
tarafındanşebekeden
şebekedençekilen
çekilenelektrik
elektrik
gücü
gücütanımı
tanımıverilmiştir.
verilmiştir.Fanın
Fanındizel
dizelmotor,
motor,benzinli
benzinlimotor,
motor,rüzgâr
rüzgârtürbini
türbinivb.
vb.bir
birbaşka
başkamakine
makineileile
tahrik
tahrikedilmesi
edilmesidurumunda
durumundabu
bumakinenin
makineningücü
gücügöz
gözönüne
önünealınmalıdır.
alınmalıdır.𝜂𝜂𝜂𝜂!"
elektrikmotorunun
motorunun
!"elektrik
verimi,
verimi,𝜂𝜂𝜂𝜂!"!"fan-motor
fan-motorarasındaki
arasındakikayış-kasnak,
kayış-kasnak,kaplin,
kaplin,dişli
dişlikutusu
kutusuveya
veyadirekt
direkttahrik
tahrikgibi
gibigüç
güç
fanıngenel
genel(toplam)
(toplam)verimi
verimiveve𝜂𝜂𝜂𝜂! !ise
isefan-motor
fan-motorsisteminin
sisteminin
aktarma
aktarmaorganlarının
organlarınınverimi,𝜂𝜂
verimi,𝜂𝜂!!fanın
toplam
toplamverimi
verimiolmak
olmaküzere,
üzere,fanı
fanıtahrik
tahrikeden
edenelektrik
elektrikmotorunun
motorunungücü
gücüaşağıdaki
aşağıdakibağıntı
bağıntıileile
hesaplanabilir.
hesaplanabilir.
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾
𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑄𝑄∆𝑃𝑃
𝑄𝑄∆𝑃𝑃
𝑄𝑄∆𝑃𝑃
!!
! ! 𝑄𝑄∆𝑃𝑃
!!
𝑁𝑁𝑁𝑁
==
==
==
==
!"!"==
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂𝜂𝜂!"
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
𝜂𝜂
!" !"
!"
!! !"
!" !"
!"
!! !"
!" !"
!"
!!
!!

(1.75)
(1.75)

!
(𝑘𝑘𝑘𝑘),𝜌𝜌:𝜌𝜌:𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! ,! ,𝑔𝑔:𝑔𝑔:𝑚𝑚/𝑠𝑠
𝑚𝑚/𝑠𝑠! ,! ,𝑄𝑄:𝑄𝑄:𝑚𝑚𝑚𝑚! /𝑠𝑠,
/𝑠𝑠,𝐻𝐻:
𝐻𝐻:𝑚𝑚,
𝑚𝑚,𝛾𝛾:𝛾𝛾:𝑁𝑁/𝑚𝑚
𝑁𝑁/𝑚𝑚! !veve∆𝑃𝑃
∆𝑃𝑃
: 𝑁𝑁/𝑚𝑚! !==𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
Bu
Budenklemde;
denklemde;𝑁𝑁𝑁𝑁
! !(𝑘𝑘𝑘𝑘),
! :!𝑁𝑁/𝑚𝑚
birimleri
birimlerikullanılırsa
kullanılırsafan
fanelektrik
elektrikmotoru
motorugücü,
gücü,𝑁𝑁𝑁𝑁
:
𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑠𝑠
:
𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑠𝑠
=
=
𝐽𝐽/𝑠𝑠
𝐽𝐽/𝑠𝑠
=
=
𝑊𝑊
𝑊𝑊
biriminde
biriminde
elde
elde
edilir.
edilir.
!"!"

!
/ℎdebisindeki
debisindekihavayı,
havayı,toplam
toplamdirenci
direnci(yük
(yükkaybı)
kaybı)1000
1000𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚olan
olanbir
bir
Problem
Problem1.5.
1.5.97
97300
300𝑚𝑚𝑚𝑚! /ℎ
kanal
kanalsistemine
sisteminebasacak
basacakolan
olanAIR-A-U/1250-9
AIR-A-U/1250-9Serisi
Serisibir
birAironn
AironnHavalandırma
Havalandırmafanının
fanınınemiş
emiş
ağzında
ağzındaölçülen
ölçülenhava
havasıcaklığı
sıcaklığı25
25°𝐶𝐶°𝐶𝐶vevevakummetrede
vakummetredeokunan
okunanbasınç
basınçise
ise500
500𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚’dur.
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚’dur.Dış
Dış
atmosferik
atmosferikbasınç
basınç750
750𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,fanın
fanıniçiçverimi
verimi0.83,
0.83,mekanik
mekanikverimi
verimi0.95,
0.95,𝛾𝛾!"
𝛾𝛾!"==9810
9810𝑁𝑁/
𝑁𝑁/
!
𝑚𝑚𝑚𝑚! ’dir.
’dir.Fanın
Fanınbulunduğu
bulunduğusistemde
sistemdehavanın
havanınçıkış
çıkışkesiti
kesitiileilegiriş
girişkesiti
kesitiarasındaki
arasındakiyükseklik
yükseklikfarkının
farkının
vevekanaldan
kanaldançıkışta
çıkıştahavanın
havanınkinetik
kinetikenerjisinin
enerjisininihmal
ihmaledilebilir
edilebilirmertebelerde
mertebelerdeküçük
küçükolduğu
olduğu
!"!"
0.287
alarak
alarakvevefan
faniçerisindeki
içerisindekikinetik
kinetikenerji
enerji
bilindiğine
bilindiğinegöre,
göre,a)a)Havanın
Havanıngaz
gazsabitini
sabitini𝑅𝑅𝑅𝑅
! !==0.287
!"!!
!"!!
(veya
(veyadinamik
dinamikbasınç)
basınç)değişimini
değişiministatik
statikenerji
enerji(veya
(veyastatik
statikbasınç
basınçdeğişimi)
değişimi)yanında
yanındaihmal
ihmalederek,
ederek,
fanın
fanınefektif
efektif(mil)
(mil)gücünü
gücünü(𝑘𝑘𝑘𝑘),
(𝑘𝑘𝑘𝑘),b)b)Elektrik
Elektrikmotorunun
motorununverimi
verimi0.90
0.90vevegüç
güçaktarma
aktarmaorganlarının
organlarının
verimi
verimiise
ise0.96
0.96olduğuna
olduğunagöre,
göre,elektrik
elektrikmotorunun
motorununşebekeden
şebekedençektiği
çektiğielektrik
elektrikgücünü
gücünü(𝑘𝑘𝑘𝑘)
(𝑘𝑘𝑘𝑘)
hesaplayınız.
hesaplayınız.

Basınç
Basınçaltında
altındaizentropik
izentropiksıkışmayı
sıkışmayıgöz
gözönüne
önünealmada
almadakullanılan
kullanılan𝛼𝛼𝛼𝛼katsayısı
katsayısıaşağıdaki
aşağıdakitablodan
tablodan
alınabilir.
alınabilir.
∆𝑃𝑃
∆𝑃𝑃
! /𝛾𝛾
! /𝛾𝛾
!"!"
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛼𝛼𝛼𝛼

100
100

200
200

400
400

1000
1000

2000
2000

0.996
0.996

0.993
0.993

0.986
0.986

0.966
0.966

0.960
0.960

Çözüm:
Çözüm:

a)a)Fan
Fangirişinde
girişindehavanın
havanınmutlak
mutlakstatik
statikbasıncı:
basıncı:
𝑃𝑃𝑃𝑃
!!"
!!" 𝑃𝑃𝑃𝑃
!!"#
!!"# 𝑃𝑃𝑃𝑃
!"#
!"#
==
++
==−500
−500𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚++13.6
13.6𝑥𝑥𝑥𝑥750
750𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚==9700
9700𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾!"
𝛾𝛾!"
𝛾𝛾!"
𝛾𝛾!" 𝛾𝛾!"
𝛾𝛾!"
veya
veya

𝑃𝑃𝑃𝑃
!!"#
!!"#
==9.7
9.7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾!"
𝛾𝛾!"

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑃𝑃
9.7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝛾𝛾. !"
𝛾𝛾!"==9.7
9.7𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥9810
9810 ! !==95157
95157 ! !
!!"#
!!"#==9.7
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑃𝑃𝑃𝑃
95157𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
!!"#
!!"#==95157

Fan
Fangirişinde
girişindehavanın
havanınyoğunluğu
yoğunluğuveveözgül
özgülağırlığı
ağırlığısırasıyla:
sırasıyla:
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𝑃𝑃!!"#
95157 𝑁𝑁/𝑚𝑚!
𝑘𝑘𝑔𝑔
=
= 1.11 !
𝑅𝑅. 𝑇𝑇!
287𝑥𝑥(273 + 25)
𝑚𝑚

𝜌𝜌! =

𝛾𝛾! = 𝛾𝛾! = 𝜌𝜌! 𝑔𝑔 = 1.11 𝑥𝑥 9.81

𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑚𝑚
𝑁𝑁
=
10.889
𝑚𝑚! 𝑠𝑠 !
𝑚𝑚!

Fan toplam basıncı ∆𝑃𝑃! ile fan emiş (giriş) ağzındaki mutlak basınç 𝑃𝑃! arasında ∆𝑃𝑃! ≤ 0.03𝑃𝑃!
şartının sağlanıp sağlanmadığına bakalım.

Fanın bulunduğu kanaldan akışkanın çıkış kesiti ile giriş kesiti arasındaki yükseklik farkı küçük
!!

(𝑍𝑍! − 𝑍𝑍! ) ≅ 0 ve kanaldan çıkışta havanın kinetik enerjisi ( ! ≅ 0)’de ihmal edilebilir
!!
mertebelerde olduğundan; fanın basma yüksekliği için,
𝐻𝐻 =

∆𝑃𝑃!
≅ ∑ 𝜉𝜉!!!
𝛾𝛾

yazılabilir. Böylece fanın toplam basıncı ∆𝑃𝑃! , yaklaşık olarak kanaldaki yük kaybı (toplam direnç)
∑ 𝜉𝜉!!! ile suyun özgül ağırlığı 𝛾𝛾!" ’nın çarpımı olarak ifade edilebilir.
Hava kanalının toplam direnci (yük kaybı) ∑ 𝜉𝜉!!! = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 olarak verilmiş olduğundan,
∑ 𝜉𝜉!!! ≅

∆𝑃𝑃!
= 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾!"

ve 𝛾𝛾!" = 9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚! olduğundan, fanın toplam basıncı,

∆𝑃𝑃! ≅ 𝛾𝛾!" . ∑ 𝜉𝜉!!! = 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚× 9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 9810 𝑃𝑃𝑃𝑃

elde edilir.

∆𝑃𝑃! /𝑃𝑃! = 9810 /95157 = 0.103 > 0.03 olduğundan, sıkışma etkisinin göz önüne alınması
gerekir.
Fan basma yüksekliği,

𝐻𝐻 =

∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!
𝑉𝑉!! − 𝑉𝑉!!
= 𝐻𝐻! + 𝐻𝐻! =
𝛼𝛼 +
𝛾𝛾
𝛾𝛾!
2𝑔𝑔

olup, fan içerisindeki kinetik enerji (veya dinamik basınç) değişimi statik enerji (veya statik basınç
değişimi) yanında ihmal edilebildiğinden,
𝐻𝐻! =

veya ∆𝑃𝑃! ≅ 0 yazılabilir. Böylece,

𝐻𝐻 =

𝑉𝑉!! − 𝑉𝑉!! ∆𝑃𝑃!
=
≅0
2𝑔𝑔
𝛾𝛾
∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!
≅ 𝐻𝐻! =
𝛼𝛼
𝛾𝛾
𝛾𝛾!

elde edilir. Fan toplam basıncı ∆𝑃𝑃! , daha önce (1.40) denklemi ile verildiği gibi,
∆𝑃𝑃! = ∆𝑃𝑃! + ∆𝑃𝑃!
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fan çıkışı ile girişi arasındaki statik basınç farkı ∆𝑃𝑃! ile fan çıkışı ile girişi arasındaki dinamik basınç
fan çıkışı ile girişi arasındaki statik basınç farkı ∆𝑃𝑃! ile fan çıkışı ile girişi arasındaki dinamik basınç
farkı ∆𝑃𝑃! ’nın toplamı olduğundan; ∆𝑃𝑃! = 0 olunca,
fan toplam basıncı ∆𝑃𝑃! , yaklaşık olarak fanın
farkı ∆𝑃𝑃! ’nın toplamı olduğundan; ∆𝑃𝑃! = 0 olunca, fan toplam basıncı ∆𝑃𝑃
! , yaklaşık olarak fanın
çıkışı ile girişi arasındaki statik basınç farkı ∆𝑃𝑃! ’ye eşit olur yani,
çıkışı ile girişi arasındaki statik basınç farkı ∆𝑃𝑃! ’ye eşit olur yani,

∆𝑃𝑃! /𝛾𝛾!" ≅ ∆𝑃𝑃! /𝛾𝛾!" = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∆𝑃𝑃! /𝛾𝛾!" ≅ ∆𝑃𝑃! /𝛾𝛾!" = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
yazılabilir. Ancak sıkışma etkisini dikkate almak gerektiğinden, basma yüksekliğini hesaplarken
yazılabilir. Ancak sıkışma etkisini dikkate almak gerektiğinden, basma yüksekliğini hesaplarken
∆𝑃𝑃! ’yi sıkışma katsayısı 𝛼𝛼 ile çarpmak gerekir. Tablodan ∆𝑃𝑃! /𝛾𝛾!" = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 için sıkışma
∆𝑃𝑃! ’yi sıkışma katsayısı 𝛼𝛼 ile çarpmak gerekir. Tablodan ∆𝑃𝑃! /𝛾𝛾!" = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 için sıkışma
katsayısı 𝛼𝛼 = 0.966 olarak belirlenir ve böylece efektif (etkin) güç ifadesinde fan basma
katsayısı 𝛼𝛼 = 0.966 olarak belirlenir ve böylece efektif (etkin) güç ifadesinde fan basma
yüksekliği 𝐻𝐻 için, 𝛾𝛾! = 𝛾𝛾! alınarak,
yüksekliği 𝐻𝐻 için, 𝛾𝛾! = 𝛾𝛾! alınarak,
∆𝑃𝑃!
𝐻𝐻 = ∆𝑃𝑃!𝛼𝛼
𝐻𝐻 = 𝛾𝛾! 𝛼𝛼
𝛾𝛾!
yazılabilir. Fan basma yüksekliği için bu değer fanın efektif (mil) gücü ifadesinde kullanılarak mil
yazılabilir.
Fangibi
basma
yüksekliği için bu değer fanın efektif (mil) gücü ifadesinde kullanılarak mil
gücü
aşağıdaki
hesaplanabilir.
gücü aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
Fanın Efektif (Mil) Gücü:
Fanın Efektif (Mil) Gücü:
∆!

∆!

!
𝛾𝛾! 𝑄𝑄 ∆!! !𝛼𝛼 𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃 . 𝛼𝛼
!
𝛾𝛾! 𝑄𝑄𝑄𝑄 𝛾𝛾𝛾𝛾!!𝑄𝑄𝑄𝑄!∆!
𝛾𝛾! 𝑄𝑄!! 𝛼𝛼 𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃
! . 𝛼𝛼
!
! =
!
!
𝑁𝑁! = 𝛾𝛾! 𝑄𝑄𝑄𝑄=
=
𝑁𝑁! = 𝜂𝜂! 𝜂𝜂! = 𝜂𝜂! 𝜂𝜂! ! = 𝜂𝜂! 𝜂𝜂!! = 𝜂𝜂! 𝜂𝜂!
𝜂𝜂! 𝜂𝜂!
𝜂𝜂! 𝜂𝜂!
𝜂𝜂! 𝜂𝜂!
𝜂𝜂! 𝜂𝜂!

!!

!

97300/3600 !!𝑥𝑥 9810 !
𝑥𝑥 0.966
!
𝑁𝑁! = 97300/3600 ! ! 𝑥𝑥 9810!!! 𝑥𝑥 0.966
𝑁𝑁! =
0.83 𝑥𝑥 0.95
0.83 𝑥𝑥 0.95
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐽𝐽
𝑁𝑁! = 324829 𝑁𝑁𝑁𝑁= 324829 𝐽𝐽= 324829 𝑊𝑊 ≅ 325 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁! = 324829 𝑠𝑠 = 324829𝑠𝑠 = 324829 𝑊𝑊 ≅ 325 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠
𝑠𝑠
bulunur.
bulunur.
b) Elektrik Motorunun Şebekeden Çektiği Elektrik Gücü:
b) Elektrik Motorunun Şebekeden Çektiği Elektrik Gücü:
𝑁𝑁!" = 𝑁𝑁! /𝜂𝜂!" 𝜂𝜂!" = 325 𝑘𝑘𝑘𝑘/(0.90 𝑥𝑥 0.96) = 376 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 511 𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑁𝑁!" = 𝑁𝑁! /𝜂𝜂!" 𝜂𝜂!" = 325 𝑘𝑘𝑘𝑘/(0.90 𝑥𝑥 0.96) = 376 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 511 𝐵𝐵𝐵𝐵

Problem 1.6. 43 200 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ kütlesel debisindeki havayı, toplam direnci (yük kaybı) 220 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
Problem
1.6. sistemine
43 200 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ
kütlesel
havayı,
toplam
kaybı) 220fanının
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
olan
bir kanal
basacak
olandebisindeki
AIR-A-U/1250-9
Serisi
bir direnci
Aironn (yük
Havalandırma
olan bir kanal sistemine basacak olan AIR-A-U/1250-9 Serisi bir Aironn Havalandırma
fanının
emiş ağzında ölçülen havanın mutlak basıncı 10 000 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ve yoğunluğu 1.2 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚!!’dür. Fanın
emiş ağzında ölçülen havanın mutlak basıncı 10 000 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ve yoğunluğu 1.2 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 ’dür. Fanın
iç verimi 0.80, mekanik verimi 0.96, 𝛾𝛾!" = 9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚!!’dir. Fanın bulunduğu sistemde havanın
iç verimi
mekanik
0.96, 𝛾𝛾yükseklik
𝑁𝑁/𝑚𝑚 ’dir.
Fanın bulunduğu
!" = 9810
çıkış
kesiti0.80,
ile giriş
kesitiverimi
arasındaki
farkının
ve sistemden
çıkışta sistemde
havanın havanın
kinetik
çıkış
kesiti
ile
giriş
kesiti
arasındaki
yükseklik
farkının
ve
sistemden
çıkışta
havanın
enerjisinin ihmal edilebilir mertebelerde küçük olduğu bilindiğine göre, a) Fanın
efektifkinetik
(mil)
enerjisinin ihmal edilebilir mertebelerde küçük olduğu bilindiğine göre, a) Fanın efektif (mil)
gücünü (𝑘𝑘𝑘𝑘), b) Elektrik motoru verimi 0.92 ve güç aktarma organlarının verimi ise 0.98
gücünü (𝑘𝑘𝑘𝑘), b) Elektrik motoru verimi 0.92 ve güç aktarma organlarının verimi ise 0.98
olduğuna göre, elektrik motorunun şebekeden çektiği elektrik gücünü (𝑘𝑘𝑘𝑘) hesaplayınız.
olduğuna göre, elektrik motorunun şebekeden çektiği elektrik gücünü (𝑘𝑘𝑘𝑘) hesaplayınız.
Basınç altında izentropik sıkışmayı göz önüne almada kullanılan 𝛼𝛼 katsayısı aşağıdaki tablodan
Basınç altında izentropik sıkışmayı göz önüne almada kullanılan 𝛼𝛼 katsayısı aşağıdaki tablodan
alınabilir.
alınabilir.
∆𝑃𝑃! /𝛾𝛾!"
∆𝑃𝑃! /𝛾𝛾!"
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛼𝛼
𝛼𝛼

100
100
0.996
0.996

200
200
0.993
0.993

400
400
0.986
0.986
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1000
1000
0.966
0.966

2000
2000
0.960
0.960

Çözüm:
a) Fan girişinde havanın mutlak statik basıncı:
𝑃𝑃!!"#
= 10000 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 10 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾!"

veya

𝑃𝑃!!"# = 10 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝛾𝛾!" = 10 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 9810

𝑁𝑁
= 98100 𝑁𝑁/𝑚𝑚!
𝑚𝑚!

𝑃𝑃!!"# = 98100 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 98100 𝑃𝑃𝑃𝑃

Fan toplam basıncı ∆𝑃𝑃! ile fan emiş (giriş) ağzındaki mutlak basınç 𝑃𝑃! arasında ∆𝑃𝑃! ≤ 0.03𝑃𝑃!
şartının sağlanıp sağlanmadığına bakalım.

Fanın bulunduğu kanaldan akışkanın çıkış kesiti ile giriş kesiti arasındaki yükseklik farkı küçük
!!

!
(𝑍𝑍! − 𝑍𝑍! ) ≅ 0 ve kanaldan çıkışta havanın kinetik enerjisi (!!
≅ 0)’de ihmal edilebilir
mertebelerde olduğundan; fan basma yüksekliği için,

𝐻𝐻 =

∆𝑃𝑃!
≅ ∑ 𝜉𝜉!!!
𝛾𝛾

yazılabilir. Böylece fanın toplam basıncı ∆𝑃𝑃! , yaklaşık olarak kanaldaki yük kaybı (toplam direnç)
∑ 𝜉𝜉!!! ile suyun özgül ağırlığı 𝛾𝛾!" ’nın çarpımı olarak ifade edilebilir.

Hava kanalının toplam direnci (yük kaybı) ∑ 𝜉𝜉!!! = 220 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 olarak verilmiş olduğundan,
fanın toplam basıncını bulalım,
∑ 𝜉𝜉!!! ≅

ve 𝛾𝛾!" = 9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚! olduğundan,

∆𝑃𝑃!
= 220 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.22 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾!"

∆𝑃𝑃! ≅ 𝛾𝛾!" . ∑ 𝜉𝜉!!! = 0.22 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚× 9810 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 2158.2 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 2158.2 𝑃𝑃𝑃𝑃

elde edilir.

∆𝑃𝑃! /𝑃𝑃! = 2158.2/98100 = 0.022 < 0.03 olduğundan, sıkışma etkisinin göz önüne alınmasına
gerek yoktur.
Havanın hacimsel debisi 𝑄𝑄 ile kütlesel debisi 𝑚𝑚 arasındaki bağıntı 𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 şeklinde olup,
buradan havanın hacimsel debisi hesaplanırsa,
𝑄𝑄 =

𝑚𝑚 43 200 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ
=
= 36 000 𝑚𝑚! /ℎ
1.2 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚!
𝜌𝜌

bulunur.

Fanın Efektif (Mil) Gücü:
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∆!

!
𝛾𝛾! 𝑄𝑄𝑄𝑄 𝛾𝛾! 𝑄𝑄 !! 𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃!
36000/3600 𝑥𝑥 2158.2
𝑁𝑁! =
=
=
=
𝜂𝜂! 𝜂𝜂!
𝜂𝜂! 𝜂𝜂!
𝜂𝜂! 𝜂𝜂!
0.80 𝑥𝑥 0.96

𝑁𝑁! = 28102 𝑊𝑊 ≅ 28.1 𝑘𝑘𝑘𝑘

bulunur.

b) Elektrik Motorunun Şebekeden Çektiği Elektrik Gücü:
𝑁𝑁!" = 𝑁𝑁! /𝜂𝜂!" 𝜂𝜂!" = 28.1 𝑘𝑘𝑘𝑘/(0.92 𝑥𝑥 0.98) = 31.2 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 42.4 𝐵𝐵𝐵𝐵

Özgül Fan Gücü: 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
Günümüzde her alanda olduğu gibi, fanlarda da enerji verimliliği çok önemlidir. Tasarım (pik
veya en iyi verim) noktası veya gerçek çalışma noktasındaki fan genel (toplam) verimi veya fan
veriminden başka fan sistemlerinin enerji verimliliğini tanımlamanın diğer bir alternatif yolu
onun özgül fan gücüdür. Hesaplaması “pik” veya “en iyi verimle çalışma noktası” şartlarında
olmadığı için oldukça farklıdır. Aironn Havalandırma vb. fan üreticileri belli bir çalışma noktası
tanımlanmadan özgül fan gücünü veremezler. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, debi ve çekilen elektrik gücünün bir
fonksiyonudur. Özgül Fan Gücü kavramı fanlı sistemlerin kullanmış olduğu elektrik enerjisinin
verimliliğinin belirlenmesinde kullanılan önemli bir ölçüttür.
Aynı debi ve toplam basınç olarak gerekli performansı veren fanlar arasında seçim yapılırken
Özgül Fan Gücü (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆) kavramının kullanılması fan sisteminin ilk yatırım
masrafları yanında, bakım-onarım ve işletme (enerji) maliyetinin toplamı olarak tanımlanan
ömür boyu maliyet bakımından çok önemlidir. Özgül Fan Gücü küçük olan fan veya fanların
kullanıldığı sistemlerde işletme (enerji) maliyeti azalacağından, bu fan veya fanların kullanıldığı
sistemlerin ömür boyu maliyetleri de küçük olacaktır. Birçok Avrupa ülkesinde 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆’nin
maksimum değerleri ile ilgili kısıtlamalar gerek tavsiye gerekse şartname yoluyla kullanılmaya
başlamıştır. Bu, verimli bir hava taşıma sistemine geçiş için atılmış önemli bir ilk adımdır.
Bir fan için Özgül Fan Gücü; fan motorunun şebekeden çektiği elektrik gücünün, fan debisine
oranı yani birim hava debisi başına tüketilen elektrik gücünün miktarı olarak tanımlanır. Birimi
𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠) , 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /ℎ) veya bazen de birim hava hacmi başına şebekeden çekilen elektrik
enerjisi 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! veya 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑚𝑚! olarak ta tanımlanır.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =

𝑁𝑁!"
𝑄𝑄

𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠)

(1.76)

𝑁𝑁!" (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + Ü𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓)
𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠)
𝑄𝑄!"#$ (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 Ü𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓)

(1.77)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 sayesinde bina havalandırma sisteminin ne ölçüde verimli olduğu ölçülebilmektedir. Büyük
binalarda birden fazla fanın kullanıldığı iklimlendirme sistemlerinde ise Sistemin Özgül Fan Gücü,
sistemdeki fan motorlarının çektiği güçlerin toplamının (𝑘𝑘𝑘𝑘), egzoz (veya dönüş) veya üfleme
(besleme veya veriş) fanları hava debilerinden (𝑚𝑚! /𝑠𝑠) daha büyük olanına oranı olarak
tanımlanır.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆!"#$%& =

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆!"#$%& değeri proje tasarım aşamasında belirtilerek, iklimlendirme sisteminin ihtiyacı olan
kurulu elektrik gücünün tespiti ve elektrik enerjisi tüketiminin hangi seviyede istendiğini
belirlemekte kullanılır. Bu sayede binanın enerji sınıfına yönelik hedef, iklimlendirme sisteminde
yer alan fanlar bakımından da belirtilmiş olur. Bu değeri kıyaslayan alıcı, bu sayede iklimlendirme
sistemi (klima santralleri) arasındaki enerji verimliliği kıyaslamasını da daha kolay yapacaktır.
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𝟑𝟑
KATEGORİ
𝟑𝟑 /𝒔𝒔)
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺:
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎
KATEGORİ
KATEGORİ
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𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺: 𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎
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1
0.5
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<<0.5
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0.5
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
22
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 2
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
Problem
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 :::

𝑁𝑁!"
376
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁
376
!!
376 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘
!" =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
= 𝑁𝑁!"
=
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!!/𝑠𝑠 =
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𝑄𝑄 = 97300/3600
97300/3600 𝑚𝑚
𝑚𝑚
/𝑠𝑠
!
𝑄𝑄
97300/3600 𝑚𝑚 /𝑠𝑠

!!
Tablo 1.6’yagöre
göre 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
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31.2
𝑘𝑘𝑘𝑘
!
𝑁𝑁
31.2
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𝑄𝑄
/𝑠𝑠
36000/3600
𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑄𝑄 = 36000/3600 𝑚𝑚!! /𝑠𝑠 = 3.12 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠)
/𝑠𝑠)
𝑄𝑄
36000/3600 𝑚𝑚 /𝑠𝑠
Tablo 1.6’ya göre 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 3.12 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚!!/𝑠𝑠), 3 − 4.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚!!/𝑠𝑠) aralığında olduğundan, bu
! /𝑠𝑠), 3 − 4.5 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠) aralığında olduğundan, bu
Tablo
1.6’ya
göre
=
Tablo
1.6’ya topluluğu
göre 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸13779
= 3.12
3.12 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚
/𝑠𝑠), 3 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆6
− 4.5kategorisine
𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚 /𝑠𝑠)girmektedir.
aralığında olduğundan, bu
fan Avrupa
standardında
fan
Avrupa
topluluğu
𝐸𝐸𝐸𝐸13779
standardında
fan Avrupa topluluğu 𝐸𝐸𝐸𝐸13779 standardında 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆6
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆6 kategorisine
kategorisine girmektedir.
girmektedir.
Problem 1.8. Bir klima santralinde gerekli hacimsel debi 14 000 𝑚𝑚!!/ℎ olup, santral içindeki
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ağzındaki
ortalama
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Çözüm:
Fanın hacimsel debisi: 𝑄𝑄

𝑄𝑄 = 14 000 𝑚𝑚! /ℎ = 14 000/3600 𝑚𝑚! /𝑠𝑠 = 3.89 𝑚𝑚! /𝑠𝑠

Fanın statik basıncı 𝑃𝑃!" santral içi ve dışı basınç düşmelerinin (dirençlerin) toplamına eşittir. Buna
göre,
𝑃𝑃!" = 500 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 432 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 932 𝑃𝑃𝑃𝑃

Fanın dinamik basıncı: 𝑃𝑃!"

𝑃𝑃!" = 𝜌𝜌𝑉𝑉 ! /2 = 1.2 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! × 12 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! /2 = 86 𝑃𝑃𝑃𝑃
Fanın toplam basıncı: ∆𝑃𝑃!

∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" + 𝑃𝑃!" = 932 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 86 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1018 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1018 𝑁𝑁/𝑚𝑚!
Fanın efektif (mil) gücü: 𝑁𝑁!

𝑁𝑁! =

𝑄𝑄∆𝑃𝑃! 3.89 𝑚𝑚! /𝑠𝑠 ×1018 𝑁𝑁/𝑚𝑚!
𝑁𝑁𝑁𝑁
=
= 5358.6
= 5358.6 𝑊𝑊 = 5.35 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠
𝜂𝜂!
0.739

𝑁𝑁!" =

𝑁𝑁!
𝑁𝑁!
5.35 𝑘𝑘𝑘𝑘
=
=
≅ 7 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜂𝜂! 𝜂𝜂!" 𝜂𝜂!" 0.85×0.90

Elektrik motorunun gücü: 𝑁𝑁!"
Özgül fan gücü 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 :

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =

5.35 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁!"
=
= 1.375 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠)
𝑄𝑄
3.89 𝑚𝑚! /𝑠𝑠

Tablo 1.6’ya göre 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1.375 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠), 1.25 − 2.0 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠) aralığında olduğundan, bu
fan Avrupa topluluğu 𝐸𝐸𝐸𝐸13779 standardında 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆4 kategorisine girmektedir.

Problem 1.9. Çok amaçlı büyük bir binada üç farklı klima santrali bulunmaktadır. 𝐴𝐴: Üfleme ve
Egzoz Fanı Olan Klima Santrali, 𝐵𝐵: Sadece Üfleme Fanı Olan Klima Santrali, 𝐶𝐶: Sadece Egzoz Fanı
Olan Klima Santrali. Bu santrallerde kullanılacak Aironn Havalandırma fanlarına ait debiler, kanal
basınçları ve elektrik motorlarının şebekeden çektikleri güçler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Buna göre binanın 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 Özgül Fan Gücünü 𝑘𝑘𝑊𝑊/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠) hesaplayınız ve özgül fan gücü
bakımından Avrupa Topluluğu 𝐸𝐸𝐸𝐸13779 standardına göre hangi kategoriye girdiğini belirleyiniz.
A: Üfleme ve Egzoz Fanı Olan Klima Santrali

Üfleme
Fanı
Ü-1
Ü-2

Debi
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔
0.5
2.5

Motor
Elektrik
Gücü
𝒌𝒌𝒌𝒌
0.980
3.360
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Egzoz
Fanı
E-1
E-2

Debi
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔
0.5
2.8

Motor
Elektrik
Gücü
𝒌𝒌𝒌𝒌
0.850
3.930

Problem 1.9. Çok amaçlı büyük bir binada üç farklı klima santrali bulunmaktadır. 𝐴𝐴: Üfleme ve
Egzoz Fanı Olan Klima Santrali, 𝐵𝐵: Sadece Üfleme Fanı Olan Klima Santrali, 𝐶𝐶: Sadece Egzoz Fanı
Olan Klima Santrali. Bu santrallerde kullanılacak Aironn Havalandırma fanlarına ait debiler, kanal
basınçları ve elektrik motorlarının şebekeden çektikleri güçler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Buna göre binanın 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 Özgül Fan Gücünü 𝑘𝑘𝑊𝑊/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠) hesaplayınız ve özgül fan gücü
bakımından Avrupa Topluluğu 𝐸𝐸𝐸𝐸13779 standardına göre hangi kategoriye girdiğini belirleyiniz.
A: Üfleme ve Egzoz Fanı Olan Klima Santrali

Üfleme
Fanı
Ü-1
Ü-2
Ü-3
Ü-4
TOPLAM

Debi
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔
0.5
2.5
6.9
3.3
13.2

Motor
Elektrik
Gücü
𝒌𝒌𝒌𝒌
0.980
3.360
9.170
4.330
17.800

Egzoz
Fanı
E-1
E-2
E-3
E-4

Debi
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔
0.5
2.8
7.2
3.6
14.1

Motor
Elektrik
Gücü
𝒌𝒌𝒌𝒌
0.850
3.930
8.710
4.830
18.300

B: Sadece Üfleme Fanı Olan Klima Santrali
Üfleme
Fanı

Debi
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔

Ü-5
Ü-6
TOPLAM

0.4
1.2
1.6

Motor
Elektrik
Gücü
𝒌𝒌𝒌𝒌
0.660
1.440
2.100

C: Sadece Egzoz Fanı Olan Klima Santrali
Egzoz
Fanı
E-1
E-2
E-3
E-4
TOPLAM

Debi
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔
0.1
0.2
0.5
1.0
1.8

Motor
Elektrik
Gücü
𝒌𝒌𝒌𝒌
0.060
0.170
0.350
0.670
1.250

Çözüm:
Bina üç santralden oluşmaktadır. Bu üç santrali oluşturan üfleme ve egzoz fanlarının debileri ve
bu fanları tahrik eden motorların elektrik güçleri göz önüne alınarak,
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆!"#$%& =

𝑁𝑁!" (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + Ü𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓)
𝑄𝑄!"#$ (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 Ü𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓)

𝑘𝑘𝑊𝑊/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠)

formülüne göre binanın özgül fan gücü hesaplanırsa, aşağıdaki tablo sonunda verilen sonuca
ulaşılır.
Toplam Üfleme Hava Debisi
Toplam Egzoz Hava Debisi
Toplam Motor Elektrik Gücü
Özgül Fan Gücü: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

13.2 + 1.6
14.1 + 1.8
17.800 + 18.300 + 2.100 + 1.250
39.400/15.9

14.8 𝑚𝑚 ! /𝑠𝑠
15.9 𝑚𝑚 ! /𝑠𝑠
39.400 𝑘𝑘𝑘𝑘
2.480 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚 ! /𝑠𝑠)

Tablo 1.6’ya göre 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 2.480 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠), 2.0 − 3.0 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠) aralığında olduğundan,
bu fan Avrupa topluluğu 𝐸𝐸𝐸𝐸13779 standardında 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆5 kategorisine girmektedir.

Problem 1.10. Yeni kurulacak bir AVM’nin HVAC sisteminde kullanılması düşünülen üfleme ve
egzoz fanların debileri (m! /s) ile bu fanların elektrik motorlarına ait güç değerleri (kW) için A ve
B firmalarından alınan teklifler iki ayrı tablo olarak aşağıda verilmiştir. Fanların toplam ilk yatırım
fiyatları yaklaşık olarak aynıdır. Fanların ömür boyu maliyetlerini düşünerek, HVAC sisteminde
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hangi firmanın teklifinde yer alan fanları kullanmak
istersiniz? Neden?

Toplam Üfleme Hava Debisi
Toplam Egzoz Hava Debisi
Toplam Motor Elektrik Gücü
Özgül Fan Gücü: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

13.2 + 1.6
14.1 + 1.8
17.800 + 18.300 + 2.100 + 1.250
39.400/15.9

14.8 𝑚𝑚 ! /𝑠𝑠
15.9 𝑚𝑚 ! /𝑠𝑠
39.400 𝑘𝑘𝑘𝑘
2.480 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚 ! /𝑠𝑠)

Tablo 1.6’ya göre 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 2.480 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠), 2.0 − 3.0 𝑘𝑘𝑘𝑘/(𝑚𝑚! /𝑠𝑠) aralığında olduğundan,
bu fan Avrupa topluluğu 𝐸𝐸𝐸𝐸13779 standardında 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆5 kategorisine girmektedir.
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5.34
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝟑𝟑
𝟑𝟑
Üfleme
Debi
Motor
Debi
Motor
Ü-1
2.7Neden?
3.56 FİRMA BEgzoz
E-1
3.00
4.12
hangi
yer alan
kullanmak istersiniz?
Ü-3
7.6
9.37
E-3
7.45
8.95
𝒎𝒎2.5/𝒔𝒔 teklifinde
𝒎𝒎2.8fanları
/𝒔𝒔
Ü-1 firmanın
3.36
E-1
3.93
Fanı
Gücü
Fanı
Gücü
Ü-3
7.6
9.37
E-3
7.45
8.95
𝟑𝟑
𝟑𝟑
Ü-1
Ü-2
Ü-2
Üfleme
Ü-1
Ü-3
Ü-3
Fanı
Ü-2
Üfleme
Ü-4
Ü-4
Fanı
Ü-3
Ü-5
Ü-5
Ü-1
Ü-4
Ü-6
Üfleme
Ü-6
Ü-2
Ü-1
Ü-5
Fanı

Çözüm:
Çözüm:
Ü-5
Ü-4
Ü-2
Çözüm:
Ü-3
Ü-2
Ü-6
Ü-4
Ü-3
Ü-1
Ü-6
Ü-5
Ü-3
Ü-6
Ü-4

Ü-5
Çözüm:
Ü-6
Çözüm:

2.5
5.4
5.4
Debi
2.5
6.9
6.9
𝟑𝟑
𝒎𝒎
5.4
Debi
3.3/𝒔𝒔
3.3
𝟑𝟑
𝒎𝒎4.4
6.9/𝒔𝒔
4.4
2.5
3.3
6.9
Debi
6.9
2.5
𝒎𝒎𝟑𝟑5.4
/𝒔𝒔
4.4
6.9
5.4
6.9
3.3
6.9
2.5
4.4
3.3
5.4
6.9
4.4
6.9

3.36

E-1

𝒌𝒌𝒌𝒌
8.38 FİRMA A E-2

8.38
E-2
Motor
3.36 FİRMA AEgzoz
E-1
9.17
E-3
9.17
E-3
Gücü
Fanı
8.38
E-2
Motor
Egzoz
4.33
E-4
4.33
E-4
𝒌𝒌𝒌𝒌
Gücü
9.17FİRMA A Fanı
E-3
7.12
E-5
7.12
E-5
𝒌𝒌𝒌𝒌
3.36
E-1
4.33
E-4
9.17
E-6
Motor
Egzoz
9.17
E-6
8.38
E-2
3.36
E-1
7.12
E-5
Gücü
Fanı
9.17
8.38
𝒌𝒌𝒌𝒌
9.17
4.33
9.17
3.36
7.12
4.33
8.38

6.9
3.3

9.17
7.12
9.17
9.17
4.33

4.4

7.12

E-3
E-2
E-6
E-4
E-3
E-1

2.8
5.1
5.1
Debi
2.8
7.2
7.2
𝟑𝟑
𝒎𝒎
5.1
Debi
3.6/𝒔𝒔
3.6
𝟑𝟑
𝒎𝒎3.0
7.2/𝒔𝒔
3.0
2.8
3.6
2.9
Debi
2.9
2.8
𝒎𝒎𝟑𝟑5.1
/𝒔𝒔
3.0

+ 𝑵𝑵

Ü-4
Ü-3
Ü-1
Ü-5
Ü-4
Ü-2

8.71
5.64
𝒌𝒌𝒌𝒌
3.95
4.83
8.71
3.93
4.00
4.83
5.64

3.0
3.6
5.1
2.9
3.0
7.2

E-6
E-4

2.9
Üfleme
3.6

3.95
4.00
8.71
3.95
4.83

3.0Fanı

4.00

Üfleme

Fanı
Ü-2
Üfleme
Ü-4
Ü-4
Fanı
Ü-3
Ü-5
Ü-5
Ü-1
Ü-4
Ü-6
Üfleme
Ü-6
Ü-2
Ü-1
Ü-5
Fanı
Ü-3
Ü-2
Ü-6

5.64
Motor
3.93
8.71
8.71
Gücü
5.64
Motor
4.83
4.83
𝒌𝒌𝒌𝒌
Gücü
8.71
4.00
4.00
𝒌𝒌𝒌𝒌
3.93
4.83
3.95
Motor
3.95
5.64
3.93
4.00
Gücü

E-5
E-4
E-2
E-6
E-5
E-3

E-5
Hacimsel
Hacimsel
6.9
9.17
E-6
Üfleme
Debi
Üfleme
Debi
Hacimsel
Fanı
Q
Fanı
Q
Çözüm:
𝟑𝟑
Üfleme
Debi
𝒎𝒎
/𝒔𝒔
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔
Fanı
Q
Hacimsel
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔
Ü-1
2.5
Üfleme
Hacimsel
Debi
Ü-1
2.5
Üfleme
Fanı
Ü-2
5.4
Debi
Q
Ü-2
5.4
Ü-1
𝟑𝟑
Hacimsel
𝒎𝒎2.5
Fanı
Q/𝒔𝒔
Ü-3
6.9
Ü-3
6.9
𝟑𝟑
Ü-2
5.4
Üfleme
𝒎𝒎
Debi
Ü-4
3.3/𝒔𝒔
Ü-4
3.3
Ü-3
6.9
Fanı
Q
Ü-1
2.5
Ü-5
4.4
𝟑𝟑
Ü-5
𝒎𝒎4.4
/𝒔𝒔
Ü-4
3.3
Ü-1
2.5
Ü-2
5.4
Ü-6
6.9
Ü-6
6.9
Ü-5
4.4
Ü-2
5.4
Ü-3
6.9
TOPLAM
29.4
TOPLAM
29.4
Ü-1
2.5
Ü-6
6.9
Ü-3
6.9
Ü-4
3.3
Ü-2
5.4
TOPLAM
29.4
Ü-4
3.3
Ü-5
4.4
Ü-3
6.9
Ü-5
4.4
Ü-6
6.9
Ü-4
3.3
Ü-6
6.9
A
TOPLAMKullanılırsa
29.4
A Firmasının
Firmasının Fanları
Fanları
Kullanılırsa
Ü-5
4.4
TOPLAM
29.4
A Firmasının Fanları
Ü-6 Kullanılırsa
6.9

𝑵𝑵

7.2
5.1
2.9
3.6
7.2
2.8

3.93

𝒌𝒌𝒌𝒌
5.64

FİRMA A
FİRMA A

Ü-6
Ü-5
Ü-3
Ü-6
Ü-4
Ü-5
Ü-6

FİRMA A
Hacimsel
Fanı
Hacimsel
Üfleme
2.9
3.95
Motor
Egzoz
Debi
Motor
Egzoz
Debi
Fanı
Hacimsel
Gücü
FanıFİRMA A
Q
Gücü
Fanı
Q
Motor
𝟑𝟑
Egzoz
Debi
/𝒔𝒔
FİRMA A 𝒎𝒎
𝑵𝑵
Üfleme
𝒆𝒆𝒆𝒆
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔
𝑵𝑵Gücü
Ü
𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü
Fanı
Q
Üfleme
𝒌𝒌𝒌𝒌
Fanı
Hacimsel
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔
𝑵𝑵
𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü
Fanı
Motor
3.36
E-1FİRMA AHacimsel
2.8
Egzoz
Debi
3.36
E-1
2.8
𝒌𝒌𝒌𝒌
Üfleme
Motor
Egzoz
Gücü
Fanı
8.38
E-2
5.1
Debi
Q
8.38
E-2
5.1
3.36
E-1
𝟑𝟑
Fanı
Hacimsel
Gücü
𝒎𝒎2.8
Fanı
Q/𝒔𝒔
𝑵𝑵
9.17
E-3
7.2
𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü
9.17
E-3
7.2
𝟑𝟑
Motor
8.38
E-2
5.1
Egzoz
𝒎𝒎
Debi
𝑵𝑵4.33
𝒌𝒌𝒌𝒌
E-4
3.6/𝒔𝒔
𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü
4.33
E-4
3.6
Gücü
9.17
E-3
7.2
Fanı
Q
𝒌𝒌𝒌𝒌
3.36
E-1
2.8
7.12
E-5
3.0
𝟑𝟑
E-5
𝒎𝒎3.0
/𝒔𝒔
𝑵𝑵7.12
4.33
E-4
3.6
𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü
3.36
E-1
2.8
8.38
E-2
5.1
9.17
E-6
2.9
9.17
E-6
2.9
𝒌𝒌𝒌𝒌
7.12
E-5
3.0
8.38
E-2
5.1
9.17
E-3
7.2
41.53
24.6
41.53
24.6
3.36
E-1
2.8
9.17
E-6
2.9
9.17
E-3
7.2
4.33
E-4
3.6
8.38
E-2
5.1
41.53
24.6
4.33
E-4
3.6
7.12
E-5
3.0
9.17
E-3
7.2
7.12
E-5
3.0
9.17
E-6
2.9
4.33
E-4
3.6
9.17
E-6
2.9
Binanın
Özgül Fan
Fan 24.6
Gücü:
41.53
Binanın
Özgül
Gücü:
7.12
E-5
3.0
41.53
24.6
Binanın
Özgül
Fan 2.9
Gücü:
9.17
E-6

𝒎𝒎
5.3/𝒔𝒔
Debi
3.1
3.1
𝟑𝟑
𝒎𝒎4.7
7.6/𝒔𝒔
4.7
2.7
3.1
7.0
Debi
7.0

2.7
𝒎𝒎𝟑𝟑5.3
/𝒔𝒔
4.7
7.6
5.3
7.0
3.1
7.6
2.7
4.7
3.1
5.3

Gücü
Fanı
8.10
E-2
Motor
Egzoz
4.11
E-4
4.11
E-4
𝒌𝒌𝒌𝒌
Gücü
9.37FİRMA B Fanı
E-3
7.52
E-5
7.52
E-5
3.56
E-1
𝒌𝒌𝒌𝒌
4.11
E-4
8.95
E-6
Motor
Egzoz
8.95
E-6
8.10
E-2
3.56
E-1
7.52
E-5
Gücü
Fanı
9.37
E-3
8.10
E-2
𝒌𝒌𝒌𝒌
8.95
E-6

𝒎𝒎
/𝒔𝒔
5.00
Debi
3.26
3.26
𝟑𝟑
𝒎𝒎3.20
/𝒔𝒔
7.45
3.20
3.00
3.26
2.75
Debi
2.75

𝟑𝟑
3.00
𝒎𝒎5.00
/𝒔𝒔
3.20

7.45
5.00
2.75
3.26
7.45
3.00
3.20
3.26
5.00

Gücü
5.34
Motor
4.43
4.43
𝒌𝒌𝒌𝒌
Gücü
8.95
4.20
4.20
4.12
𝒌𝒌𝒌𝒌
4.43
3.67
Motor
3.67
5.34
4.12
4.20
Gücü
8.95
5.34
𝒌𝒌𝒌𝒌
3.67

4.11
9.37
3.56
7.52
4.11
8.10

E-4
E-3
E-1
E-5
E-4
E-2

7.0
4.7
7.6
7.0
3.1

8.95
7.52
9.37
8.95
4.11

E-6
E-5
E-3
E-6
E-4

2.75
3.20
7.45
2.75
3.26

3.67
4.20
8.95
3.67
4.43

4.7

7.52

E-5

3.20

4.20

8.95

E-6

2.75

3.67

7.0
Egzoz
Egzoz
Fanı
Fanı
Egzoz
Motor
Motor
Fanı
Gücü
Gücü
Motor
𝑵𝑵
Egzoz
𝒆𝒆𝒆𝒆
𝑵𝑵
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
Gücü
Egzoz
𝒌𝒌𝒌𝒌𝑬𝑬
Fanı
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑵𝑵
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
Fanı
Motor
3.93
3.93
𝒌𝒌𝒌𝒌
Egzoz
Motor
Gücü
5.64
5.64
3.93
Fanı
Gücü
𝑵𝑵
8.71
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
8.71
Motor
𝑵𝑵5.64
𝒌𝒌𝒌𝒌
4.83
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
4.83
Gücü
8.71
𝒌𝒌𝒌𝒌
3.93
4.00
𝑵𝑵4.00
4.83
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
3.93
5.64
3.95
3.95
𝒌𝒌𝒌𝒌
4.00
5.64
8.71
31.06
31.06
3.93
3.95
8.71
4.83
5.64
31.06
4.83
4.00
8.71
4.00
3.95
4.83
3.95
31.06
4.00
31.06
3.95

Klima Santralinin
Klima Santralinin
Özgül Fan Gücü
Özgül Fan Gücü
Klima Santralinin

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
𝑺𝑺/𝒔𝒔)
Özgül
Fan𝟑𝟑Gücü
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔)
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
𝑺𝑺
Klima Santralinin
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔)
Klima
ÖzgülSantralinin
Fan Gücü
2.6035
2.6035
Özgül
Fan Gücü
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
𝑺𝑺
2.5962
𝟑𝟑
Klima
Santralinin
2.5962
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
2.6035𝑺𝑺/𝒔𝒔)
2.4833
𝟑𝟑
Özgül
Fan Gücü
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎
2.4833
2.5962/𝒔𝒔)
2.5444
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
2.5444
𝑺𝑺
2.4833
𝟑𝟑
2.6035
2.5272
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎
/𝒔𝒔)
2.5272
2.5444
2.6035
2.5962
1.9014
1.9014
2.5272
2.5962
2.4833
2.6035
1.9014
2.4833
2.5444
2.5962
2.5444
2.5272
2.4833
2.5272
1.9014
2.5444
1.9014
2.5272
1.9014

𝟒𝟒𝟒𝟒. 𝟓𝟓𝟓𝟓
𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆
+ 𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆
𝑬𝑬
𝟓𝟓𝟓𝟓 +
+ 𝟑𝟑𝟑𝟑.
𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟎𝟎𝟎𝟎 =24.6
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝟑𝟑
𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü
𝒆𝒆𝒆𝒆 29.4
41.53
31.06
Ü
𝑬𝑬 = 𝟒𝟒𝟒𝟒.
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
=
𝒌𝒌𝒌𝒌
= TOPLAM
=
= 𝟐𝟐.
𝟐𝟐. 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝒌𝒌𝒌𝒌 (𝒎𝒎
(𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒔𝒔)
𝒔𝒔)
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑨𝑨
𝑸𝑸
𝟐𝟐𝟐𝟐.
𝟒𝟒
+
𝑵𝑵
𝑵𝑵
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝟒𝟒𝟒𝟒.
𝟓𝟓𝟓𝟓
+
𝟑𝟑𝟑𝟑.
𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐.Özgül
𝟒𝟒
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑸𝑸
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
Ü 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
A
Firmasının
Fanları
Kullanılırsa
Binanın
Fan=Gücü:
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝟑𝟑
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
=
=
𝟐𝟐.
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝒌𝒌𝒌𝒌
(𝒎𝒎
𝒔𝒔)
𝑨𝑨
A Firmasının
Fanları
Kullanılırsa Binanın
Fan Gücü:
𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝟐𝟐𝟐𝟐.Özgül
𝟒𝟒
𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü + 𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
𝟒𝟒𝟒𝟒. 𝟓𝟓𝟓𝟓 + 𝟑𝟑𝟑𝟑.FİRMA
𝟎𝟎𝟎𝟎 B
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
A𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
Firmasının
Kullanılırsa
Binanın
Özgül
FanB=Gücü:
FİRMA
= Fanları
=
𝟐𝟐. 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒌𝒌𝒌𝒌 (𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒔𝒔)
𝑵𝑵
+
𝑵𝑵
𝟒𝟒𝟒𝟒.
𝟓𝟓𝟓𝟓
+
𝟑𝟑𝟑𝟑.
𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑨𝑨
𝒆𝒆𝒆𝒆
𝒆𝒆𝒆𝒆
Ü
𝑬𝑬
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝟑𝟑
𝑸𝑸
𝟐𝟐𝟐𝟐.
𝟒𝟒
Üfleme
Egzoz
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨
=
=
= 𝟐𝟐. 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝒌𝒌𝒌𝒌 (𝒎𝒎
𝒔𝒔)
Üfleme
Egzoz
Klima Santralinin
FİRMA B
𝑸𝑸
𝟐𝟐𝟐𝟐.
𝟒𝟒
Klima
Santralinin
Fanı
Fanı
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
Hacimsel
Hacimsel
𝑵𝑵
+
𝑵𝑵
𝟒𝟒𝟒𝟒.
𝟓𝟓𝟓𝟓
+
𝟑𝟑𝟑𝟑.
𝟎𝟎𝟎𝟎
Fanı
Fanı
𝒆𝒆𝒆𝒆
𝒆𝒆𝒆𝒆
Hacimsel
Hacimsel
Özgül
Ü
𝑬𝑬
𝟑𝟑 Fan
Üfleme
Egzoz
Özgül
Fan
Gücü
Motor
Motor
Üfleme
Egzoz
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
=
=
=Debi
𝟐𝟐. 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝒌𝒌𝒌𝒌 (𝒎𝒎
𝒔𝒔)Gücü
Debi
Klima Santralinin
𝑨𝑨
Motor
Motor
Üfleme
Egzoz
Debi
Debi
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
Fanı
Fanı
𝑸𝑸
𝟐𝟐𝟐𝟐.
𝟒𝟒
Hacimsel
Hacimsel
𝑺𝑺
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
Gücü
Gücü
Fanı
Fanı
FİRMA
B
Q
Q
𝑺𝑺/𝒔𝒔)
Özgül
Fan𝟑𝟑Gücü
Gücü
Gücü
Fanı
Fanı
Q
Q
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎
𝟑𝟑
𝟑𝟑
Motor
Motor
Egzoz
Debi
Debi
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔)
𝒎𝒎
/𝒔𝒔
/𝒔𝒔
FİRMA B𝒎𝒎
𝑵𝑵
𝑵𝑵
Üfleme
Egzoz
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔
𝒆𝒆𝒆𝒆
𝒆𝒆𝒆𝒆
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
𝑵𝑵Gücü
𝑵𝑵
𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
Gücü
Klima Santralinin
Fanı
Ü
𝑬𝑬
Q
Q
Üfleme
Egzoz
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌𝒌
Fanı
Fanı
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔)
Hacimsel
Hacimsel
𝟑𝟑
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒎𝒎𝟑𝟑 /𝒔𝒔
𝒎𝒎
/𝒔𝒔
Klima
Santralinin
Özgül
Fan Gücü
𝑵𝑵
𝑵𝑵
B 3.00
𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
Fanı
Fanı
Motor
Motor
Ü-1
2.7
3.56
E-1FİRMAHacimsel
4.12
2.5600
Üfleme
Egzoz
Hacimsel
Debi
Debi
Ü-1
2.7
3.56
E-1
3.00
4.12
2.5600
Özgül
Fan Gücü
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
𝒌𝒌𝒌𝒌
Üfleme
Egzoz
𝑺𝑺
Motor
Motor
Üfleme
Egzoz
Gücü
Gücü
Fanı
Fanı
Ü-2
5.3
8.10
E-2
5.00
5.34
2.6352
Debi
Debi
Q
Q
𝟑𝟑
Klima
Santralinin
Ü-2
5.3
8.10
E-2
5.00
5.34
2.6352
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
𝟑𝟑
𝟑𝟑
Ü-1
2.7
3.56
E-1
3.00
4.12
2.5600
Fanı
Fanı
𝑺𝑺/𝒔𝒔)
Hacimsel
Hacimsel
Gücü
Gücü
𝒎𝒎
𝒎𝒎
/𝒔𝒔
/𝒔𝒔
Fanı
Fanı
Q
Q
𝑵𝑵9.37
𝑵𝑵8.95
Ü-3
7.6
E-3
7.45
2.4590
𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
Özgül
Fan 𝟑𝟑Gücü
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎
/𝒔𝒔)
Ü-3
7.6
9.37
E-3
7.45
8.95
2.4590
𝟑𝟑
𝟑𝟑
Ü-2
5.3
8.10
E-2
5.00
5.34
2.6352
Motor
Motor
Üfleme
Egzoz
𝒎𝒎3.1/𝒔𝒔
𝒎𝒎
/𝒔𝒔
Debi
Debi
𝑵𝑵4.11
𝑵𝑵4.43
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌𝒌
Ü-4
E-4
3.26
2.6196
𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
Ü-4
3.1
4.11
E-4
3.26
4.43
2.6196
𝑺𝑺
Gücü
Gücü
Ü-3
7.6
9.37
E-3
7.45
8.95
2.4590
Fanı
Fanı
Q
Q
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝟑𝟑
𝒌𝒌𝒌𝒌
Ü-1
2.7
3.56
E-1
3.00
4.12
2.5600
Ü-5
4.7
7.52
E-5
3.20
4.20
2.4936
𝒌𝒌𝒌𝒌/(𝒎𝒎
/𝒔𝒔)
𝟑𝟑
𝟑𝟑
Ü-5
7.52
E-5
4.20
2.4936
𝒎𝒎4.7
𝒎𝒎3.20
/𝒔𝒔
/𝒔𝒔
Ü-4
3.1
4.11
E-4
3.26
4.43
2.6196
𝑵𝑵
𝑵𝑵
𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
Ü-1
2.7
3.56
E-1
3.00
4.12
2.5600
Ü-2
5.3
8.10
E-2
5.00
5.34
2.6352
Ü-6
7.0
8.95
E-6
2.75
3.67
1.9415
Ü-6
7.0
8.95
E-6
2.75
3.67
1.9415
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌𝒌
Ü-5
4.7
7.52
E-5
3.20
4.20
2.4936
Ü-2
5.3
8.10
E-2
5.00
5.34
2.6352
Ü-3
7.6
9.37
E-3
7.45
8.95
2.4590
TOPLAM
30.4
41.61
24.66
30.71
TOPLAM
30.4
41.61
24.66
30.71
Ü-1
2.7
3.56
E-1
3.00
4.12
2.5600
Ü-6
7.0
8.95
E-6
2.75
3.67
1.9415
Ü-3
7.6
9.37
E-3
7.45
8.95
2.4590
Ü-4
3.1
4.11
E-4
3.26
4.43
2.6196
Ü-2
5.3
8.10
E-2
5.00
5.34
2.6352
TOPLAM
30.4
41.61
24.66
30.71
Ü-4 Kullanılırsa
3.1
4.11
E-4 Fan3.20
3.26
4.43
2.6196
Ü-5
4.7
7.52
E-5
4.20
2.4936
B
Firmasının
Fanları
Binanın
Özgül
Gücü:
B Firmasının Fanları
Kullanılırsa
Binanın
Özgül
Fan7.45
Gücü: 8.95
Ü-3
7.6
9.37
E-3
2.4590
Ü-5
4.7
7.52
E-5
3.20
4.20
2.4936
Ü-6
7.0
8.95
E-6
2.75
3.67
1.9415
Ü-4
3.1
4.11
E-4
2.6196
B Firmasının 𝑵𝑵
Fanları
Kullanılırsa
Binanın
Fan3.26
Gücü: 4.43
Ü-6
7.0 𝟒𝟒𝟒𝟒.
8.95 + Özgül
E-6 𝟕𝟕𝟕𝟕
2.75
3.67
1.9415
TOPLAM
30.4
41.61
24.66
30.71
+
𝑵𝑵
𝟔𝟔𝟔𝟔
𝟑𝟑𝟑𝟑.
𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆
+ 𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆
Ü
+ 𝟑𝟑𝟑𝟑.
𝒆𝒆𝒆𝒆TOPLAM
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬
7.52
E-5 𝟕𝟕𝟕𝟕 =
3.20
4.20
ÜÜ-5
𝑬𝑬4.7
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 =
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
= 𝟒𝟒𝟒𝟒. 𝟔𝟔𝟔𝟔
𝟐𝟐. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
𝒌𝒌𝒌𝒌 (𝒎𝒎𝟑𝟑𝟑𝟑2.4936
𝒔𝒔)
30.4
41.61
24.66
30.71

Üfleme
Fanı

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑩𝑩
=
=
= 𝟐𝟐. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑩𝑩
𝑸𝑸Ü-6
8.95𝟑𝟑𝟑𝟑.
E-6 𝟕𝟕𝟕𝟕 2.75
3.67
𝑵𝑵
+Kullanılırsa
𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬7.0 𝟒𝟒𝟒𝟒.Binanın
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝟔𝟔𝟔𝟔
+𝟒𝟒
𝟑𝟑𝟑𝟑.
𝟑𝟑𝟑𝟑.
𝟒𝟒
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑸𝑸
Ü 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
B
Firmasının
Fanları
Özgül
Fan
Gücü:
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
= Fanları
= Binanın
=
𝟐𝟐. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
𝒌𝒌𝒌𝒌
TOPLAM
30.4
41.61
24.66
30.71
𝑩𝑩
B Firmasının
Kullanılırsa
Özgül Fan
Gücü:
𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟒𝟒
𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü + 𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬 𝟒𝟒𝟒𝟒. 𝟔𝟔𝟔𝟔 + 𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟕𝟕𝟕𝟕
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
B𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
Firmasının
Binanın
Fan=Gücü:
= Fanları
𝟐𝟐. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü +Kullanılırsa
𝑵𝑵 = 𝟒𝟒𝟒𝟒.
𝟔𝟔𝟔𝟔 +Özgül
𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟕𝟕𝟕𝟕
𝑩𝑩
𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬 =
𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟒𝟒
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
=
48 = 𝟐𝟐. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑩𝑩
𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆 Ü𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
+ 𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑬𝑬 𝟒𝟒𝟒𝟒. 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟑𝟑𝟑𝟑.
+ 𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟕𝟕𝟕𝟕
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
=
=
= 𝟐𝟐. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒌𝒌𝒌𝒌
𝑩𝑩
𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟒𝟒

(𝒎𝒎 1.9415
𝒔𝒔)
𝟑𝟑
(𝒎𝒎 𝒔𝒔)
(𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒔𝒔)
(𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒔𝒔)

(𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒔𝒔)

4.43
8.95
4.12
4.20
4.43
5.34

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
= 𝟐𝟐. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒌𝒌𝒌𝒌 (𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒔𝒔) < 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
= 𝟐𝟐. 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒌𝒌𝒌𝒌 (𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒔𝒔)
𝑩𝑩
𝑨𝑨

olduğundan; İşletme (Enerji) Maliyeti ve dolayısıyla Ömür Boyu Maliyet açısından bina için B
firmasının fanlarının seçilmesi uygun olacaktır.

1.4.6. Verim Tanımları

Her fan için hidrolik verim, döner çark dış yüzeylerinin sürtme verimi, kaçak verim, iç verimi,
mekanik verim ve genel (toplam) verim veya fan verimi gibi altı verimden söz edilir.
Hidrolik Verim: 𝜼𝜼𝒉𝒉
Fanın içinde akan akışkanın; sürekli yük kaybı, yersel kayıp, çarpma kaybı, difüzyon kaybı gibi,
akışla ilgili toplam enerji kayıplarını göz önüne almak amacıyla, “hidrolik verim” tanımlanır. Fanın
gerçek toplam basıncının, fanın teorik toplam basıncına oranıdır.
𝜂𝜂! =

𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 . ∆𝑃𝑃! ∆𝑃𝑃!
𝑁𝑁 !
∆𝑃𝑃!
𝐻𝐻
𝑔𝑔𝑔𝑔
=
=
=
(1.78)
! =
! =
𝑁𝑁!
𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 . ∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃! + ∆𝑃𝑃! ! 𝐻𝐻! 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼! − 𝐶𝐶! 𝑈𝑈! cos 𝛼𝛼!

Fanlarda hidrolik verim, konstrüksiyona bağlı olarak 𝜂𝜂! = 0.85 − 0.90 mertebelerindedir.

Döner Çark Dış Yüzeylerinin Sürtme Verimi: 𝜼𝜼𝒓𝒓
Fan iç gücünden, döner çarkın dış yüzeylerinin sürtmesi yoluyla harcanan gücü çıkarıp, fan iç
gücüne bölerek elde edilir.
𝜂𝜂! =

𝑁𝑁! − 𝑁𝑁!
𝑁𝑁!
1
=1−
=
!!
𝑁𝑁!
𝑁𝑁!
1 + ! !!
!

(1.79)

!

Fanlarda döner çark dış yüzeylerinin sürtme verimi, konstrüksiyona bağlı olarak 𝜂𝜂! = 0.98 −
0.99 mertebelerindedir.

Kaçak (Hacimsel, Volumetrik) Verim: 𝜼𝜼𝒌𝒌
Ekseni etrafında dönen çark ile fanın duran gövdesi arasındaki boşluklardan, salmastralardan
(sızdırmazlık elemanlarından) kaçan böylece çarkın içindeki enerji alış verişine katılmayan sıvının
toplam debisi q (kaçak debisi), çarkın içinden geçerek enerji alış verişine katılan sıvının debisi 𝑄𝑄ç
ile gösterilirse (ki iyi bir konstrüksiyonda 𝑞𝑞 ≪ 𝑄𝑄ç olmalıdır) ve fanın debisi, 𝑄𝑄 = 𝑄𝑄!"#!!"# =
𝑄𝑄ç − 𝑞𝑞, olmak üzere, fan kaçak verimi; kısaca fanın basma debisinin çarktan geçen debiye oranı
olup,
𝜂𝜂! =

𝑁𝑁
𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃!
𝑄𝑄
𝑄𝑄
1
𝑞𝑞
=
=
=
=
! ≅1−
!
𝑁𝑁
𝑄𝑄
𝑄𝑄ç . ∆𝑃𝑃! 𝑄𝑄ç 𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 1 +
!

(1.80)

şeklinde ifade edilebilir. Fanlarda kaçak (hacimsel, volumetrik) verim, konstrüksiyona bağlı
olarak 𝜂𝜂! = 0.95 − 0.97 mertebelerindedir.
İç Verim: 𝜼𝜼𝒊𝒊
Fan teorik gücünün, fan iç gücüne oranıdır.
𝜂𝜂! =

𝑁𝑁
𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃!
𝑄𝑄
=
=
!
𝑁𝑁!
𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 . ∆𝑃𝑃! + 𝑁𝑁!
𝑄𝑄 + 𝑞𝑞

∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!!
49

1+

1

!!

!! !!!

= 𝜂𝜂! 𝜂𝜂! 𝜂𝜂!

(1.81)

Fanlarda iç verim, konstrüksiyona bağlı olarak 𝜂𝜂! = 0.79 − 0.86 mertebelerindedir.

Mekanik Verim: 𝜼𝜼𝒎𝒎
Fanın yataklarında, salmastra kutusunda, çark diskinin dış yüzeylerinde kısaca akım kanallarının
dışında sürtünme yoluyla kaybolan enerji miktarını göz önüne almak için “mekanik verim”
tanımlanır. Fan mekanik verimi; fan iç gücünün fanın efektif (mil) gücüne oranıdır.
𝜂𝜂! =

𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 . ∆𝑃𝑃!! + 𝑁𝑁!
𝑁𝑁!
=
𝑁𝑁!
𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 . ∆𝑃𝑃!! + 𝑁𝑁! + 𝑁𝑁!

(1.82)

ifadesiyle tanımlanır. Fanlarda mekanik verim, konstrüksiyona bağlı olarak 𝜂𝜂! = 0.93 − 0.98
mertebelerindedir.
Genel (Toplam) Verim veya Fan Verimi: 𝜼𝜼𝒈𝒈
Bir fandan alınan gücün kendisine verilen güce oranı o fanın “genel verimi”, “toplam (global)
verim“, “mil verimi” veya “fan verimi” adını alır ve 𝜂𝜂! ile gösterilir. Çarkın içinden geçen 𝑄𝑄ç
debisine ait teorik güç yine 𝑁𝑁 ! ile gösterilirse, 𝑁𝑁 ! = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑄𝑄ç 𝐻𝐻 = 𝛾𝛾𝑄𝑄ç 𝐻𝐻′dir.
𝜂𝜂! =
𝜂𝜂! =

𝑁𝑁
𝑁𝑁 𝑁𝑁 ! 𝑁𝑁! 𝑁𝑁!
= !
= 𝜂𝜂! 𝜂𝜂! 𝜂𝜂! 𝜂𝜂! = 𝜂𝜂! 𝜂𝜂!
𝑁𝑁! 𝑁𝑁 𝑁𝑁! 𝑁𝑁! 𝑁𝑁!

𝑁𝑁
𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃!
𝜂𝜂! 𝜂𝜂! 𝜂𝜂!
=
=
!
!!
𝑁𝑁!
𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 . ∆𝑃𝑃! + 𝑁𝑁! + 𝑁𝑁! 1 +
!

𝜂𝜂! = 𝜂𝜂! 𝜂𝜂! 𝜂𝜂! 𝜂𝜂! = 𝜂𝜂! 𝜂𝜂!

!!! .!!! !!!

=

𝜂𝜂! 𝜂𝜂! 𝜂𝜂!

1+

!! !!!
!!

=

𝜂𝜂! 𝜂𝜂! 𝜂𝜂!
!!
!!

(1.83)

(1.84)
(1.85)

Fanlarda genel (toplam) verim veya fan verimi, konstrüksiyona bağlı olarak 𝜂𝜂! = 0.73 − 0.84
mertebelerindedir. Fanlar geometrik olarak büyüdükçe genel olarak genel verimleri de
artmaktadır.
Fan-Motor Sisteminin Toplam Verimi: 𝜼𝜼𝒕𝒕
𝜂𝜂! fanın genel (toplam) verimi, 𝜂𝜂!" fan-motor arasındaki kayış-kasnak, kaplin, dişli kutusu veya
direkt tahrik gibi güç aktarma organlarının verimi ve 𝜂𝜂!" ise elektrik motorunun verimi olmak
üzere, bir fan-motor sisteminin toplam verimi 𝜂𝜂! aşağıdaki ifade ile hesaplanabilir.
𝜂𝜂! = 𝜂𝜂! 𝜂𝜂!" 𝜂𝜂!"

(1.86)

Fan Statik Verimi: 𝜼𝜼𝒔𝒔
Fanın teorik (faydalı) gücü (𝑁𝑁 = 𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃! )’nün 𝑃𝑃!" fan statik basıncından kaynaklanan kısmının
yani fanın statik faydalı hava gücü (𝑄𝑄. 𝑃𝑃!" )’nün, fanın efektif (mil) gücü 𝑁𝑁! ’ye oranı olarak
tanımlanabilir. Ayrıca 𝑃𝑃!" fan statik basıncının, ∆𝑃𝑃! fan toplam basıncına olan oranı ile 𝜂𝜂! fan
genel (toplam) veriminin çarpımı olarak ta tanımlanabilen fan statik verimi; gerek fan
tasarımında gerekse fan seçiminde önemli bir kriter olarak göz önüne alınır ve 𝜂𝜂! ile gösterilir.
𝜂𝜂! =

𝑄𝑄. 𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"
= 𝜂𝜂!
𝑁𝑁!
∆𝑃𝑃!

(1.87)
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Problem 1.11. Debisi 45 720 𝑚𝑚! /ℎ olan AIR-A-U/1250-9 Serisi bir Aironn Havalandırma fanının
çıkışındaki ortalama hava akış hızı 9.2 𝑚𝑚/𝑠𝑠, yoğunluğu 𝜌𝜌! = 1.2 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! , fan statik basıncı
500 𝑃𝑃𝑃𝑃 ve fanın toplam (genel) verimi 0.72’dir. a) Fanın efektif (mil) gücünü (𝑘𝑘𝑘𝑘), b) fanın
statik verimini bulunuz.
Çözüm:
a) Fanın statik basıncı:

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑃𝑃!" = 500 𝑃𝑃𝑃𝑃

Fanın dinamik basıncı:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑃𝑃!" =

1
1
𝜌𝜌 𝑉𝑉!! =
1.2 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚!
2
2

9.2 𝑚𝑚/𝑠𝑠

Fanın toplam basıncı:

!

= 51

𝑁𝑁
= 51 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑚𝑚!

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑃𝑃!" + 𝑃𝑃!" = 500 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 51 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 551 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 551

Fanın efektif (mil) gücü:

𝑄𝑄. 𝑃𝑃!" 𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃!
𝑁𝑁! =
=
=
𝜂𝜂!
𝜂𝜂!
𝑁𝑁! =

6997.7
0.72

!

!

45720/3600

!!
!

0.72

× 551

!

!!

=

6997.7

0.72

𝑁𝑁
𝑚𝑚!

!"
!

= 9719 𝑊𝑊 ≅ 9.72 𝑘𝑘𝑘𝑘

b) Fanın statik verimi:
𝜂𝜂! =
𝜂𝜂! =

veya

𝑄𝑄. 𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"
= 𝜂𝜂!
𝑁𝑁!
∆𝑃𝑃!

𝑄𝑄. 𝑃𝑃!" (12 700/1000) (𝑚𝑚! /𝑠𝑠) 500 (𝑁𝑁/𝑚𝑚! )
6350 𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑠𝑠
6350 𝑊𝑊
=
=
=
= 0.653
𝑁𝑁!
9.72 (𝑘𝑘𝑘𝑘)
9.72×1000 𝑊𝑊 9720 𝑊𝑊

𝜂𝜂! = 𝜂𝜂!

𝑃𝑃!"
500
= 0.72×
= 0.653
∆𝑃𝑃!
551

1.4.7. Reaksiyon Derecesi

Reaksiyon Derecesi: 𝒓𝒓𝒆𝒆
1: fana giriş noktası ve 2: fandan çıkış noktası olmak üzere bir fanın reaksiyon derecesi 𝑟𝑟! ,
akışkanın fan çarkından aldığı toplam pnömatik enerjinin ne kadarının piyezometrik (baskı)
enerjisi olduğunu belirtmek için tanımlanan bir sayıdır. Bazen fanın toplam reaksiyon etkisi
(tesiri) olarak da tanımlanır.
𝑃𝑃!∗ − 𝑃𝑃!∗ (𝑃𝑃! + 𝛾𝛾𝑧𝑧! ) − (𝑃𝑃! + 𝛾𝛾𝑧𝑧! )
𝑟𝑟! =
=
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
𝛾𝛾𝛾𝛾

(1.88)
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şeklinde tanımlanır ve her zaman sıfırdan büyüktür.
Fana giriş ve çıkış noktaları arasındaki kot farkı ihmal edilirse, reaksiyon derecesi fandaki statik
basınç artışı yani fan statik basıncının fan toplam basıncına, fandaki toplam basınç artışına, oranı
olarak da tanımlanabilir. Bu anlamda, aşağıda ifade edildiği gibi fan toplam basıncının yaklaşık
olarak ne kadarının fanın çıkışı ile girişi arasındaki statik basınç farkından oluştuğunu ifade eder.
𝑟𝑟! =

𝑃𝑃!∗ − 𝑃𝑃!∗
𝑃𝑃! − 𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!
≅
≅
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
𝛾𝛾𝛾𝛾
∆𝑃𝑃!

(1.89)

Problem 1.12. Bir Aironn Havalandırma hava fanının çıkışındaki efektif statik basınç 350 𝑃𝑃𝑃𝑃,
girişindeki efektif statik basınç ise −50 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚’dir. Fanın basma yüksekliği 980 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ve
havanın yoğunluğu 𝜌𝜌! = 1.25 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! , suyun yoğunluğu 𝜌𝜌!" = 1000𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! , yerçekimi ivmesi
!
𝑔𝑔 = 9.81 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! , !" = 13.6 ‘dır. Fanın reaksiyon derecesini bulunuz.
!!"

Çözüm:

Fanın girişindeki efektif statik basınç:
𝑃𝑃!
= −50 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾!"

𝑃𝑃! /𝛾𝛾!" =

𝛾𝛾!"
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(𝑃𝑃! /𝛾𝛾!" ) = 13.6
𝑥𝑥 (−50 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) = − 680 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = − 0.680 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾!"
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃! = − 0.680 𝑚𝑚 𝑥𝑥 1000

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚
𝑁𝑁
𝑥𝑥
9.81
=
−
6671
= − 6671 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑚𝑚!
𝑠𝑠 !
𝑚𝑚!

Fanın çıkışındaki efektif statik basınç:
𝑃𝑃! = 350 𝑃𝑃𝑃𝑃

Fanın basma yüksekliği:
𝐻𝐻 = 980 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⇒ 𝐻𝐻 = 0.98 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.98 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚ℎ𝑆𝑆
𝛾𝛾!"
= 0.98 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 800
= 784 𝑚𝑚ℎ𝑆𝑆
𝛾𝛾!
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Fanın çıkış kesiti ile giriş kesiti arasındaki yükselti farkı diğer terimler yanında ihmal edilebilir.
Yani 𝛾𝛾(𝑍𝑍! − 𝑍𝑍! ) ≅ 0 alınabilir.
Böylece fanın reaksiyon derecesi:
𝑟𝑟! =

𝑃𝑃!∗ − 𝑃𝑃!∗
𝑃𝑃! + 𝛾𝛾𝑧𝑧! − 𝑃𝑃! + 𝛾𝛾𝑧𝑧!
(𝑃𝑃! − 𝑃𝑃! ) + 𝛾𝛾(𝑧𝑧! − 𝑧𝑧! )
𝑃𝑃! − 𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!
=
=
≅
=
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
𝛾𝛾𝛾𝛾
𝛾𝛾𝛾𝛾
𝛾𝛾𝛾𝛾
∆𝑃𝑃!

bulunur.

𝑟𝑟! ==

350 − (−6671)
7021
=
= 0.73
1.25𝑥𝑥9.81𝑥𝑥784 9613.8
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Fanlarda Benzerlik
ve
Fan Kanunları
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2.1. Benzerlik Kavramı

Teorik Akışkanlar Mekaniğinin denklemleri fan gibi akım makinalarının geometrisini bütünüyle
belirlemeye yetmediği için, belirli bir problemin değişik kabullerle elde edilen çözümleri ancak
deneysel olarak karşılaştırılabilir ve en iyi çözüm bu yolla seçilebilir. Bu tür araştırmaların küçük
boyutlu modeller üzerinde yapılması her bakımdan ekonomiktir. Üstelik akışkan olarak hava
veya başka bir akışkan kullanılabileceği gibi; ahşap, alçı, karton vb. gibi ucuz malzemeler
yardımıyla modeller de kullanılabilir. Elverişli bulunan modele ait deney sonuçlarından, oldukça
yeterli bir doğrulukla endüstriyel makinanın karakteristik büyüklükleri hesaplanabilir. Bunu
sağlayan benzerlik teorisi bu bakımdan önemlidir. Ancak günümüzde kapsamlı deneysel
çalışmalar oldukça fazla zaman ve maliyet getirdiğinden, esas itibariyle Teorik Akışkanlar
Mekaniği denklemleriyle yapılan akış analizlerinin yanında, katı ve şekil değiştiren cisimler
mekaniği ile makina teorisi ve dinamiği (titreşim, gürültü, mekanik dengeleme, kritik hızlar vb.)
gibi çok geniş bir spektrumda akım makinalarının tasarımı ve imalatına yönelik analizlerinin
oldukça başarılı bir biçimde bilgisayar ortamında yapılabildiği HAD (Hesaplamalı Akışkanlar
Dinamiği) ve Yapısal Analiz Programları geliştirilmiştir. Esas itibariyle temel denklemlerin
deneysel verilere dayanarak ve uygun fiziksel sınır şartları kullanılarak Bilgisayar Programları
yardımıyla çözümüne dayanan bu tekniklere bu bakımdan günümüzde “Sayısal Deney veya
Sayısal Simülasyon” da denilmektedir. Ancak yine de bu sayısal simülasyonların doğruluğunun
mutlaka gerçek deney ortamlarında test edilmesi gereklidir.

2.2. Mekanik Benzerlik

Mekanik bakımdan birbirine benzer olan iki akım makinası arasında aynı anda dört benzerlik
bulunur;
1.
2.
3.
4.

Geometrik Benzerlik
Kinematik Benzerlik
Dinamik Benzerlik
Termodinamik Benzerlik

2.2.1. Geometrik Benzerlik

Şekil 2.1’de (a) gerçek (prototip) bir fan ile (b) model bir fan çarklarına ait kesit resimleri
verilmiştir. Burada 𝐷𝐷!! , 𝐷𝐷!! , 𝐷𝐷!! , 𝑏𝑏!! , 𝑏𝑏!! , 𝑅𝑅! , 𝑘𝑘 ! , … model fana ait geometrik uzunlukları, 𝐷𝐷! , 𝐷𝐷! , 𝐷𝐷! ,
𝑏𝑏! , 𝑏𝑏! , 𝑅𝑅, 𝑘𝑘, … ise gerçek (prototip) fana ait geometrik uzunlukları göstermektedir. Geometrik
benzerlik, iki makinanın karşılıklı geometrik uzunlukları arasında (2.1) denklemi ile verilen sabit
bir oranın bulunması ile sağlanır. Bu sabit orana “geometrik benzerlik oranı” denir ve 𝜆𝜆 ile
gösterilir. Akışları sınırlayan cidarların benzerliği söz konusu olduğuna göre, cidar
pürüzlülüğünün her iki makinada de geometrik olarak birbirine benzer olması gerekir. Pürüzleri
karakterize edebilecek, sıklığını ifade edebilecek bir uzunluk 𝑘𝑘 (ortalama pürüz yüksekliği) ve eğri
yüzeylerin eğrilik yarıçapları 𝑅𝑅 ile gösterilirse;
𝜆𝜆 =

olmalıdır.

𝐷𝐷!! 𝐷𝐷!! 𝐷𝐷!! 𝐿𝐿! 𝑏𝑏!! 𝑏𝑏!! 𝑅𝑅! 𝑘𝑘 !
=
=
= = =
=
= = ⋯ = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐷𝐷! 𝐷𝐷! 𝐷𝐷! 𝐿𝐿 𝑏𝑏! 𝑏𝑏! 𝑅𝑅
𝑘𝑘
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(2.1)

olmalıdır.
olmalıdır.olmalıdır.

(a)
(b)
(a)
(b)(b) Model Fan Çarkı.
Şekil 2.1. Fan çarkı kesit
resimleri;
(a)
Gerçek
(Prototip)
Fan
(a)
(b)Çarkı ve
Şekil
2.1.
Fan
çarkı
kesit
resimleri;
(a)
Gerçek
(Prototip)
Fan
Çarkı
ve (b)
Şekil 2.1. Fan çarkı kesit resimleri; (a) Gerçek (Prototip) Fan Çarkı ve (b)
Model
FanModel
Çarkı.Fan Çarkı.

2.2.2. Kinematik Benzerlik
2.2.2. Kinematik
Benzerlik
Her
iki makinadaki
akışlarda
birbirinin
karşılığı olan noktalarda aynı türden hızlar veya bileşenleri
2.2.2.
Kinematik
Benzerlik

Her
makinadaki
akışlarda
karşılığı
olanbakımdan
noktalarda
aynı
türden
veya 𝜇𝜇bileşenleri
arasında
sabitikibir
𝜇𝜇 oranı bulunursa,
akışlar olan
“kinematik
benzer”
olurlar
ve bu
Her iki makinadaki
akışlarda
birbirinin birbirinin
karşılığı
noktalarda
aynı türden
hızlar
veyahızlar
bileşenleri
arasında
sabit
bir
𝜇𝜇
oranı
bulunursa,
akışlar
“kinematik
bakımdan
benzer”
olurlar
değerine
oranı denir.
arasında kinematik
sabit bir 𝜇𝜇benzerlik
oranı bulunursa,
akışlar “kinematik bakımdan benzer” olurlar ve bu 𝜇𝜇ve bu 𝜇𝜇
değerine kinematik
oranı denir.
değerine kinematik
benzerlik benzerlik
oranı denir.
!
!
!
!
!
!
!
𝐶𝐶!!
𝑈𝑈! 𝑊𝑊! 𝐶𝐶! 𝐶𝐶!! 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈!! 𝑊𝑊!! 𝐶𝐶!! 𝐶𝐶!!
!
!=
!
!
!
!
!= ⋯ =! 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (2.2)
=!! ! 𝑊𝑊
=!! ! 𝐶𝐶=
=
=
=
=
𝜇𝜇 = ! = ! 𝑈𝑈
𝐶𝐶
𝐶𝐶
𝑈𝑈
𝑊𝑊
𝐶𝐶
𝐶𝐶!!
! 𝐶𝐶 ! !! 𝑈𝑈 ! !!𝑊𝑊 ! ! 𝐶𝐶 !
!𝐶𝐶 !
! 𝐶𝐶 !𝐶𝐶!!
𝑈𝑈! 𝜇𝜇𝑊𝑊
𝐶𝐶
𝐶𝐶
!
!!
!!
!
!
!!
!!
!
!
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= ⋯ =(2.2)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (2.2)
𝜇𝜇 =
=
=
=
= 𝐶𝐶!!
= 𝐶𝐶=!! 𝑈𝑈
=
=
= 𝐶𝐶!!
= ⋯ 𝐶𝐶
=!!𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑈𝑈! 𝑊𝑊! 𝑈𝑈! 𝐶𝐶! 𝑊𝑊!𝐶𝐶!!𝐶𝐶! 𝐶𝐶!!
𝑈𝑈! 𝑊𝑊! ! 𝐶𝐶! 𝑊𝑊!𝐶𝐶!!𝐶𝐶! 𝐶𝐶!!
Böyle olunca da, eş noktalardaki hız üçgenleri karşılıklı olarak birbirine benzer, açıları da karşılıklı
da, eş noktalardaki
hız üçgenleri
karşılıklı
olarak benzer,
birbirineaçıları
benzer,
da karşılıklı
olarak
eşitBöyle
olur.
hız üçgenleri
karşılıklı olarak
birbirine
da açıları
karşılıklı
Böyle olunca
da,olunca
eş noktalardaki
olarak eşitolarak
olur. eşit olur.
𝛼𝛼! = 𝛼𝛼!!
; 𝛼𝛼! = 𝛼𝛼!!
;
𝛽𝛽! = 𝛽𝛽!!
;
𝛽𝛽! = 𝛽𝛽!!
(2.3)
!
!
!
!
;
;
;
(2.3)
! 𝛼𝛼! = 𝛼𝛼!
! 𝛼𝛼! = 𝛼𝛼!
! 𝛽𝛽! = 𝛽𝛽!
! 𝛽𝛽! = 𝛽𝛽!
𝛼𝛼! = 𝛼𝛼!
; 𝛼𝛼! = 𝛼𝛼!
;
𝛽𝛽! = 𝛽𝛽!
;
𝛽𝛽! = 𝛽𝛽!
(2.3)

2.2.3. Dinamik Benzerlik
2.2.3.
Dinamik
Benzerlik
Şekil
(a) gerçek
(prototip)
bir fan ile (b) model bir fanda birbirinin eşi olan noktalardaki
2.2.3.2.2’de
Dinamik
Benzerlik

Şekil
gerçek (prototip)
fan
ile
(b)
model
fanda
eşikuvvetler
olan noktalardaki
kuvvetler
gösterilmiştir.
Dinamik
benzerliğin
gerek
şartı,
eşi
olanbirbirinin
noktalarda
Şekil
2.2’de
(a)2.2’de
gerçek(a)
(prototip)
bir fan ilebir
(b)
model
birbirbirinin
fanda bir
birbirinin
eşi
olan noktalardaki
kuvvetler
gösterilmiştir.
Dinamik
benzerliğin
gerek
şartı,
birbirinin
eşi
olan
noktalarda
arasında sabit
bir oranın Dinamik
bulunmasıdır.
Atalet,
ağırlık
(kütle),
viskozite
(sürtünme),
basınç,
yüzey kuvvetler
kuvvetler
gösterilmiştir.
benzerliğin
gerek
şartı,
birbirinin
eşi olan
noktalarda
kuvvetler
arasında
sabit
bir
oranın
bulunmasıdır.
Atalet,
ağırlık
(kütle),
viskozite
(sürtünme),
basınç, yüzey
gerilimi vb.
gibi
kuvvetler orantılı
veyaağırlık
bu kuvvetlerin
uygun(sürtünme),
bir şekilde basınç,
oranlanması
arasında
sabit
birdeğişik
oranın bulunmasıdır.
Atalet,
(kütle), viskozite
yüzey
olmalıdır.
gerilimi
vb.
gibikuvvetler
değişik
orantılı
veyaayrı
bu eşit
kuvvetlerin
biroranlanması
şekilde oranlanması
yoluyla elde
edilen
boyutsuz
sayılarkuvvetler
her iki makinada
değerlerde
olmalıdır.
gerilimi
vb.
gibi değişik
orantılı
veya
bu ayrı
kuvvetlerin
uygun
biruygun
şekilde
yoluyla
elde
edilen
boyutsuz
sayılar
her
iki
makinada
ayrı
ayrı
eşit
değerlerde
yoluyla elde edilen boyutsuz sayılar her iki makinada ayrı ayrı eşit değerlerde olmalıdır.olmalıdır.

(a)
(b)
(b)Çarkı ve (b) Model Fan Çarkı.
Şekil 2.1. Fan çarkı kesit (a)
resimleri; (a) Gerçek (Prototip) Fan
(a) fan ile (b) model fanda birbirinin
(b) eşi olan noktalardaki kuvvetler.
Şekil 2.2. (a) Gerçek (prototip)
Şekil 2.2. (a) Gerçek (prototip) fan ile (b) model fanda birbirinin eşi olan noktalardaki kuvvetler.

2.2.2. Kinematik
Benzerlik
!

𝐹𝐹
𝐹𝐹 ! makinadaki
𝐹𝐹 !
𝐹𝐹!!
Her
birbirinin karşılığı olan noktalarda aynı türden hızlar veya
bileşenleri
! ! = !akışlarda
! ! iki
!! =
=
(2.4)
𝐹𝐹! 𝐹𝐹! 𝐹𝐹! 𝐹𝐹! = ⋯ = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐹𝐹!= 𝐹𝐹!=sabit
𝐹𝐹!=bir 𝐹𝐹𝜇𝜇!= oranı
arasında
bulunursa,
akışlar
“kinematik
bakımdan
benzer”
olurlar
⋯ = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(2.4)ve bu 𝜇𝜇
𝐹𝐹
𝐹𝐹
𝐹𝐹
𝐹𝐹
!
!
!
!
değerine kinematik benzerlik oranı denir.
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ise dinamik benzerlik
vardır.
Yukarıdaki
eşitliklerdeki
kuvvetler
oranlanarak
aşağıdaki gibi bilinen
!
!
!
!
!
𝑈𝑈!! eşitlikleri
𝑊𝑊!! vardır.
𝐶𝐶elde
𝐶𝐶edilebilir.
𝐶𝐶!!
𝑈𝑈!! 𝑊𝑊!!kuvvetler
𝐶𝐶!! 𝐶𝐶oranlanarak
𝐶𝐶!!
iseboyutsuz
dinamik sayı
benzerlik
eşitliklerdeki
aşağıdaki gibi bilinen
! Yukarıdaki
!!
!!
𝜇𝜇 =
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= ⋯ = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (2.2)

(a)
(b)
Şekil 2.2. (a) Gerçek (prototip) fan ile (b) model fanda birbirinin eşi olan noktalardaki kuvvetler.
𝐹𝐹!! 𝐹𝐹!!
𝐹𝐹!! 𝐹𝐹!!
=
= = = ⋯ = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐹𝐹! 𝐹𝐹! 𝐹𝐹! 𝐹𝐹!

(2.4)

𝐹𝐹! 𝐹𝐹!!
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉 ! 𝐿𝐿!
= ! ⇒ 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 ! ⇒ 𝑅𝑅𝑅𝑅 =
= 𝑅𝑅𝑅𝑅 ! = !
𝐹𝐹! 𝐹𝐹!
𝜈𝜈
𝜈𝜈

(2.5)

𝐹𝐹! 𝐹𝐹!!
Δ𝑃𝑃
Δ𝑃𝑃!
!
= ! ⇒ 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ! ⇒ 𝑁𝑁𝑁𝑁 =
=
𝑁𝑁𝑁𝑁
=
𝐹𝐹! 𝐹𝐹!
𝜌𝜌𝑉𝑉 !
𝜌𝜌! 𝑉𝑉 ! !

(2.6)

ise dinamik benzerlik vardır. Yukarıdaki eşitliklerdeki kuvvetler oranlanarak aşağıdaki gibi bilinen
boyutsuz sayı eşitlikleri elde edilebilir.

𝐹𝐹!!
𝑉𝑉 !
𝑉𝑉 ! !
𝐹𝐹!
= ! ⇒ 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 ! ⇒ 𝐹𝐹𝑟𝑟 =
= 𝐹𝐹𝐹𝐹 ! = ! ! 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝐹𝐹! 𝐹𝐹!
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑔𝑔 𝐿𝐿

𝑉𝑉

𝑔𝑔𝑔𝑔

!

=

𝑉𝑉 !

𝑔𝑔! 𝐿𝐿!

(2.7)

𝐹𝐹! 𝐹𝐹!!
𝜌𝜌𝑉𝑉 ! 𝐿𝐿
𝜌𝜌! 𝑉𝑉 ! 𝐿𝐿!
= ! ⇒ 𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑊𝑊𝑊𝑊 ! ⇒ 𝑊𝑊𝑊𝑊 =
= 𝑊𝑊𝑊𝑊 ! =
𝜎𝜎
𝐹𝐹! 𝐹𝐹!
𝜎𝜎 !

(2.8)

𝑉𝑉
𝑉𝑉 !
𝐹𝐹! 𝐹𝐹!!
!
!
=
⇒ 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀 ⇒ 𝑀𝑀𝑀𝑀 = = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = ! ; … … … … …
𝑎𝑎
𝐹𝐹! 𝐹𝐹!!
𝑎𝑎

(2.9)

Akışkanlar sıkıştırılamaz ise (hidrolik makinalarda ve 𝑀𝑀𝑀𝑀 < 0.122 veya 𝑣𝑣 < 40 𝑚𝑚/𝑠𝑠 olduğu için
sıkıştırılabilme etkilerinin çoğu zaman ihmal edilebilir olduğu fanlarda olduğu gibi) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ
sayılarının eşit olmasına yani 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ benzerliğine gerek yoktur.
Akım Makinalarında tam benzerliğin sağlanması için aşağıdaki eşitliklerin sağlanması gereklidir.

1. 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 ! ⇒ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 Benzerliği (kapalı kanal, boru vb. basınçlı akışlarda önemlidir)
2. 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ! ⇒ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 Benzerliği (basınçlı akışlarda/fanlarda ve hidrolik makinalarda
önemlidir)
3. 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 ! ⇒ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 Benzerliği (serbest yüzeyli akışlarda önemlidir)
4. 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀! ⇒ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ Benzerliği (sıkıştırılabilir akışlarda önemlidir)

Ancak tam benzerliğin sağlanması imkânsızdır. Örneğin aynı anda hem 𝑅𝑅𝑅𝑅 hem de 𝐹𝐹𝐹𝐹 benzerliği
sağlanamaz.
𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 ! ⇒

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉 ! 𝐿𝐿!
= !
𝜈𝜈
𝜈𝜈

𝑔𝑔 = 𝑔𝑔! kabul edilirse,
!
𝐷𝐷!
𝑉𝑉 !
=
𝑉𝑉 !
𝐷𝐷

;

𝑣𝑣𝑣𝑣

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 ! ⇒

𝑉𝑉 !
𝑉𝑉 ! !
= ! !
𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑔𝑔 𝐷𝐷

!

𝐷𝐷! ! 𝜈𝜈59! !
𝑉𝑉 ! 𝐷𝐷 𝜈𝜈
⇒ ! = !!
=
𝑉𝑉 𝐷𝐷! 𝜈𝜈 !
𝐷𝐷
𝜈𝜈

(2.10)

(2.11)

Ancak tam benzerliğin sağlanması imkânsızdır. Örneğin aynı anda hem 𝑅𝑅𝑅𝑅 hem de 𝐹𝐹𝐹𝐹 benzerliği
sağlanamaz.
𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 ! ⇒

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉 ! 𝐿𝐿!
= !
𝜈𝜈
𝜈𝜈

𝑔𝑔 = 𝑔𝑔! kabul edilirse,
!
𝐷𝐷!
𝑉𝑉 !
=
𝑉𝑉 !
𝐷𝐷

𝜆𝜆 =

!

𝐷𝐷
=
𝐷𝐷

;

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 ! ⇒

𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑉𝑉 !
𝑉𝑉 ! !
= ! !
𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑔𝑔 𝐷𝐷

!

𝑉𝑉 ! 𝐷𝐷 𝜈𝜈
𝐷𝐷! ! 𝜈𝜈 ! !
=
⇒ ! = !!
𝑉𝑉 𝐷𝐷! 𝜈𝜈 !
𝐷𝐷
𝜈𝜈

!
! ! !

𝜈𝜈
𝜈𝜈

(2.10)

(2.11)
(2.12)

𝜆𝜆 ≠ 1 olduğundan 𝜈𝜈 ! ≠ 𝜈𝜈 olacak yani iki makinada aynı tür akışkan kullanılamayacak, ya da biri
su öteki hava ile çalışacaksa geometrik benzerlik oranı gelişi güzel seçilemeyecek demektir.
Fanlarda, 𝐹𝐹𝐹𝐹 ve 𝑀𝑀𝑀𝑀 benzerlikleri ihmal edilir. Fanlarda benzerliği sağlamak için 𝑅𝑅𝑅𝑅 ve 𝑁𝑁𝑁𝑁
benzerliğini sağlamak gerekir. Eğer 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısı çok büyükse 𝑅𝑅𝑅𝑅 benzerliği de ihmal edilir (sağlanmış
sayılır). Böylece benzerlik için geriye sadece 𝑁𝑁𝑁𝑁 benzerliğini sağlamak kalır.

2.2.4. Termodinamik Benzerlik

Termodinamik benzerliğin gerek şartı, birbirinin eşi olan noktalarda mutlak sıcaklıklar arasında
sabit bir oranın bulunmasıdır. Yani
𝑇𝑇!! 𝑇𝑇!! 𝑇𝑇!! 𝑇𝑇!!
= = = = ⋯ = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑇𝑇! 𝑇𝑇! 𝑇𝑇! 𝑇𝑇!

(2.13)

ise termodinamik benzerlik vardır.

2.3. Kısmi Benzerlik

Yüzey pürüzlülüklerinin geometrik benzerliğini tam olarak sağlamak imkânsız olduğu gibi,
dinamik benzerlik şartlarının hepsi aynı anda gerçekleştirilemez. Olayın durumuna göre bazı
benzerlikler (olayda etkisi olmayan veya az olan) atılır. Bu yüzden kısmi benzerlik sağlanmış olur.
Örneğin hidrolik makinalarda ve 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ sayısının oldukça küçük kaldığı (𝑀𝑀𝑀𝑀 < 0.122 veya
𝑉𝑉 < 40 𝑚𝑚/𝑠𝑠 olduğu) için sıkıştırılabilme etkilerinin çoğu zaman ihmal edilebilir olduğu fanlarda
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ benzerliği atılabilir. Serbest yüzeyli akışlar söz konusu olmadığı durumlarda 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ve
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 benzerliklerinin sağlanması önemli olmaz. Bu durumda, fanlarda 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ve
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 benzerliklerinin sağlanması dinamik benzerliğin sağlanması için yeterli sayılır.
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁’nin deneylerine göre çok büyük 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayılarında sürekli yük kayıp katsayısı 𝜆𝜆,
𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısına bağlı olmaz ve sadece bağıl pürüzlülük 𝑘𝑘/𝐷𝐷’ye bağlı olur. Bu durumlarda veya iki
fanda 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısının aynı olduğu durumlarda 𝑅𝑅𝑅𝑅 benzerliği zaten sağlanmış olacağından, sadece
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 benzerliğinin sağlanması yeterli kabul edilir. Böylece yüzey pürüzlülükleri birbirine tam
benzemese bile, geri kalan hususlarda geometrik benzerlik 𝜆𝜆 ve 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 benzerliği
gerçekleştirilirse iki fan birbirine “yaklaşık olarak benzer” kabul edilir ve bu tür benzerliğe “kısmi
benzerlik” denir ve tam benzerlik varmış gibi benzerlik bağıntıları uygulanır. Bundan doğacak
hatalar ya çok küçüktür, ya da uygun ampirik (deneysel) bağıntılarla sonuçlar düzeltilir.

Aslında 𝑅𝑅𝑅𝑅 benzerliğini sağlamak gerekli olursa, çoğu zaman buna imkân bulunamayabilir.
Örneğin iki fan aynı akışkanla çalışacaksa (𝜈𝜈 ! = 𝜈𝜈), 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayılarının eşitliği,

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉 ! 𝐷𝐷!
= !
𝜈𝜈
𝜈𝜈

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

𝜆𝜆 =

𝐷𝐷!
𝑉𝑉
1
= !=
𝐷𝐷 𝑉𝑉
𝜇𝜇
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(2.14)

şartını verir ki, böyle bir şartın sağlanması için 𝜆𝜆 = 1/5 ölçeğinde bir model fan çarkının,
endüstriyel fanın 25 katı devir sayısı ve yine 25 katı bir basma yüksekliği altında denenmesi

fanda 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısının aynı olduğu durumlarda 𝑅𝑅𝑅𝑅 benzerliği zaten sağlanmış olacağından, sadece
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 benzerliğinin sağlanması yeterli kabul edilir. Böylece yüzey pürüzlülükleri birbirine tam
benzemese bile, geri kalan hususlarda geometrik benzerlik 𝜆𝜆 ve 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 benzerliği
gerçekleştirilirse iki fan birbirine “yaklaşık olarak benzer” kabul edilir ve bu tür benzerliğe “kısmi
benzerlik” denir ve tam benzerlik varmış gibi benzerlik bağıntıları uygulanır. Bundan doğacak
hatalar ya çok küçüktür, ya da uygun ampirik (deneysel) bağıntılarla sonuçlar düzeltilir.
Aslında 𝑅𝑅𝑅𝑅 benzerliğini sağlamak gerekli olursa, çoğu zaman buna imkân bulunamayabilir.
Örneğin iki fan aynı akışkanla çalışacaksa (𝜈𝜈 ! = 𝜈𝜈), 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayılarının eşitliği,

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉 ! 𝐷𝐷!
= !
𝜈𝜈
𝜈𝜈

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

𝜆𝜆 =

𝐷𝐷!
𝑉𝑉
1
= !=
𝐷𝐷 𝑉𝑉
𝜇𝜇

(2.14)

şartını verir ki, böyle bir şartın sağlanması için 𝜆𝜆 = 1/5 ölçeğinde bir model fan çarkının,
endüstriyel fanın 25 katı devir sayısı ve yine 25 katı bir basma yüksekliği altında denenmesi
gerekir!

2.4. Fan Kanunları (Fan Benzerlik Bağıntıları)

"Fan Kanunları veya Fan Benzerlik Bağıntıları" olarak adlandırılan yasaların geçerliliğinin
sorgulaması birçok fan mühendisine aykırı bir düşünce gibi görünüyor olabilir. Bu kanunlar, iyi
tanımlanmış birçok durumda, oldukça yakın yaklaştırımlar olsa da aslında gerçek
yaklaştırımlardır. Bu yasalar sorgulama veya yorumlama yapılmaksızın çok yaygın olarak
kullanıldıkları için, türetilişlerine göz atmak uygun görünmektedir. Bir fan serisinin performansı
düşünüldüğünde, geometrik olarak benzer bir boyut aralığında yapılabildikleri ve sonsuz sayıda
dönme hızıyla çalıştırılabilecekleri açıktır. Fanlar aynı zamanda, sıcaklık, nem, yoğunluk, viskozite
ve özgül ısılar gibi değişken fiziksel özelliklere sahip gazlar veya hava ile çalışabilirler. Üreticinin
tüm bu değişen koşullar altında fanları test etmesi imkânsız olacağı için, bir fanın dönme hızı ve
gaz koşullarındaki bir değişiklik durumundaki performansı, bir diğerinde yapılan test
sonuçlarından yararlanılarak ve fan kanunları kullanılarak, bir fan serisinin performansının
tahmin edilmesi mümkün olacaktır.

2.4.1. Fan Basma Yükseklikleri İçin Benzerlik Oranı:

Model fana ait büyüklükler üslü, gerçek (prototip) fana ait büyüklükler üssüz ve fanın emme
(giriş) ağzı 𝑔𝑔 indisi, basma (çıkış) ağzı ise ç indisi ile gösterilerek, fanın çıkış ağzı ile giriş ağzı
arasında akışkanın birim ağırlığının kazanmış olduğu enerji şeklindeki Fan Basma Yüksekliği
tanımı kullanılarak,

𝐻𝐻!
=
𝐻𝐻

𝑃𝑃ç ! 𝑉𝑉ç! !
𝑍𝑍ç + 𝛾𝛾 ! + 2𝑔𝑔 −
!

𝑍𝑍ç +

𝑃𝑃ç 𝑉𝑉ç!
+
−
𝛾𝛾 2𝑔𝑔

!

𝑃𝑃!! 𝑉𝑉!!
𝑍𝑍! + 𝛾𝛾 ! + 2𝑔𝑔
!

𝑍𝑍! +

(2.15)

𝑃𝑃! 𝑉𝑉!!
+
𝛾𝛾
2𝑔𝑔

yazılabilir. Model ve gerçek (prototip) fanın girişindeki piyezometrik basınçlar da ∗ üslü olarak
tanımlanırsa,
∗

𝑃𝑃! !
𝑃𝑃!!
!
= 𝑍𝑍! + !
𝛾𝛾 !
𝛾𝛾

𝑃𝑃ç! ∗
𝑃𝑃ç !
!
= 𝑍𝑍ç + !
𝛾𝛾 !
𝛾𝛾

∗

𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑃𝑃!∗
𝑃𝑃!
= 𝑍𝑍! +
𝛾𝛾
𝛾𝛾

(2.16)

𝑃𝑃ç∗
𝑃𝑃ç
= 𝑍𝑍ç +
𝛾𝛾
𝛾𝛾

(2.17)

𝑃𝑃ç !
∆𝑃𝑃ç! ∗ 𝑃𝑃ç ! 𝑃𝑃!!
𝑃𝑃! !
!
!
= ! − ! = 𝑍𝑍ç + ! − 𝑍𝑍! + !
𝛾𝛾 !
𝛾𝛾
𝛾𝛾
𝛾𝛾
𝛾𝛾
∆𝑃𝑃ç∗ 𝑃𝑃ç∗ 𝑃𝑃!∗
𝑃𝑃ç
𝑃𝑃!
−
=
𝑍𝑍
−
𝑍𝑍
=
+
+
ç
!
𝛾𝛾 !
𝛾𝛾
𝛾𝛾
𝛾𝛾
𝛾𝛾

(2.18)
(2.19)
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yazılır ve fanlarda birim ağırlıktaki akışkanın kinetik enerjisinin çıkış ağzındaki büyüklüğü yanında
giriş ağzındaki büyüklüğü ihmal edilerek,

!!!

!

≪

!ç!

!

;

!!!

≪

!ç!

, Denklem (2.15) düzenlenirse,

∗

𝑃𝑃!!
𝑃𝑃! !
!
=
𝑍𝑍
+
!
𝛾𝛾 !
𝛾𝛾 !

𝑃𝑃!∗
𝑃𝑃!
= 𝑍𝑍! +
𝛾𝛾
𝛾𝛾

𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑃𝑃ç! ∗
𝑃𝑃ç !
!
=
𝑍𝑍
+
ç
𝛾𝛾 !
𝛾𝛾 !

𝑃𝑃ç∗
𝑃𝑃ç
= 𝑍𝑍ç +
𝛾𝛾
𝛾𝛾

𝑣𝑣𝑣𝑣

∗

(2.16)
(2.17)

∗
𝑃𝑃ç ! 𝑃𝑃!!
𝑃𝑃ç !
∆𝑃𝑃ç!
𝑃𝑃! !
!
!
=
−
=
𝑍𝑍
+
−
𝑍𝑍
+
ç
!
𝛾𝛾 !
𝛾𝛾 !
𝛾𝛾 !
𝛾𝛾 !
𝛾𝛾 !

(2.18)

∆𝑃𝑃ç∗ 𝑃𝑃ç∗ 𝑃𝑃!∗
𝑃𝑃ç
𝑃𝑃!
=
−
= 𝑍𝑍ç +
− 𝑍𝑍! +
!
𝛾𝛾
𝛾𝛾
𝛾𝛾
𝛾𝛾
𝛾𝛾

(2.19)

yazılır ve fanlarda birim ağırlıktaki akışkanın kinetik enerjisinin çıkış ağzındaki büyüklüğü yanında
giriş ağzındaki büyüklüğü ihmal edilerek,

𝐻𝐻!
=
𝐻𝐻

!!!

!

!!

≪

!
∆𝑃𝑃ç! ∗
𝑉𝑉ç!
2
+1
2𝑔𝑔 𝜌𝜌! 𝑉𝑉ç! !
= !
∆𝑃𝑃ç∗
𝑉𝑉ç
2
2𝑔𝑔 𝜌𝜌𝜌𝜌ç! + 1

∗

∗
𝑉𝑉ç! !
𝑃𝑃ç!
𝑃𝑃!!
+
−
𝛾𝛾 !
2𝑔𝑔
𝛾𝛾 !

𝑃𝑃ç∗ 𝑉𝑉ç!
𝑃𝑃!∗
+
−
𝛾𝛾 2𝑔𝑔
𝛾𝛾

elde edilir.

!ç!

!

!!

;

!!!

!ç!

≪ !! , Denklem (2.15) düzenlenirse,
!!
(2.20)

Prototip ve model fanlar için makinanın çıkışında 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ğ𝑖𝑖 sağlandığında,
∆𝑃𝑃ç∗
∆𝑃𝑃ç! ∗
!
𝑁𝑁𝑁𝑁ç =
= 𝑁𝑁𝑁𝑁ç = ! ! !
𝜌𝜌𝜌𝜌ç!
𝜌𝜌 𝑉𝑉ç

(2.21)

olacağından,
!

𝑉𝑉ç!
!
𝐻𝐻
2𝑔𝑔
= !
𝑉𝑉ç
𝐻𝐻
2𝑔𝑔

(2.22)

ve kinematik benzerlik oranı,
𝜇𝜇 =

𝑉𝑉ç! 𝑉𝑉!!
=
𝑉𝑉ç
𝑉𝑉!

(2.23)

şeklinde tanımlı olduğundan, böylece fanlar için basma yüksekliklerinin benzerlik oranı,
𝑉𝑉ç!
𝐻𝐻!
=
𝐻𝐻
𝑉𝑉ç

!

=

𝑉𝑉!!
𝑉𝑉!

şeklinde elde edilir.

!

=

𝑉𝑉 !
𝑉𝑉

!

= 𝜇𝜇!

(2.24)

2.4.2. Fan Toplam Basınçları İçin Benzerlik Oranı:
Fan toplam basıncı tanımı kullanılarak,

1
1
𝑃𝑃ç ! + 2 𝜌𝜌! 𝑉𝑉ç! ! − 𝑃𝑃! ! + 2 𝜌𝜌! 𝑉𝑉!! !
∆𝑃𝑃! ! 𝑃𝑃!" !
=
=
1
1
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃ç + 2 𝜌𝜌𝑉𝑉ç! − 𝑃𝑃! + 2 𝜌𝜌𝑉𝑉!!
yazılabilir ve
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(2.25)

şeklinde tanımlı olduğundan, böylece fanlar için basma yüksekliklerinin benzerlik oranı,
𝑉𝑉ç!
𝐻𝐻!
=
𝐻𝐻
𝑉𝑉ç

!

𝑉𝑉!!
=
𝑉𝑉!

!

şeklinde elde edilir.

𝑉𝑉 !
=
𝑉𝑉

!

= 𝜇𝜇!

(2.24)

2.4.2. Fan Toplam Basınçları İçin Benzerlik Oranı:
Fan toplam basıncı tanımı kullanılarak,

1
1
!
!
𝑃𝑃ç ! + 𝜌𝜌! 𝑉𝑉ç! − 𝑃𝑃! ! + 𝜌𝜌! 𝑉𝑉!!
∆𝑃𝑃! ! 𝑃𝑃!" !
2
2
=
=
1
1
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃ç + 𝜌𝜌𝑉𝑉ç! − 𝑃𝑃! + 𝜌𝜌𝑉𝑉!!
2
2

(2.25)

∆𝑃𝑃ç! = 𝑃𝑃ç! − 𝑃𝑃!!

(2.26)

yazılabilir ve

𝑣𝑣𝑣𝑣

∆𝑃𝑃ç = 𝑃𝑃ç − 𝑃𝑃!

tanımları yapılıp, fanlarda birim ağırlıktaki akışkanın çıkış ağzındaki kinetik enerjisinin büyüklük
! ! !!
!
!
mertebesi yanında giriş ağzındaki büyüklüğü ihmal edilerek,
𝜌𝜌 𝑉𝑉! ≪ 𝜌𝜌! 𝑉𝑉ç! ! ; 𝜌𝜌𝑉𝑉!! ≪

!
!

!

𝜌𝜌𝑉𝑉ç! denklem düzenlenirse,

∆𝑃𝑃! ! 𝑃𝑃!" !
=
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"

∆𝑃𝑃ç!
1 ! !!
1
1
𝜌𝜌
𝑉𝑉
2
+1
!
!
2 ç
(𝑃𝑃ç − 𝑃𝑃! ! ) + 𝜌𝜌! 𝑉𝑉ç!
∆𝑃𝑃ç! + 𝜌𝜌! 𝑉𝑉ç!
𝜌𝜌! 𝑉𝑉!! !
2
2
=
=
=
1 !
1 !
1 ! ∆𝑃𝑃ç
(𝑃𝑃ç −𝑃𝑃! ) + 2 𝜌𝜌𝑉𝑉ç
∆𝑃𝑃ç + 2 𝜌𝜌𝑉𝑉ç
𝜌𝜌𝑉𝑉 2 ! + 1
2 ç
𝜌𝜌𝜌𝜌!
!

!

!

(2.27)

bulunur. Prototip ve model fanlar için makinanın çıkışında 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ğ𝑖𝑖
sağlandığında,
𝑁𝑁𝑁𝑁ç =

∆𝑃𝑃ç
∆𝑃𝑃ç!
!
=
𝑁𝑁𝑁𝑁
=
ç
𝜌𝜌𝜌𝜌ç!
𝜌𝜌! 𝑉𝑉ç! !

(2.28)

olacağından ve ayrıca kinematik benzerlik gereğince,
𝑉𝑉!! 𝑉𝑉!
=
𝑉𝑉ç! 𝑉𝑉ç

olduğundan, fanlar için toplam basınçların benzerlik oranı,

∆𝑃𝑃! ! 𝑃𝑃!" !
𝜌𝜌! 𝑉𝑉ç!
=
=
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"
𝜌𝜌 𝑉𝑉ç

şeklinde elde edilir.

!

𝜌𝜌! 𝑉𝑉!!
=
𝜌𝜌 𝑉𝑉!

!

𝜌𝜌! 𝑉𝑉 !
=
𝜌𝜌 𝑉𝑉

!

=

𝜌𝜌! !
𝜇𝜇
𝜌𝜌

(2.29)

(2.30)

2.4.3. Fan Statik Basınçları İçin Benzerlik Oranı:
𝑃𝑃!" ! ∆𝑃𝑃! ! − 𝑃𝑃!" !
=
𝑃𝑃!"
∆𝑃𝑃! − 𝑃𝑃!"

yazılabilir.
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(2.31)

olduğundan, fanlar için toplam basınçların benzerlik oranı,
∆𝑃𝑃! ! 𝑃𝑃!" !
𝜌𝜌! 𝑉𝑉ç!
=
=
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"
𝜌𝜌 𝑉𝑉ç

şeklinde elde edilir.

!

𝜌𝜌! 𝑉𝑉!!
=
𝜌𝜌 𝑉𝑉!

!

𝜌𝜌! 𝑉𝑉 !
=
𝜌𝜌 𝑉𝑉

!

=

𝜌𝜌! !
𝜇𝜇
𝜌𝜌

(2.30)

2.4.3. Fan Statik Basınçları İçin Benzerlik Oranı:
𝑃𝑃!" ! ∆𝑃𝑃! ! − 𝑃𝑃!" !
=
𝑃𝑃!"
∆𝑃𝑃! − 𝑃𝑃!"

(2.31)

!
∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! , ∆𝑃𝑃! ! = 𝑃𝑃!! ! − 𝑃𝑃!! ! , 𝑃𝑃!" ! = 𝑃𝑃!! ! , 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!! , 𝑃𝑃!! ! = 𝑃𝑃!! ! + 𝑃𝑃!!

(2.32)

yazılabilir.

𝑃𝑃!! = 𝑃𝑃!! + 𝑃𝑃!!

ifadeleri yazılarak yukarıdaki denklem düzenlenirse,
𝑃𝑃!" ! ∆𝑃𝑃! ! − 𝑃𝑃! !
𝑃𝑃!! ! − 𝑃𝑃!! ! − 𝑃𝑃!! !
𝑃𝑃!! ! − 𝑃𝑃!! ! 𝑃𝑃!! ! − 𝑃𝑃!!
=
=
=
=
𝑃𝑃!"
∆𝑃𝑃! − 𝑃𝑃!
𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!!
𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!!
𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃!!
bulunur ve

∆𝑃𝑃ç! = 𝑃𝑃ç! − 𝑃𝑃!!

𝑣𝑣𝑣𝑣

∆𝑃𝑃ç = 𝑃𝑃ç − 𝑃𝑃!

!

(2.33)

(2.34)

(2.35)

tanımları yapılıp, denklem düzenlenirse,
1 ! !!
1
1
!
!
!
!
∆𝑃𝑃ç! − 𝜌𝜌! 𝑉𝑉!!
𝑃𝑃ç! − 𝑃𝑃!! − 2 𝜌𝜌! 𝑉𝑉!!
𝑃𝑃!" ! 𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃! + 2 𝜌𝜌 𝑉𝑉!
2
=
=
=
1
1
1
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!! − 𝑃𝑃! + 2 𝜌𝜌𝑉𝑉!!
𝑃𝑃ç − 𝑃𝑃! − 2 𝜌𝜌𝑉𝑉!!
∆𝑃𝑃ç − 2 𝜌𝜌𝑉𝑉!!

(2.36)

𝑃𝑃!" !
𝑃𝑃!!

(2.37)

∆𝑃𝑃ç!
1 ! !!
𝜌𝜌 𝑉𝑉! 2 ! ! ! − 1
2
𝜌𝜌 𝑉𝑉!
=
1 ! ∆𝑃𝑃ç
2 𝜌𝜌𝑉𝑉! 2 𝜌𝜌𝜌𝜌!! − 1

elde edilir. Prototip ve model fanlar için makinanın girişinde 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙ğ𝑖𝑖
sağlandığında,
𝑁𝑁𝑁𝑁ç =

∆𝑃𝑃ç!
∆𝑃𝑃ç
= 𝑁𝑁𝑁𝑁ç ! = ! ! !
!
𝜌𝜌𝜌𝜌ç
𝜌𝜌 𝑉𝑉ç

olacağından ve ayrıca kinematik benzerlik gereğince,
𝑉𝑉!!
= 𝜇𝜇!
𝑉𝑉!!

olduğundan, fanlar için statik basınçların benzerlik oranı,
𝑃𝑃!" !
𝜌𝜌! 𝑉𝑉!!
=
𝑃𝑃!"
𝜌𝜌 𝑉𝑉!

!

𝜌𝜌! 𝑉𝑉 !
=
𝜌𝜌 𝑉𝑉

şeklinde elde edilir.

!

=

𝜌𝜌! !
𝜇𝜇
𝜌𝜌
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(2.38)

𝜌𝜌! 𝑉𝑉ç! !

𝜌𝜌𝜌𝜌ç!

olacağından ve ayrıca kinematik benzerlik gereğince,
𝑉𝑉!!
= 𝜇𝜇!
𝑉𝑉!!

olduğundan, fanlar için statik basınçların benzerlik oranı,
𝑃𝑃!" !
𝜌𝜌! 𝑉𝑉!!
=
𝑃𝑃!"
𝜌𝜌 𝑉𝑉!

!

=

şeklinde elde edilir.

𝜌𝜌! 𝑉𝑉 !
𝜌𝜌 𝑉𝑉

!

=

𝜌𝜌! !
𝜇𝜇
𝜌𝜌

(2.38)

2.4.4 Fan Dinamik Basınçları İçin Benzerlik Oranı:

!

Benzer bir şekilde fan çıkışındaki dinamik basınca (𝑃𝑃!" = 𝜌𝜌𝑉𝑉ç! ) eşdeğer olarak tanımlanan fan
!
dinamik basınçları için benzerlik oranı hesaplanırsa,
1 ! !!
!
𝑃𝑃!" ! 2 𝜌𝜌 𝑉𝑉ç
𝜌𝜌! 𝑉𝑉ç!
𝜌𝜌! !
=
=
=
𝜇𝜇 ! = 𝜌𝜌) durumlarda dinamik basınçlar için benzerlik
(2.39)
bulunur.
kullanıldığı
oranının
1Aynı! akışkan
𝑃𝑃!"
𝜌𝜌 𝑉𝑉
𝜌𝜌 (𝜌𝜌
!
ç
=
𝜌𝜌)
durumlarda
dinamik
basınçlar
için
benzerlik
oranının
bulunur.
Aynı
akışkan
kullanıldığı
(𝜌𝜌
𝜌𝜌𝑉𝑉
ç
!
2
𝜇𝜇! ’ye yani kinematik benzerlik oranının karesine eşit olduğu görülür.
𝜇𝜇 ’ye yani kinematik benzerlik oranının karesine eşit olduğu görülür.

Böylece sonuç olarak fanlar için toplam basınçlar, statik basınçlar ve dinamik basınçlar için
Böylece sonuç olarak fanlar için toplam
basınçlar, statik basınçlar ve dinamik basınçlar için
!!
benzerlik oranlarının aynı değere ( !! 𝜇𝜇!! , yani yoğunluk oranı ile kinematik benzerlik oranının
benzerlik oranlarının aynı değere ( ! 𝜇𝜇 , yani yoğunluk oranı ile kinematik benzerlik oranının
!
karesinin çarpımına) eşit olduğu sonucuna ulaşılmış olur.
karesinin çarpımına) eşit olduğu sonucuna ulaşılmış olur.
∆𝑃𝑃! !! 𝑃𝑃!" !! 𝑃𝑃!" !! 𝑃𝑃!" !!
𝜌𝜌!
∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝜌𝜌!
∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝜌𝜌
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"
𝜌𝜌

𝑉𝑉ç!!
𝑉𝑉ç
𝑉𝑉ç
𝑉𝑉ç

!
!

𝜌𝜌!!
= 𝜌𝜌
= 𝜌𝜌
𝜌𝜌

𝑉𝑉!!!
𝑉𝑉!
𝑉𝑉!
𝑉𝑉!

!
!

𝜌𝜌!!
= 𝜌𝜌
= 𝜌𝜌
𝜌𝜌

𝑉𝑉 !!
𝑉𝑉
𝑉𝑉
𝑉𝑉

!
!

𝜌𝜌!!
= 𝜌𝜌 𝜇𝜇!!
= 𝜌𝜌 𝜇𝜇
𝜌𝜌

(2.40)
(2.40)

Eğer aynı akışkan kullanılır veya yoğunluk değişmezse (𝜌𝜌!! = 𝜌𝜌) fanlar için basma yükseklikleri,
Eğer aynı akışkan kullanılır veya yoğunluk değişmezse (𝜌𝜌 = 𝜌𝜌) fanlar için basma yükseklikleri,!
toplam basınçlar, statik basınçlar ve dinamik basınçlar için benzerlik oranlarının aynı değere (𝜇𝜇 !
toplam basınçlar, statik basınçlar ve dinamik basınçlar için benzerlik oranlarının aynı değere (𝜇𝜇
yani kinematik benzerlik oranının karesine) eşit olduğu yazılabilir.
yani kinematik benzerlik oranının karesine) eşit olduğu yazılabilir.
𝑉𝑉 !
𝐻𝐻!! ∆𝑃𝑃! !! 𝑃𝑃!" !! 𝑃𝑃!" !! 𝑃𝑃!" !!
𝐻𝐻 = ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝑉𝑉çç!
𝐻𝐻 = ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝑉𝑉ç
𝐻𝐻
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"
𝑉𝑉ç

!
!

2.4.5. Devir Sayıları İçin Benzerlik Oranı
2.4.5. Devir Sayıları İçin Benzerlik Oranı

𝑉𝑉!!!
= 𝑉𝑉!
= 𝑉𝑉!
𝑉𝑉!

!
!

!
!

𝑉𝑉 !!
= 𝑉𝑉
= 𝑉𝑉
𝑉𝑉

= 𝜇𝜇!!
= 𝜇𝜇

(2.41)
(2.41)

Sürüklenme (çevresel, teğetsel) hızlar kullanılarak kinematik benzerlik bağıntısı yazılırsa,
Sürüklenme (çevresel, teğetsel) hızlar kullanılarak kinematik benzerlik bağıntısı yazılırsa,
𝑈𝑈 !! 𝜋𝜋𝐷𝐷!! 𝑛𝑛!! /60
𝑛𝑛!! 𝑛𝑛!! 𝜇𝜇
𝜇𝜇 = 𝑈𝑈 = 𝜋𝜋𝐷𝐷 𝑛𝑛 /60 = 𝜆𝜆 𝑛𝑛 ⇒ 𝑛𝑛 = 𝜇𝜇
𝜇𝜇 = 𝑈𝑈 = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋/60 = 𝜆𝜆 𝑛𝑛 ⇒ 𝑛𝑛 = 𝜆𝜆
𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋/60
𝑈𝑈
𝑛𝑛
𝑛𝑛 𝜆𝜆

(2.42)
(2.42)

Bu durumda fan basma yüksekliklerinin, toplam basınçların, statik basınçların ve dinamik
Bu durumda fan basma yüksekliklerinin, toplam basınçların, statik basınçların ve dinamik
basınçların benzerlik oranı,
basınçların benzerlik oranı,
𝐻𝐻!! ∆𝑃𝑃! !! 𝑃𝑃!" !! 𝑃𝑃!" !! 𝑃𝑃!" !!
𝐻𝐻 = ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝜇𝜇!! = 𝜆𝜆!!
𝐻𝐻 = ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝜇𝜇 = 𝜆𝜆
𝐻𝐻
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"

şeklinde de yazılabilir.
şeklinde de yazılabilir.

Aynı fan söz konusu ise; 𝜆𝜆 = 1 olacağından,
Aynı fan söz konusu ise; 𝜆𝜆 = 1 olacağından,
𝑛𝑛!!
𝜇𝜇 = 𝑛𝑛
𝜇𝜇 = 𝑛𝑛
𝑛𝑛

𝑛𝑛!!
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛

!
!

𝐷𝐷!!!
= 𝐷𝐷!
= 𝐷𝐷!
𝐷𝐷!

!
!

𝑛𝑛!!
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛

!
!
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!

(2.43)
(2.43)

Bu durumda fan basma yüksekliklerinin, toplam basınçların, statik basınçların ve dinamik
basınçların benzerlik oranı,
!

𝐻𝐻! ∆𝑃𝑃! ! 𝑃𝑃!" ! 𝑃𝑃!" ! 𝑃𝑃!" !
𝑛𝑛!
!
!
=
=
=
=
= 𝜇𝜇 = 𝜆𝜆
𝐻𝐻
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"
𝑛𝑛

şeklinde de yazılabilir.

𝐷𝐷!!
=
𝐷𝐷!

!

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

!

(2.43)

Aynı fan söz konusu ise; 𝜆𝜆 = 1 olacağından,
𝜇𝜇 =

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

olur. Ayrıca aynı akışkan kullanılır veya yoğunluk değişmezse (𝜌𝜌! = 𝜌𝜌) olacaktır. Böylece aynı
fan, aynı akışkan kullanılarak ancak değişik devir sayılarında çalıştırılırsa basma yüksekliği,
toplam basıncı, statik basıncı ve dinamik basıncı aşağıdaki bağıntıdan hesaplanabilir.
!
!

𝐻𝐻!! ∆𝑃𝑃! !! 𝑃𝑃!" !! 𝑃𝑃!" !! 𝑃𝑃!" !!
𝑛𝑛!
𝐻𝐻 = ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝜇𝜇!! = 𝑛𝑛!
𝐻𝐻 = ∆𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝑃𝑃!" = 𝜇𝜇 = 𝑛𝑛
𝐻𝐻
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"
𝑃𝑃!"
𝑛𝑛

(2.44)
(2.44)

2.4.6. Debiler İçin Benzerlik Oranı
2.4.6.
Debiler İçin Benzerlik Oranı
𝐷𝐷 , 𝑏𝑏 ve 𝐶𝐶 sırasıyla çark çapını, çark çıkış kanat genişliğini ve çark çıkışındaki meridyen hızı
!

!

!!

𝐷𝐷! , 𝑏𝑏! ve 𝐶𝐶üzere,
çark
çarkoranı;
çıkış kanat genişliğini ve çark çıkışındaki meridyen hızı
!! sırasıyla
göstermek
debiler
içinçapını,
benzerlik
göstermek üzere, debiler için benzerlik oranı;
!
!
𝐷𝐷!! 𝑏𝑏!! 𝐶𝐶!!
𝑄𝑄 !! 𝜋𝜋𝐷𝐷!!! 𝑏𝑏!!! 𝐶𝐶!!
!
!
𝑄𝑄 = 𝜋𝜋𝐷𝐷! 𝑏𝑏! 𝐶𝐶!!
= 𝐷𝐷!! 𝑏𝑏!! 𝐶𝐶!!
= 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆 = 𝜆𝜆! 𝜇𝜇 = 𝜆𝜆! 𝜆𝜆
𝑄𝑄 = 𝜋𝜋𝐷𝐷! 𝑏𝑏! 𝐶𝐶!! = 𝐷𝐷! 𝑏𝑏! 𝐶𝐶!! = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆 = 𝜆𝜆! 𝜇𝜇 = 𝜆𝜆! 𝜆𝜆
𝑄𝑄 𝜋𝜋𝐷𝐷! 𝑏𝑏! 𝐶𝐶!! 𝐷𝐷! 𝑏𝑏! 𝐶𝐶!!

𝑛𝑛!!
𝑛𝑛 = 𝜆𝜆!!
𝑛𝑛 = 𝜆𝜆
𝑛𝑛

ifadesi ile verilir. Aynı fan söz konusu ise; 𝜆𝜆 = 1 olacağından,
ifadesi ile verilir. Aynı fan söz konusu ise; 𝜆𝜆 = 1 olacağından,

𝑛𝑛!!
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛

𝑛𝑛!
𝑄𝑄!!
𝑄𝑄 = 𝜇𝜇 = 𝑛𝑛!
𝑄𝑄 = 𝜇𝜇 = 𝑛𝑛
𝑄𝑄
𝑛𝑛

olacaktır.
olacaktır.

2.4.7. Teorik Güçler İçin Benzerlik Oranı
2.4.7.
Teorik Güçler İçin Benzerlik Oranı
𝐻𝐻 fanın basma yüksekliğini göstermek üzere,
𝐻𝐻 fanın basma yüksekliğini göstermek üzere,
𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾
𝛾𝛾 ! 𝑄𝑄! 𝐻𝐻!
𝑁𝑁 = 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾 ; 𝑁𝑁 !! = 𝛾𝛾 ! 𝑄𝑄! 𝐻𝐻!
𝑁𝑁 = 75 ; 𝑁𝑁 = 75
75
75

(2.45)
(2.45)
(2.46)
(2.46)

(2.47)
(2.47)

yazılabilir. Bu iki ifade oranlanırsa,
yazılabilir. Bu iki ifade oranlanırsa,
𝑁𝑁 !! 𝛾𝛾 !! 𝑄𝑄!! 𝐻𝐻!! 𝜌𝜌!! 𝑔𝑔!! 𝑄𝑄!! 𝐻𝐻!! 𝜌𝜌!! 𝑔𝑔!! ! ! 𝜌𝜌!! 𝑔𝑔!! ! ! 𝜌𝜌!! 𝑔𝑔!! ! !
𝑁𝑁 = 𝛾𝛾 𝑄𝑄 𝐻𝐻 = 𝜌𝜌 𝑔𝑔 𝑄𝑄 𝐻𝐻 = 𝜌𝜌 𝑔𝑔 𝜆𝜆! 𝜇𝜇𝜇𝜇! = 𝜌𝜌 𝑔𝑔 𝜆𝜆! 𝜇𝜇! = 𝜌𝜌 𝑔𝑔 𝜆𝜆! 𝜇𝜇!
𝑁𝑁 = 𝛾𝛾 𝑄𝑄 𝐻𝐻 = 𝜌𝜌 𝑔𝑔 𝑄𝑄 𝐻𝐻 = 𝜌𝜌 𝑔𝑔 𝜆𝜆 𝜇𝜇𝜇𝜇 = 𝜌𝜌 𝑔𝑔 𝜆𝜆 𝜇𝜇 = 𝜌𝜌 𝑔𝑔 𝜆𝜆 𝜇𝜇
𝑁𝑁
𝛾𝛾 𝑄𝑄 𝐻𝐻
𝜌𝜌 𝑔𝑔 𝑄𝑄 𝐻𝐻
𝜌𝜌 𝑔𝑔
𝜌𝜌 𝑔𝑔
𝜌𝜌 𝑔𝑔

(2.48)
(2.48)

elde edilir. Aynı cins akışkan kullanılırsa 𝜌𝜌!! = 𝜌𝜌 ve aynı yerde deney yapılırsa 𝑔𝑔!! = 𝑔𝑔
elde edilir. Aynı cins akışkan kullanılırsa 𝜌𝜌 = 𝜌𝜌 ve aynı yerde deney yapılırsa 𝑔𝑔 = 𝑔𝑔
olacağından,
olacağından,
𝑁𝑁 !! 𝑄𝑄!! 𝐻𝐻!!
𝑁𝑁 = 𝑄𝑄 𝐻𝐻 = 𝜆𝜆!! 𝜇𝜇!! = 𝜆𝜆!!
𝑁𝑁 = 𝑄𝑄 𝐻𝐻 = 𝜆𝜆 𝜇𝜇 = 𝜆𝜆
𝑁𝑁
𝑄𝑄 𝐻𝐻

𝑛𝑛!!
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛

!
!

𝐷𝐷!!!
= 𝐷𝐷!
= 𝐷𝐷!
𝐷𝐷!

!
!

𝑛𝑛!!
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛

!
!

bulunur. Ayrıca aynı fan söz konusu ise 𝜆𝜆 = 1 olacağından,
bulunur. Ayrıca aynı fan söz konusu ise 𝜆𝜆 = 1 olacağından,
𝑁𝑁 !!
𝑛𝑛!
𝑁𝑁 = 𝜇𝜇!! = 𝑛𝑛!
𝑁𝑁 = 𝜇𝜇 = 𝑛𝑛
𝑁𝑁
𝑛𝑛

elde edilir.
elde edilir.

!
!
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(2.49)
(2.49)

(2.50)
(2.50)

elde edilir. Aynı cins akışkan kullanılırsa 𝜌𝜌! = 𝜌𝜌 ve aynı yerde deney yapılırsa 𝑔𝑔! = 𝑔𝑔
olacağından,
𝑁𝑁 ! 𝑄𝑄! 𝐻𝐻!
𝑛𝑛!
=
= 𝜆𝜆! 𝜇𝜇! = 𝜆𝜆!
𝑁𝑁
𝑄𝑄 𝐻𝐻
𝑛𝑛

!

!

𝐷𝐷!!
=
𝐷𝐷!

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

!

bulunur. Ayrıca aynı fan söz konusu ise 𝜆𝜆 = 1 olacağından,
𝑁𝑁 !
𝑛𝑛!
!
= 𝜇𝜇 =
𝑁𝑁
𝑛𝑛

!

(2.49)

(2.50)

elde edilir.

2.4.8. Hidrolik Güçler İçin Benzerlik Oranı
!
!
!
!
!
𝑁𝑁!! = 𝑀𝑀! 𝜔𝜔! = 𝜌𝜌! 𝑄𝑄ç . 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! − 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈!

(2.51)

𝑁𝑁!!
𝜌𝜌! 𝑄𝑄ç ! . 𝐶𝐶!! ! 𝑈𝑈! ! 𝜌𝜌! !
𝜌𝜌!
=
= 𝜆𝜆 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 = 𝜆𝜆! 𝜇𝜇!
𝜌𝜌 𝑄𝑄ç 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈!
𝜌𝜌
𝜌𝜌
𝑁𝑁!

(2.53)

𝑁𝑁! = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝜌𝜌𝑄𝑄ç . 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! − 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈!

(2.52)

elde edilir. Aynı cins akışkan kullanılırsa 𝜌𝜌! = 𝜌𝜌 olacağından,
𝑛𝑛!
𝑁𝑁!!
= 𝜆𝜆! 𝜇𝜇! = 𝜆𝜆!
𝑛𝑛
𝑁𝑁!

!

𝐷𝐷!
= !
𝐷𝐷!

!

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

!

(2.54)

Ayrıca aynı fan söz konusu ise 𝜆𝜆 = 1 olacağından,
!
𝑁𝑁!
𝑛𝑛!
= 𝜇𝜇! =
𝑛𝑛
𝑁𝑁!

!

(2.55)

bulunur.

2.4.9. Efektif Güçler İçin Benzerlik Oranı

Teknik Bülten 1/2018, Şekil 1.2’de verilen, gerçek (prototip) bir fanın çark kanatları arasındaki
kanala giriş (1) ve çıkış (2) noktaları için çizilen hız üçgenleri ile benzer şekilde model bir
fanın çark kanatları arasındaki kanala giriş (1!) ve çıkış (2!) noktaları için çizilen hız üçgenlerini
birlikte göz önüne alalım. Kinematik benzerlik sağlanırsa, hidrolik verimlerin eşit olduğu
gösterilebilir.
𝜇𝜇 =

!
𝑈𝑈!! 𝑊𝑊!! 𝐶𝐶!! 𝐶𝐶!!
𝐶𝐶 !
𝑈𝑈 ! 𝑊𝑊 ! 𝐶𝐶 ! 𝐶𝐶 !
𝐶𝐶 !
=
=
=
= !! = ! = ! = ! = !! = !! = ⋯ = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑈𝑈! 𝑊𝑊! 𝐶𝐶! 𝐶𝐶!! 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! 𝑊𝑊! 𝐶𝐶! 𝐶𝐶!! 𝐶𝐶!!

(2.56)

Böyle olunca da, eş noktalardaki hız üçgenleri karşılıklı olarak birbirine benzer olur, açıları da
karşılıklı olarak eşit olur.
𝛼𝛼! = 𝛼𝛼!!

;

𝛼𝛼! = 𝛼𝛼!!

Hidrolik verim bağıntıları,

𝐻𝐻
𝑔𝑔𝑔𝑔
=
𝜂𝜂! =
𝐻𝐻!
𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! − 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈!

𝑔𝑔! = 𝑔𝑔 alınırsa,

𝛽𝛽! = 𝛽𝛽!!

;

𝑣𝑣𝑣𝑣

!
𝜂𝜂!

;

𝛽𝛽! = 𝛽𝛽!!

𝐻𝐻!
𝑔𝑔! 𝐻𝐻!
= !=
𝐻𝐻!
𝐶𝐶!! ! 𝑈𝑈! ! − 𝐶𝐶!! ! 𝑈𝑈! !
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(2.57)

(2.58)

𝑈𝑈!

𝑊𝑊!

𝐶𝐶!

𝐶𝐶!!

𝐶𝐶!!

𝑈𝑈!

𝑊𝑊!

𝐶𝐶!

𝐶𝐶!!

𝐶𝐶!!

;

𝛽𝛽! = 𝛽𝛽!!

Böyle olunca da, eş noktalardaki hız üçgenleri karşılıklı olarak birbirine benzer olur, açıları da
karşılıklı olarak eşit olur.
𝛼𝛼! = 𝛼𝛼!!

;

𝛼𝛼! = 𝛼𝛼!!

Hidrolik verim bağıntıları,

𝛽𝛽! = 𝛽𝛽!!

;

𝐻𝐻!
𝑔𝑔! 𝐻𝐻!
!
! =
𝐻𝐻!
𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! ! − 𝐶𝐶!! ! 𝑈𝑈! !

𝜂𝜂! =

𝐻𝐻
𝑔𝑔𝑔𝑔
=
𝐻𝐻!
𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! − 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈!

𝜂𝜂!! =

𝑔𝑔𝜇𝜇! 𝐻𝐻
𝑔𝑔𝜇𝜇! 𝐻𝐻
= !
= 𝜂𝜂!
𝜇𝜇𝜇𝜇!! 𝜇𝜇𝜇𝜇! − 𝜇𝜇𝜇𝜇!! 𝜇𝜇𝜇𝜇!
𝜇𝜇 (𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! − 𝐶𝐶!! 𝑈𝑈! )

𝑔𝑔! = 𝑔𝑔 alınırsa,

𝑣𝑣𝑣𝑣

𝜂𝜂!! =

(2.57)

(2.58)

(2.59)

elde edilir. Büyük gerçek (prototip) fan ile model fan arasında geometrik olarak çok büyük bir
fark yoksa mekanik verimler yaklaşık olarak eşit kabul edilir,
!
≅ 𝜂𝜂!
𝜂𝜂!

Ayrıca kaçak verimleri de yaklaşık olarak eşit kabul edebiliriz,

(2.60)

𝜂𝜂!! ≅ 𝜂𝜂!

Böylece genel verimler de yaklaşık olarak eşit olur,

(2.61)

𝜂𝜂!! ≅ 𝜂𝜂!

(2.62)

𝑁𝑁! ! 𝛾𝛾 ! 𝑄𝑄! 𝐻𝐻! 𝜂𝜂!
=
𝑁𝑁!
𝛾𝛾 𝑄𝑄 𝐻𝐻 𝜂𝜂!!

(2.63)

𝑁𝑁! ! 𝛾𝛾 ! 𝑄𝑄! 𝐻𝐻! 𝜌𝜌! 𝑄𝑄! 𝐻𝐻! 𝜌𝜌! ! ! 𝜌𝜌! ! !
≅
≅
≅ 𝜆𝜆 𝜇𝜇𝜇𝜇 ≅ 𝜆𝜆 𝜇𝜇
𝑁𝑁!
𝛾𝛾 𝑄𝑄 𝐻𝐻
𝜌𝜌 𝑄𝑄 𝐻𝐻
𝜌𝜌
𝜌𝜌

(2.64)

𝐻𝐻 fan için basma yüksekliğini göstermek üzere,

eşitliği yazılabilir. Yukarıda ifade edildiği gibi, 𝜂𝜂!! ≅ 𝜂𝜂! olduğu göz önüne alınarak,

yazılabilir. Aynı cins akışkan kullanılırsa 𝜌𝜌! = 𝜌𝜌 olacağından,
𝑛𝑛!
𝑁𝑁! !
≅ 𝜆𝜆! 𝜇𝜇! ≅ 𝜆𝜆!
𝑁𝑁!
𝑛𝑛

!

𝐷𝐷!!
=
𝐷𝐷!

!

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

!

Ayrıca aynı fan söz konusu ise 𝜆𝜆 = 1 olacağından,
𝑛𝑛!
𝑁𝑁! !
!
≅ 𝜇𝜇 ≅
𝑁𝑁!
𝑛𝑛

!

(2.65)

(2.66)

bulunur.
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2.4.10. Torklar (Momentler) İçin Benzerlik Oranı
𝑀𝑀! 𝑁𝑁𝑁𝑁 ! 𝜔𝜔
𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑀𝑀 𝜔𝜔 ; 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑀𝑀𝑀𝑀 ⇒
=
𝑀𝑀
𝑁𝑁𝑁𝑁 𝜔𝜔 !
!

𝜔𝜔 =

!

!

(2.67)

2𝜋𝜋𝜋𝜋
2𝜋𝜋𝑛𝑛!
; 𝜔𝜔! =
60
60

(2.68)

bağıntıları kullanılarak;

𝑀𝑀! 𝑁𝑁𝑁𝑁 ! 𝜔𝜔
𝜌𝜌! ! ! 𝜂𝜂! 𝑛𝑛
𝜌𝜌! ! ! 𝜂𝜂! 𝜆𝜆
𝜌𝜌! ! ! 𝜂𝜂!!
𝜌𝜌! ! 𝑛𝑛!
=
=
𝜆𝜆
𝜇𝜇
=
𝜆𝜆
𝜇𝜇
=
𝜆𝜆
𝜇𝜇
=
𝜆𝜆
𝑀𝑀
𝑁𝑁𝑁𝑁 𝜔𝜔 !
𝜌𝜌
𝜂𝜂!! 𝑛𝑛!
𝜌𝜌
𝜂𝜂!! 𝜇𝜇
𝜌𝜌
𝜂𝜂!
𝜌𝜌
𝑛𝑛
𝑀𝑀!
𝜌𝜌! 𝐷𝐷!!
=
𝑀𝑀
𝜌𝜌 𝐷𝐷!

!

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

!

𝜂𝜂!!
𝜂𝜂!

!

𝜂𝜂!!
𝜂𝜂!

(2.69)
(2.70)

Yukarıda ifade edildiği gibi, 𝜂𝜂!! ≅ 𝜂𝜂! olduğu göz önüne alınarak ve aynı cins akışkan
kullanıldığında 𝜌𝜌! = 𝜌𝜌 alınarak,
𝑀𝑀!
𝑛𝑛!
! !
!
≅ 𝜆𝜆 𝜇𝜇 ≅ 𝜆𝜆
𝑀𝑀
𝑛𝑛

!

Ayrıca aynı fan söz konusu ise 𝜆𝜆 = 1 olacağından,
𝑀𝑀!
𝑛𝑛!
≅ 𝜇𝜇! ≅
𝑀𝑀
𝑛𝑛

!

(2.71)

(2.72)

bulunur.

2.4.11. Gürültü İçin Benzerlik Bağıntısı:

𝐿𝐿, 𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝐴𝐴) birimi cinsinden fan girişi veya çıkışındaki gürültü (ses basıncı) düzeyini, 𝐷𝐷 fanın çark
çapını (𝑚𝑚) ve 𝑛𝑛 ise fanın devir sayısını (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑), 1 ve 2 indisleri ise sırasıyla fanın benzer
çalışma noktalarını göstermek üzere; bu çalışma noktaları arasındaki fan gürültü düzeyleri
arasındaki farkın hesaplanmasında kullanılan logaritmik benzerlik bağıntısı aşağıdaki gibi
tanımlanır.
𝐿𝐿! − 𝐿𝐿! = 70 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿!"

𝐷𝐷!
𝑛𝑛!
+ 50 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿!"
𝐷𝐷!
𝑛𝑛!

(2.73)

Bu bağıntı, fan performans karakteristiklerini tahmin etmede kullanılan diğer benzerlik
bağıntıları kadar doğru sonuçlar vermemekle birlikte, yine de tahmini gürültü hesaplamalarında
yeterince doğru sonuçlar vermektedir.

2.4.12. Uygulamada Sıkça Kullanılan 1., 2. ve 3. Fan Kanunları:

2.4.1-11. Bölümlerinde verilen fan benzerlik bağıntıları (fan kanunları) kullanılarak uygulamada
çok kullanılan 3 adet fan kanunu (aslında 9 adet denklem) elde edilir. Bu fan kanunlarında; fan
basıncı 𝑃𝑃 (fan toplam basıncı 𝑃𝑃!" veya fan statik
69 basıncı 𝑃𝑃!" ’yi), 𝐷𝐷 genel olarak çark büyüklüğünü
göstermekte olup, 𝐷𝐷! çark giriş (emiş) çapını, 𝐷𝐷! çark çıkış çapını, 𝑏𝑏! çark giriş kanat genişliğini
veya 𝑏𝑏! çark çıkış kanat genişliğini vb., 1 (veya ‘) indisi ilgili değişkenin ilk (veya model)

Bu bağıntı, fan performans karakteristiklerini tahmin etmede kullanılan diğer benzerlik
bağıntıları kadar doğru sonuçlar vermemekle birlikte, yine de tahmini gürültü hesaplamalarında
yeterince doğru sonuçlar vermektedir.

2.4.12. Uygulamada Sıkça Kullanılan 1., 2. ve 3. Fan Kanunları:

2.4.1-11. Bölümlerinde verilen fan benzerlik bağıntıları (fan kanunları) kullanılarak uygulamada
çok kullanılan 3 adet fan kanunu (aslında 9 adet denklem) elde edilir. Bu fan kanunlarında; fan
basıncı 𝑃𝑃 (fan toplam basıncı 𝑃𝑃!" veya fan statik basıncı 𝑃𝑃!" ’yi), 𝐷𝐷 genel olarak çark büyüklüğünü
göstermekte olup, 𝐷𝐷! çark giriş (emiş) çapını, 𝐷𝐷! çark çıkış çapını, 𝑏𝑏! çark giriş kanat genişliğini
veya 𝑏𝑏! çark çıkış kanat genişliğini vb., 1 (veya ‘) indisi ilgili değişkenin ilk (veya model)
durumunu, 2 (veya ‘) indisi ise ikinci (veya prototip) durumunu göstermekte olup, bu fan
kanunları fan (genel, toplam) veriminin değişmediği (𝜂𝜂!! = 𝜂𝜂!! veya 𝜂𝜂!! = 𝜂𝜂! ) kabulüyle
yazılmıştır.
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 210 − 16 Standardına göre, fan uygulamalarında test şartlarında giriş (emiş) şartlarına
bağlı olarak hava yoğunluğunda %10’u, devir sayısında ise %5’i aşmayan küçük değişikliklerde
sıkıştırılabilirlik etkileri ihmal edilebilmektedir. Aşağıdaki bağıntılar bu durumlar için geçerlidir.

1. Fan Kanunu:

Bu kanun hacimsel debi (𝑄𝑄), fan basıncı 𝑃𝑃 (fan toplam basıncı 𝑃𝑃!" veya fan statik basıncı 𝑃𝑃!" ) ve
efektif (mil) gücü 𝑁𝑁! üzerinde; fan büyüklüğü (çark giriş (emiş) çapı 𝐷𝐷! , çark (çıkış) çapı 𝐷𝐷! , çark
giriş kanat genişliği 𝑏𝑏! , çark çıkış kanat genişliği 𝑏𝑏! , vb.), devir sayısı (𝑛𝑛) veya akışkanın yoğunluğu
(𝜌𝜌)’nun etkisini ifade eder. Hacimsel debi ifadesinde diğer denklemlerden farklı olarak 𝐷𝐷! çark
giriş çapının alınmasının daha doğru olacağı ifade edilmektedir.
𝑄𝑄! 𝑄𝑄!
𝑛𝑛!
𝐷𝐷!!
=
= 𝜆𝜆!
=
𝑄𝑄 𝑄𝑄!
𝑛𝑛
𝐷𝐷!

!

𝑃𝑃! 𝑃𝑃!
𝜌𝜌!
𝑛𝑛!
=
= 𝜇𝜇!
= 𝜆𝜆!
𝑃𝑃 𝑃𝑃!
𝜌𝜌
𝑛𝑛

!

𝑛𝑛!
𝐷𝐷!!
=
𝑛𝑛
𝐷𝐷!
𝜌𝜌!
𝐷𝐷!!
=
𝜌𝜌
𝐷𝐷!

𝑁𝑁! ! 𝑁𝑁𝑁𝑁!
𝜌𝜌!
𝑛𝑛!
! !
!
=
= 𝜆𝜆 𝜇𝜇
= 𝜆𝜆
𝑁𝑁!
𝑁𝑁𝑁𝑁!
𝜌𝜌
𝑛𝑛

2. Fan Kanunu:

!

!

!

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

𝜌𝜌!
𝐷𝐷!!
=
𝜌𝜌
𝐷𝐷!

!

!

𝜌𝜌!
𝜌𝜌

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

(2.74)

!

(2.75)

𝜌𝜌!
𝜌𝜌

(2.76)

Bu kanun kütlesel debi (𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝜌𝜌), devir sayısı (𝑛𝑛) ve efektif (mil) gücü 𝑁𝑁! üzerinde; fan
büyüklüğü (𝐷𝐷! , 𝐷𝐷! , 𝑏𝑏! , 𝑏𝑏! , vb.), fan basıncı 𝑃𝑃 (fan toplam basıncı 𝑃𝑃!" veya fan statik basıncı 𝑃𝑃!" )
veya akışkanın yoğunluğu (𝜌𝜌)’nun etkisini ifade eder.
𝑚𝑚! 𝑚𝑚!
𝜌𝜌! 𝑄𝑄!
𝜌𝜌! 𝑄𝑄!
=
=
=
=
𝑚𝑚 𝑚𝑚!
𝜌𝜌 𝑄𝑄
𝜌𝜌 𝑄𝑄!

𝑛𝑛! 𝑛𝑛!
𝜌𝜌
=
=
𝜌𝜌!
𝑛𝑛 𝑛𝑛!

!/!

𝑁𝑁! ! 𝑁𝑁𝑁𝑁!
𝜌𝜌
=
=
𝜌𝜌!
𝑁𝑁!
𝑁𝑁𝑁𝑁!

3. Fan Kanunu:

𝑃𝑃!
𝑃𝑃

!/!

!/!

𝑃𝑃!
𝑃𝑃

𝜌𝜌!
𝜌𝜌

𝐷𝐷!
𝐷𝐷!!

!/!

!/!

𝐷𝐷!!
𝐷𝐷!

𝐷𝐷!!
𝐷𝐷!

!

!

𝑃𝑃!
𝑃𝑃

!/!

=

𝜌𝜌!
𝜌𝜌

!/!

𝐷𝐷!!
𝐷𝐷!

!

𝑃𝑃!
𝑃𝑃

!/!

(2.77)

(2.78)
(2.79)

Bu kanun fan büyüklüğü (𝐷𝐷! , 𝐷𝐷! , 𝑏𝑏! , 𝑏𝑏! , vb.), hacimsel debi (𝑄𝑄) veya akışkandaki yoğunluk (𝜌𝜌)
değişiminin; devir sayısı (𝑛𝑛), fan basıncı 𝑃𝑃 (fan toplam
basıncı 𝑃𝑃!" veya fan statik basıncı 𝑃𝑃!" ) ve
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efektif (mil) gücü 𝑁𝑁! üzerinde etkisini ifade eder.

𝑛𝑛! 𝑛𝑛!
𝜌𝜌
=
=
𝜌𝜌!
𝑛𝑛 𝑛𝑛!

𝑃𝑃!
𝑃𝑃

!/!

𝑁𝑁! ! 𝑁𝑁𝑁𝑁!
𝜌𝜌
=
=
𝜌𝜌!
𝑁𝑁!
𝑁𝑁𝑁𝑁!

!/!

3. Fan Kanunu:

!/!

𝐷𝐷!
𝐷𝐷!!

!/!

𝑃𝑃!
𝑃𝑃

!

𝐷𝐷!!
𝐷𝐷!

(2.78)
(2.79)

Bu kanun fan büyüklüğü (𝐷𝐷! , 𝐷𝐷! , 𝑏𝑏! , 𝑏𝑏! , vb.), hacimsel debi (𝑄𝑄) veya akışkandaki yoğunluk (𝜌𝜌)
değişiminin; devir sayısı (𝑛𝑛), fan basıncı 𝑃𝑃 (fan toplam basıncı 𝑃𝑃!" veya fan statik basıncı 𝑃𝑃!" ) ve
efektif (mil) gücü 𝑁𝑁! üzerinde etkisini ifade eder.
𝐷𝐷!
𝑛𝑛! 𝑛𝑛!
=
=
𝑛𝑛 𝑛𝑛!
𝐷𝐷!!

𝑃𝑃! 𝑃𝑃!
𝐷𝐷!
=
=
𝑃𝑃 𝑃𝑃!
𝐷𝐷!!

!

𝑄𝑄!
𝑄𝑄

!

𝑁𝑁! ! 𝑁𝑁𝑁𝑁!
𝐷𝐷!
=
=
𝑁𝑁!
𝑁𝑁𝑁𝑁!
𝐷𝐷!!

𝑄𝑄!
𝑄𝑄
!

!

𝑄𝑄!
𝑄𝑄

𝜌𝜌!
𝜌𝜌
!

(2.80)

(2.81)

𝜌𝜌!
𝜌𝜌

(2.82)

Problem 2.1. Hacimsel debisi 3.2 𝑚𝑚! /𝑠𝑠 olan AIR-A-U/500-6 Serisi bir Aironn Havalandırma
fanının devir sayısının %10 arttırılması ve aynı akışkan kullanılması halinde; hacimsel debisi,
basma yüksekliği, dinamik basıncı, statik basıncı, toplam basıncı, torku ve efektif (mil) gücü %
olarak ne kadar değişir?
Çözüm:
Geometrik olarak aynı fan söz konusu olduğundan 𝜆𝜆 = 1;
𝑄𝑄!
𝑛𝑛! 1.10𝑛𝑛
=
=
= 1.10
𝑛𝑛
𝑄𝑄
𝑛𝑛

Yani fanın hacimsel debisi %10 artacaktır.
Basma yüksekliği;
𝐻𝐻!
𝑛𝑛!
=
𝐻𝐻
𝑛𝑛

!

1.10𝑛𝑛
=
𝑛𝑛

!

= (1.10)! = 1.21

Yani fanın basma yüksekliği %21 artacaktır.
Fan dinamik basıncı;
Fan dinamik basıncı;
𝑃𝑃!" !! 𝜌𝜌!! ! 𝜌𝜌!! !
𝑃𝑃!" = 𝜌𝜌 𝜇𝜇! = 𝜌𝜌 𝜆𝜆!
𝑃𝑃!" = 𝜌𝜌 𝜇𝜇 = 𝜌𝜌 𝜆𝜆
𝑃𝑃!"
𝜌𝜌
𝜌𝜌

𝑛𝑛!!
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛

!
!

𝑃𝑃!" !! 𝜌𝜌!! ! 𝜌𝜌!! !
𝑃𝑃!" = 𝜌𝜌 𝜇𝜇! = 𝜌𝜌 𝜆𝜆!
𝑃𝑃!" = 𝜌𝜌 𝜇𝜇 = 𝜌𝜌 𝜆𝜆
𝑃𝑃!"
𝜌𝜌
𝜌𝜌

𝑛𝑛!!
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛

!
!

Geometrik olarak aynı fan söz konusu olduğundan 𝜆𝜆 = 1 ve aynı akışkan kullanıldığı için 𝜌𝜌!! = 𝜌𝜌
Geometrik
olarak aynı fan söz konusu olduğundan 𝜆𝜆 = 1 ve aynı akışkan kullanıldığı için 𝜌𝜌 = 𝜌𝜌
olacağından;
olacağından;
1.10𝑛𝑛
= 1.10𝑛𝑛
𝑛𝑛
=
𝑛𝑛

!
!

= (1.10)!! = 1.21
= (1.10) = 1.21

bulunur. Aynı akışkan kullanıldığı (𝜌𝜌!! = 𝜌𝜌) durumlarda dinamik basınçlar için benzerlik oranının
bulunur.
akışkanbenzerlik
kullanıldığı
(𝜌𝜌 =karesine
𝜌𝜌) durumlarda
dinamik
basınçlar için benzerlik oranının
𝜇𝜇!! ’ye yaniAynı
kinematik
oranının
eşit olduğu
görülür.
𝜇𝜇 ’ye yani kinematik benzerlik oranının karesine
eşit olduğu görülür.
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Yani fanın dinamik basıncı da %21 artacaktır.
Yani fanın dinamik basıncı da %21 artacaktır.

𝑃𝑃!"

𝜌𝜌

𝜌𝜌

𝑛𝑛

Geometrik olarak aynı fan söz konusu olduğundan 𝜆𝜆 = 1 ve aynı akışkan kullanıldığı için 𝜌𝜌! = 𝜌𝜌
olacağından;
𝑃𝑃!" ! 𝜌𝜌! ! 𝜌𝜌! ! 𝑛𝑛!
= 𝜇𝜇 = 𝜆𝜆
𝑃𝑃!"
𝜌𝜌
𝜌𝜌
𝑛𝑛

!

1.10𝑛𝑛
=
𝑛𝑛

!

= (1.10)! = 1.21

bulunur. Aynı akışkan kullanıldığı (𝜌𝜌! = 𝜌𝜌) durumlarda dinamik basınçlar için benzerlik oranının
𝜇𝜇! ’ye yani kinematik benzerlik oranının karesine eşit olduğu görülür.
Yani fanın dinamik basıncı da %21 artacaktır.

Fan statik basıncı ve fan toplam basıncı için de benzer işlemler yapılırsa;
𝑃𝑃!" ! ∆𝑃𝑃! ! 𝑃𝑃!" ! 𝜌𝜌! ! 𝜌𝜌! ! 𝑛𝑛!
=
=
= 𝜇𝜇 = 𝜆𝜆
𝑃𝑃!"
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"
𝜌𝜌
𝜌𝜌
𝑛𝑛

!

1.10𝑛𝑛
=
𝑛𝑛

!

= (1.10)! = 1.21

bulunur. Yani fanın statik basıncı ve fan toplam basıncı da %21 artacaktır.
Fan torku;
𝜂𝜂!! ≅ 𝜂𝜂! olduğu göz önüne alınarak, aynı makine (𝜆𝜆 = 1) ve aynı cins akışkan (𝜌𝜌! = 𝜌𝜌)
kullanıldığını kabul ederek;
𝑀𝑀!
𝑛𝑛!
≅ 𝜆𝜆! 𝜇𝜇! ≅ 𝜆𝜆!
𝑀𝑀
𝑛𝑛

!

≅ 𝜇𝜇! ≅

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

!

≅

1.10𝑛𝑛
𝑛𝑛

!

≅ (1.10)! ≅ 1.21

bulunur. Yani fanın torku da yaklaşık olarak %21 artacaktır.
Fanın efektif (mil) gücü;
𝑁𝑁!! 𝜌𝜌! ! !
≅ 𝜆𝜆 𝜇𝜇
𝑁𝑁!
𝜌𝜌

yazılabilir. Aynı cins akışkan kullanılırsa 𝜌𝜌! = 𝜌𝜌 olacağından,
𝑁𝑁!!
𝑛𝑛!
≅ 𝜆𝜆! 𝜇𝜇! ≅ 𝜆𝜆!
𝑁𝑁!
𝑛𝑛

!

Ayrıca aynı fan söz konusu ise 𝜆𝜆 = 1 olacağından,
𝑁𝑁!!
𝑛𝑛!
≅ 𝜇𝜇! ≅
𝑁𝑁!
𝑛𝑛

!

1.10𝑛𝑛
≅
𝑛𝑛

!

≅ 1.10

!

≅ 1.331

bulunur. Yani fanın efektif (mil) gücü yaklaşık olarak %33.1 artacaktır. Bu sonuç fanlarda devir
sayısının ayarlanması ile önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanabileceğini göstermektedir. Bu
işlem kayış-kasnak ve dişli kutusu (redüktör) gibi bilinen klasik ancak düşük verimli sistemlerle
yapılabileceği gibi, son zamanlarda sıkça yapıldığı gibi daha modern ve yüksek verimli bir devir
sayısı kontrol sistemi olan frekans kontrollü (invertörlü) bir sistemle de yapılabilir. Uygulamada
ilk yatırım masrafı fazla olmasına rağmen frekans kontrollü sistemlerle (devir sayısı kontrolüyle)
fan debisinin ve basıncının kontrolü, ilk yatırım maliyeti daha az olan damperlerin fan girişinde
(giriş damperi veya drallregler) veya çıkışında (çıkış damperi) kullanılarak fan debisinin ve
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basıncının kontrolüne göre ‘İşletme (Enerji) Maliyeti’
çok daha düşük olmaktadır. İlk yatırım
maliyeti ile işletme maliyetinin toplamı olan ‘Ömür Boyu Maliyet’ içerisinde fanların ‘İşletme
(Enerji) Maliyeti’ çok büyük bir paya sahip olduğundan sonuç olarak fanlar için frekans kontrollü

𝑁𝑁!!
𝑛𝑛!
≅ 𝜇𝜇! ≅
𝑁𝑁!
𝑛𝑛

!

≅

1.10𝑛𝑛
𝑛𝑛

!

≅ 1.10

!

≅ 1.331

bulunur. Yani fanın efektif (mil) gücü yaklaşık olarak %33.1 artacaktır. Bu sonuç fanlarda devir
sayısının ayarlanması ile önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanabileceğini göstermektedir. Bu
işlem kayış-kasnak ve dişli kutusu (redüktör) gibi bilinen klasik ancak düşük verimli sistemlerle
yapılabileceği gibi, son zamanlarda sıkça yapıldığı gibi daha modern ve yüksek verimli bir devir
sayısı kontrol sistemi olan frekans kontrollü (invertörlü) bir sistemle de yapılabilir. Uygulamada
ilk yatırım masrafı fazla olmasına rağmen frekans kontrollü sistemlerle (devir sayısı kontrolüyle)
fan debisinin ve basıncının kontrolü, ilk yatırım maliyeti daha az olan damperlerin fan girişinde
(giriş damperi veya drallregler) veya çıkışında (çıkış damperi) kullanılarak fan debisinin ve
basıncının kontrolüne göre ‘İşletme (Enerji) Maliyeti’ çok daha düşük olmaktadır. İlk yatırım
maliyeti ile işletme maliyetinin toplamı olan ‘Ömür Boyu Maliyet’ içerisinde fanların ‘İşletme
(Enerji) Maliyeti’ çok büyük bir paya sahip olduğundan sonuç olarak fanlar için frekans kontrollü
sistemlerin kullanımı ‘Ömür Boyu Maliyet’ açısından daha ekonomik olmaktadır.
Bu bağlamda, AIRONN İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SAN. VE TAAH. A.Ş.’nin J-SMART “akıllı fan”
otomasyon uygulamasında tüm jet fanlar Yangın Modu özelliğine sahip “frekans invertörleriyle”
çalıştırılmaktadır. Böylece kontaktör/termik/yardımcı röle gibi şalt malzemenin kullanılmasına
gerek kalmamaktadır. Jet fanlar frekans invertörü ile kontrol edildiğinden tek sargılı olarak imal
edilmektedir. Böylece jet fanlarda çift devir yerine % 0 ile % 100 arasında istenen hızda
çalıştırma imkânı oluşmaktadır. Bununla birlikte 7𝑥𝑥2,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 kablo yerine 4𝑥𝑥2,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 kablo
çekilerek kablodan ve kablo işçiliğinden de tasarruf sağlanmaktadır. Kullanılan frekans invertörü
ile panodaki merkezi PLC sadece bir kablo üzerinden haberleştiğinden jet fanın durum, arıza,
kumanda bilgileri için ayrıca PLC giriş/çıkış ünitelerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ayrıca J-SmartCO ilavesi ile jet fan otomasyon sistemi ve karbonmonoksit alarm sistemi tek bir paket halinde
sunulabilmektedir. Kullanıcı bu sayede her zona ait ortalama karbonmonoksit değerini J-Smart
jet fan otomasyon sistemi panosu ekranından detaylı olarak görebilmektedir. Bu da kullanıcıya
değişik karbonmonoksit yoğunluğundaki zonlara ait jet fanları farklı hızlarda çalıştırabilme
imkânı sağlamaktadır. Böylece önemli bir enerji tasarrufu elde edilmektedir. İnvertör
kullanımıyla kademeli jet fanlara göre % 30 − 50 oranlarında enerji tasarrufu
sağlanabilmektedir.
Problem 2.2. Hacimsel debisi 23.595 𝑚𝑚! /𝑠𝑠 olan AIR-A-U/1250-6 Serisi bir Aironn Havalandırma
fanının 1200 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑’da çalışması durumunda toplam basıncı 3000 𝑃𝑃𝑃𝑃 ve efektif (mil) gücü
128.7 𝑘𝑘𝑘𝑘’dır. a) Fanın genel (toplam) verimini bulunuz? b) Fanın devir sayısının 840 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/
𝑑𝑑𝑑𝑑’ya düşürülmesi halinde; debisi, toplam basıncı ve efektif (mil) gücü ne olur?

Çözüm:
a) Fanın genel (toplam) verimi,
𝜂𝜂! =

𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃! 23.595 𝑚𝑚! /𝑠𝑠 𝑥𝑥 3000 𝑁𝑁 𝑚𝑚!
=
= 0.55
𝑁𝑁!
128700 𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑠𝑠

b) Fanın genel (toplam) veriminin ve hava yoğunluğunun değişmediği kabul edilerek benzerlik
kanunları yazılırsa,
𝑛𝑛!
840
=
= 0.7
𝑛𝑛 1200

𝑄𝑄!
𝑛𝑛!
=
= 0.7 ⇒ 𝑄𝑄! = 0.7𝑄𝑄 = 0.7 𝑥𝑥 23.595 (𝑚𝑚! /𝑠𝑠) = 16.517 𝑚𝑚! /𝑠𝑠
𝑄𝑄
𝑛𝑛

∆𝑃𝑃! ! 𝑃𝑃!" !
𝑛𝑛!
=
=
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"
𝑛𝑛
𝑁𝑁!!
= 0.7
𝑁𝑁!

!

!

= 0.7

!

= 0.49 ⇒ ∆𝑃𝑃! ! = 0.49 ∆𝑃𝑃! = 0.49 𝑥𝑥 3000 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1470 𝑃𝑃𝑃𝑃
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= 0.343 ⇒ 𝑁𝑁!! = 0.343𝑁𝑁! = 0.342 𝑥𝑥 128.7 = 44.144 𝑘𝑘𝑘𝑘

kanunları yazılırsa,
𝑛𝑛!
840
=
= 0.7
𝑛𝑛 1200

𝑛𝑛!
𝑄𝑄!
=
= 0.7 ⇒ 𝑄𝑄! = 0.7𝑄𝑄 = 0.7 𝑥𝑥 23.595 (𝑚𝑚! /𝑠𝑠) = 16.517 𝑚𝑚! /𝑠𝑠
𝑄𝑄
𝑛𝑛

∆𝑃𝑃! ! 𝑃𝑃!" !
𝑛𝑛!
=
=
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!"
𝑛𝑛
𝑁𝑁!!
= 0.7
𝑁𝑁!

!

!

= 0.7

!

= 0.49 ⇒ ∆𝑃𝑃! ! = 0.49 ∆𝑃𝑃! = 0.49 𝑥𝑥 3000 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1470 𝑃𝑃𝑃𝑃

= 0.343 ⇒ 𝑁𝑁!! = 0.343𝑁𝑁! = 0.342 𝑥𝑥 128.7 = 44.144 𝑘𝑘𝑘𝑘

Problem 2.3. Çark çapı 300 𝑚𝑚𝑚𝑚 olan AIR-A-U/400-6 Serisi bir Aironn Havalandırma fanı,
900 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑’da çalışması durumunda 1.244 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! yoğunluğundaki havaya 2000 𝑚𝑚! /ℎ debi
ve 3000 𝑃𝑃𝑃𝑃’lık bir toplam basınç kazandırmaktadır. Bu fanla aynı seriden olan 400 𝑚𝑚𝑚𝑚 çark
çaplı bir diğer hava fanı, 1300 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑘𝑘’da çalışırken aynı havayı hangi debi ve toplam basınçta
basacaktır? Bu durumda fan gücü ne oranda artacaktır?
Çözüm:
1. Fan Kanunundaki 2.74 , (2.75) ve (2.76) bağıntıları kullanılarak,
𝑄𝑄 ! 𝑄𝑄!
𝐷𝐷!!
=
=
𝑄𝑄 𝑄𝑄!
𝐷𝐷!
𝐷𝐷!!
𝐷𝐷!

!

𝑄𝑄 = 𝑄𝑄! = 𝑄𝑄!

!

𝑃𝑃! 𝑃𝑃!
𝐷𝐷!!
=
=
𝐷𝐷!
𝑃𝑃 𝑃𝑃!
𝑃𝑃!

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃! = 𝑃𝑃!
!
𝑁𝑁𝑁𝑁!
𝑁𝑁!
𝐷𝐷!!
=
=
𝑁𝑁𝑁𝑁!
𝐷𝐷!
𝑁𝑁!

!

𝐷𝐷!!
𝐷𝐷!
𝑛𝑛!
𝑛𝑛

!

!

!

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

𝑛𝑛!
400
= 2000
300
𝑛𝑛
!

𝑛𝑛!
𝑛𝑛
!

!

!

1300
= 6848 𝑚𝑚! /ℎ
900

!

1300
900

𝜌𝜌!
𝜌𝜌

400
𝜌𝜌!
= 250
300
𝜌𝜌

𝜌𝜌!
400
=
300
𝜌𝜌

!

1300
900

!

!

1.244
= 928 𝑃𝑃𝑃𝑃
1.244

1.244
= 12.7
1.244

2.5. Hava Yoğunluğu Değişiminin Fan Performansı Üzerindeki Etkisi

Uygulamada hava yoğunluğu; rakım, sıcaklık, fan girişindeki emme etkisi, nem ve toz miktarı ile
yüksek basınçlarda akışkanın sıkıştırılabilme durumuna bağlı olarak değişebilir. Yüksek
basınçlarda akışkanın sıkıştırılabilme durumuna bağlı yoğunluk değişimine bağlı olarak fan
performansının nasıl belirleneceği Bölüm 2.8.7. Sıkıştırılabilirlik Katsayısı: 𝑲𝑲𝒑𝒑 , konu başlığı
altında incelenecektir.
Fanlar, hava yoğunluğuna bağlı olmadan, sabit hızda, sabit hacimsel debi (𝑄𝑄 ! /𝑄𝑄 = 1) üreten
akım makinalarıdır. Fakat ihtiyaç duyulan basınç ve güç, yoğunlukla orantılı bir şekilde değişir.
Bunu, bir adamın aynı kürekle yer fıstığı ya da taş atmasına benzetebiliriz. Malzeme farklı da olsa
küreğin tutma kapasitesini aynı kabul edelim, taşın ağırlığı yer fıstığının ağırlığına (basınç) göre
daha fazladır ve taşı kürekle atmak için daha
fazla gayret (güç) gerekir. Giriş havası
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yoğunluğu/standart hava yoğunluğu oranı herhangi bir nedenle değişmesi fanın bastığı hacimsel
debiyi değiştirmez ancak fanın bastığı kütlesel debi, fan toplam basıncı, fan statik basıncı, fan
torku, mil gücü, fan gürültü düzeyi, itki kuvveti ve etki mesafesi gibi performans değerlerinde
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Uygulamada hava yoğunluğu; rakım, sıcaklık, fan girişindeki emme etkisi, nem ve toz miktarı ile
yüksek basınçlarda akışkanın sıkıştırılabilme durumuna bağlı olarak değişebilir. Yüksek
basınçlarda akışkanın sıkıştırılabilme durumuna bağlı yoğunluk değişimine bağlı olarak fan
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Fanlar, hava yoğunluğuna bağlı olmadan, sabit hızda, sabit hacimsel debi (𝑄𝑄! /𝑄𝑄 = 1) üreten
akım makinalarıdır. Fakat ihtiyaç duyulan basınç ve güç, yoğunlukla orantılı bir şekilde değişir.
Bunu, bir adamın aynı kürekle yer fıstığı ya da taş atmasına benzetebiliriz. Malzeme farklı da olsa
küreğin tutma kapasitesini aynı kabul edelim, taşın ağırlığı yer fıstığının ağırlığına (basınç) göre
daha fazladır ve taşı kürekle atmak için daha fazla gayret (güç) gerekir. Giriş havası
yoğunluğu/standart hava yoğunluğu oranı herhangi bir nedenle değişmesi fanın bastığı hacimsel
debiyi değiştirmez ancak fanın bastığı kütlesel debi, fan toplam basıncı, fan statik basıncı, fan
torku, mil gücü, fan gürültü düzeyi, itki kuvveti ve etki mesafesi gibi performans değerlerinde
değişimlere neden olur.
Rakımın değişmesi, oluşturacağı basınç değişimine bağlı olarak hava yoğunluğunu
değiştireceğinden, fan performansını doğrudan etkileyen bir parametre olarak karşımıza
çıkmaktadır. Rakımın artması, basıncı azaltacağından, hava yoğunluğunu da azaltmaktadır.
Yüksekliğin artması neticesi havanın yoğunluğu düştüğü için buna bağlı olarak havanın kütlesel
debisi de düşmektedir. Bir tarafı hava olan ısı değiştiricisi vb. cihazlar için ısı transferi hacimsel
debi ile değil, kütlesel debi ile değişmekte olduğundan, birçok HVAC ekipmanının ısıl kapasiteleri
yüksek irtifalarda düşmektedir. Bu bağlamda, “Daha yüksek bir yerleşimde, deniz seviyesindeki
aynı ısıtma, soğutma kapasitesini ve kütlesel debiyi yakalayabilmek için havanın hacimsel
debisini arttırmak gerekir.” Yükseklik havanın yoğunluğunu düşürüp, klima santralları vb. HVAC
sistemleri içerisindeki ısıl kapasiteleri azalttığından dolayı sistem içerisindeki basınç kayıplarının
düşmesine neden olur.
Özellikle egzoz sistemlerinde kullanılan fan tesisatlarında, sistem direnci büyük oranda fan
girişinde olduğundan buna bağlı olarak emmede kısmi bir vakum (negatif basınç) oluşarak
barometrik basıncı düşürür ve bu yüzden girişteki hava yoğunluğu azalır. Emmedeki negatif statik
basınç 10”SS (10 inch SS) = 254 mmSS veya 2.49 kPa değerini aşmadıkça fan performansı için bir
yoğunluk düzeltmesi nadiren dikkate alınır veya herhangi bir düzeltme yapmaya gerek yoktur. Giriş
yoğunluk oranı (düzeltme faktörü) aşağıdaki formül yardımıyla dikkate alınarak hesaplanır.

Giriş Yoğunluk Oranı = Gaz Yoğunluk Oranı x

Atmosfer Basıncı + Girişteki Efektif Statik Basınç
Atmosfer Basıncı

Standart hava için gaz yoğunluk oranı 𝟏𝟏’dir. Girişteki efektif statik basınç normal olarak vakum basıncı
olup, bu nedenle formülde negatif olarak yerine yazılmalıdır. Yoğunluk düzeltmesi yapılırken fan
statik basıncı için giriş yoğunluk oranına bölmek, fanın efektif (mil) gücü için ise giriş yoğunluk oranıyla
çarpmak gerekir.
Sıcaklık, hava yoğunluğunu doğrudan etkileyen bir parametredir. Sıcaklık arttıkça havanın
genleşmesinden dolayı, yoğunluğu düşer. Sıcaklık azaldığında ise tersine, hava yoğunluğu artar. Buna
bağlı olarak 20 °𝐶𝐶 dışındaki bir sıcaklıkta çalışacak olan fanların performansı, standart koşullara göre
test edilmiş performansından farklılık gösterecektir.
Düşük sıcaklıklarda nem, hava yoğunluğunu önemsenecek bir miktarda değiştirmese de 40°𝐶𝐶’nin
üstündeki sıcaklıklarda hava yoğunluğu nem oranından doğrudan etkilenmektedir. Nem oranı, hava
yoğunluğunu ters orantılı olarak etkileyen bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında
nemli ortamda çalışacak fanların, korozyona karşı dayanıklı malzemelerden üretilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde yüksek nem, fan malzemesinde korozif etki gösterecektir.
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Havadaki toz miktarının artması havanın yoğunluğunu arttıracak olup, fan performans
hesaplamalarında bu durum da mutlaka göz önüne alınmalıdır.
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yazılarak, fan toplam basıncı ve fan statik basıncı ve fan dinamik basıncı hesaplanabilir. Benzer
şekilde fan torku, mil gücü ve ses seviyesindeki değişim aşağıdaki bağıntılardan hesaplanabilir.
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Yüksek rakımlı Erzurum’da tasarlanan bir iklimlendirme sistemi için seçilen fan, düşük rakımlı
İzmir’de, Erzurum’dakine göre yaklaşık 1.2 kat (yoğunluk oranı) gibi daha fazla basınç kaybına
karşı çalışacak olmasına rağmen, aynı oranda daha fazla basınç üreteceğinden, İzmir’de de
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kullanılabilir. Ancak İzmir’de çalışacak olan fan daha
fazla güç sarf edeceğinden, daha yüksek
güce sahip bir motorla çalıştırılması gerekecektir.
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Yüksek rakımlı Erzurum’da tasarlanan bir iklimlendirme sistemi için seçilen fan, düşük rakımlı
İzmir’de, Erzurum’dakine göre yaklaşık 1.2 kat (yoğunluk oranı) gibi daha fazla basınç kaybına
karşı çalışacak olmasına rağmen, aynı oranda daha fazla basınç üreteceğinden, İzmir’de de
kullanılabilir. Ancak İzmir’de çalışacak olan fan daha fazla güç sarf edeceğinden, daha yüksek
güce sahip bir motorla çalıştırılması gerekecektir.
Problem 2.4. Standart çalışma şartlarda (deniz seviyesinde 101 325 𝑃𝑃𝑃𝑃 basınç ve 20 ! 𝐶𝐶
sıcaklıkta) hava ile test edilen AIR-A-U/900-9 Serisi bir Aironn Havalandırma fanının, hacimsel
debisi 50 000 𝑚𝑚! /ℎ, toplam basıncı 200 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ve genel (toplam) verimi ise 0.8’dir. Suyun özgül
ağırlığı 𝛾𝛾!" = 9810 𝑁𝑁 𝑚𝑚! olup, havayı ideal gaz kabul ederek, fanın çark çapı ve devir sayısının
da değişmediğini varsayarak; a) Havanın ideal gaz sabitini 𝑅𝑅 = 0.287 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝐾𝐾 alarak
havanın standart çalışma şartlarındaki yoğunluğunu ve fanın bu şartlardaki efektif (mil) gücünü
(𝑘𝑘𝑘𝑘), b) Fanın deniz seviyesinde (deniz seviyesinde atmosfer basıncı 101 325 𝑃𝑃𝑃𝑃) ancak 150! 𝐶𝐶
sıcaklıkta çalışması halinde standart şartlardaki toplam basıncı ve efektif (mil) gücü ne olmalıdır?
c) Fanın 1800 𝑚𝑚 rakım (bu rakımda atmosfer basıncı 81 213 𝑃𝑃𝑃𝑃) ve 150! 𝐶𝐶 sıcaklıkta çalışması
halinde standart şartlardaki toplam basıncı ve efektif (mil) gücü ne olmalıdır?
Çözüm:
a) 200 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 akışkan sütunu olarak verilen fanın toplam basıncını, 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑁𝑁 𝑚𝑚! birimi
cinsinden ifade edelim,
𝐻𝐻!" = ∆𝑃𝑃! 𝛾𝛾!" = 200 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⇒ ∆𝑃𝑃! = 0.2𝛾𝛾!" = 0.2 𝑥𝑥 9810

∆𝑃𝑃! = 1962 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 1962 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑁𝑁
𝑚𝑚!

Fanın hacimsel debisi 𝑄𝑄 = 50 000 𝑚𝑚! /ℎ = 50000/3600 𝑚𝑚! /𝑠𝑠 = 13.88 𝑚𝑚! /𝑠𝑠
Fanın standart çalışma şartlarındaki efektif (mil) gücü:

𝑁𝑁! =

𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃!
=
𝜂𝜂!

13.88

𝑚𝑚!
𝑁𝑁
𝑥𝑥 1962 !
𝑠𝑠
𝑚𝑚 = 34040.7 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 34040.7 𝐽𝐽 = 34040.7 𝑊𝑊 ≅ 34 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠
𝑠𝑠
0.80

Standart şartlardaki (deniz seviyesinde 101 325 𝑃𝑃𝑃𝑃 basınç ve 20 ! 𝐶𝐶 sıcaklıkta) havayı ideal gaz
kabul ederek ideal gaz hal denklemi yazılırsa,
𝜌𝜌 =

𝑃𝑃
101325 𝑁𝑁/𝑚𝑚!
=
= 1.205 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! = 𝜌𝜌!"#$%
𝑅𝑅𝑅𝑅 287 𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝐾𝐾 𝑥𝑥 293 𝐾𝐾

bulunur. Fanın işletme şartları, standart şartlar ile aynı olduğu için düzeltme katsayısı olarak
𝜌𝜌!ş! 𝜌𝜌!"#$% = 1.205 1.205 = 1.0 bulunur. Yani fan toplam basıncı ve fanın efektif (mil) gücü
için herhangi bir düzeltme yapmaya gerek yoktur.
b) Fanın deniz seviyesinde ancak 150 ! 𝐶𝐶 sıcaklıkta çalışması halinde; havanın bu işletme
şartlarındaki yoğunluğunu hesaplamak gerekir.
𝜌𝜌 =

𝑃𝑃
101325 𝑁𝑁/𝑚𝑚!
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= 0.834 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! = 𝜌𝜌!ş!
=
𝑅𝑅𝑅𝑅 287 𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝐾𝐾 𝑥𝑥 423 𝐾𝐾

kabul ederek ideal gaz hal denklemi yazılırsa,
𝑃𝑃
101325 𝑁𝑁/𝑚𝑚!
𝜌𝜌 =
=
= 1.205 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! = 𝜌𝜌!"#$%
𝑅𝑅𝑅𝑅 287 𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝐾𝐾 𝑥𝑥 293 𝐾𝐾

bulunur. Fanın işletme şartları, standart şartlar ile aynı olduğu için düzeltme katsayısı olarak
𝜌𝜌!ş! 𝜌𝜌!"#$% = 1.205 1.205 = 1.0 bulunur. Yani fan toplam basıncı ve fanın efektif (mil) gücü
için herhangi bir düzeltme yapmaya gerek yoktur.

b) Fanın deniz seviyesinde ancak 150 ! 𝐶𝐶 sıcaklıkta çalışması halinde; havanın bu işletme
şartlarındaki yoğunluğunu hesaplamak gerekir.
𝜌𝜌 =

𝑃𝑃
101325 𝑁𝑁/𝑚𝑚!
=
= 0.834 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! = 𝜌𝜌!ş!
𝑅𝑅𝑅𝑅 287 𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝐾𝐾 𝑥𝑥 423 𝐾𝐾

bulunur.

Böylece 𝜌𝜌!ş! 𝜌𝜌!"#$% = 0.834 1.205 = 0.692 düzeltme katsayısı bulunur. Bu katsayı kullanılarak
standart şartlardaki fan toplam basıncı 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 cinsinden,
𝐻𝐻!" !"#$% =

𝐻𝐻!" !ş!
200
𝜌𝜌!ş! = 0.692 = 289 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.289 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜌𝜌!"#$%

ve 𝑃𝑃𝑃𝑃 cinsinden ise,

∆𝑃𝑃! !!"#$ = 0.289 𝛾𝛾!" = 0.289 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 9810
veya

∆𝑃𝑃! !"#$%
bulunur.

𝑁𝑁
= 2835 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 2835 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑚𝑚!

𝑁𝑁
1962 ( ! = 𝑃𝑃𝑃𝑃)
∆𝑃𝑃! !ş!
𝑚𝑚
= 𝜌𝜌
=
= 2835 𝑃𝑃𝑃𝑃
!ş!
0.692
𝜌𝜌!"#$%

Benzer şekilde fanın standart şartlardaki efektif (mil) gücü ise,
𝑁𝑁! !"#$% =

𝑁𝑁! !ş!
34 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜌𝜌!ş! = 0.692 = 49 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜌𝜌!"#$%

olarak bulunur.

c) Fanın 1800 𝑚𝑚 rakım ve 150 ! 𝐶𝐶 sıcaklıkta çalışması halinde; havanın bu işletme şartlarındaki
yoğunluğunu hesaplamak gerekir.
𝜌𝜌 =

𝑃𝑃
81213 𝑁𝑁/𝑚𝑚!
=
= 0.669 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! = 𝜌𝜌!ş!
𝑅𝑅𝑅𝑅 287 𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝐾𝐾 𝑥𝑥 423 𝐾𝐾

bulunur.

Böylece 𝜌𝜌!ş! 𝜌𝜌!"#$% = 0.669 1.205 = 0.555 düzeltme katsayısı bulunur. Bu katsayı kullanılarak
standart şartlardaki fan toplam basıncı 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 cinsinden,
𝐻𝐻!" !"#$% =

𝐻𝐻!" !ş!
200
𝜌𝜌!ş! = 0.555 = 360.36 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜌𝜌!"#$%

ve 𝑃𝑃𝑃𝑃 cinsinden ise,
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∆𝑃𝑃! !"#$% = 0.36036 𝛾𝛾!" = 0.36036 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 9810

𝑁𝑁

!

= 3531.6 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 3535.1 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝜌𝜌 =

𝑃𝑃
81213 𝑁𝑁/𝑚𝑚!
=
= 0.669 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! = 𝜌𝜌!ş!
𝑅𝑅𝑅𝑅 287 𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝐾𝐾 𝑥𝑥 423 𝐾𝐾

bulunur.

Böylece 𝜌𝜌!ş! 𝜌𝜌!"#$% = 0.669 1.205 = 0.555 düzeltme katsayısı bulunur. Bu katsayı kullanılarak
standart şartlardaki fan toplam basıncı 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 cinsinden,
𝐻𝐻!" !"#$% =

𝐻𝐻!" !ş!
200
𝜌𝜌!ş! = 0.555 = 360.36 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜌𝜌!"#$%

ve 𝑃𝑃𝑃𝑃 cinsinden ise,

∆𝑃𝑃! !"#$% = 0.36036 𝛾𝛾!" = 0.36036 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 9810
veya

∆𝑃𝑃! !"#$%
bulunur.

𝑁𝑁
= 3531.6 𝑁𝑁/𝑚𝑚! = 3535.1 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑚𝑚!

𝑁𝑁
1962 ( ! = 𝑃𝑃𝑃𝑃)
∆𝑃𝑃! !ş!
𝑚𝑚
= 𝜌𝜌
=
= 3535.1 𝑃𝑃𝑃𝑃
!ş!
0.555
𝜌𝜌!"#$%

Benzer şekilde fanın standart şartlardaki efektif (mil) gücü ise,
𝑁𝑁! !"#$% =

𝑁𝑁! !ş!
34 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜌𝜌!ş! = 0.555 = 61 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜌𝜌!"#$%

olarak bulunur.

Problem 2.5. Standart şartlarda (deniz seviyesinde 101.325 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 basınç ve 20 ! 𝐶𝐶 sıcaklıkta)
1873 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑 dönme hızında çalışmakta olan AIR-A-U/560-6 Serisi bir Aironn Havalandırma
egzoz fanı 22!! 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 558.8 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 veya 5.47 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 statik basınçta 10750 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
(𝑓𝑓𝑓𝑓 ! /𝑑𝑑𝑑𝑑) = 18264 𝑚𝑚! /ℎ = 5.07 𝑚𝑚! /𝑠𝑠 gerçek hava debisi vermektedir. Bu 22!! 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐ℎ 𝑆𝑆𝑆𝑆 =
558.8 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 statik basıncın 20!! 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 508 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 veya 4.97 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘’ı fan girişindeki
negatif basınçtır. Fanın efektif (mil) gücü 47.58 𝑘𝑘𝑘𝑘’dir. a) Girişteki emme etkisinden dolayı
fanın statik basıncını ve efektif (mil) gücünü hesaplayınız? b) Giriş şartları 93 ! 𝐶𝐶 sıcaklıkta olmak
üzere, aynı debiyi ve statik basıncı sağlayacak şekilde, dönme hızı 2073 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑 olan fanın
efektif (mil) gücü 59.39 𝑘𝑘𝑘𝑘 olsaydı, bu fanın statik basıncını ve efektif (mil) gücü ne olurdu?
Çözüm:

a) Egzoz fan sistemindeki emmedeki negatif statik basınç 20”SS (10 inch SS) = 508 mmSS
olup, bu değer 10”SS (10 inch SS) = 254 mmSS sınır değerini aştığından fan performansı için
bir yoğunluk düzeltmesinin yapılması gerekir. Giriş yoğunluk oranı (düzeltme faktörü),

Giriş Yoğunluk Oranı = Gaz Yoğunluk Oranı x
Standart hava için,
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑌𝑌𝑌𝑌ğ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ı =

Atmosfer Basıncı + Girişteki Efektif Basınç
Atmosfer Basıncı

𝜌𝜌!ş!

𝜌𝜌!"#$%
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=

20 + 273
= 1.0
20 + 273

a) Egzoz fan sistemindeki emmedeki negatif statik basınç 20”SS (10 inch SS) = 508 mmSS
olup, bu değer 10”SS (10 inch SS) = 254 mmSS sınır değerini aştığından fan performansı için
bir yoğunluk düzeltmesinin yapılması gerekir. Giriş yoğunluk oranı (düzeltme faktörü),

Standart hava için,
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑌𝑌𝑌𝑌ğ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ı =

Girişteki Efektif Statik Basınç = – 4.97 kPa

𝜌𝜌!ş!

𝜌𝜌!"#$%

=

20 + 273
= 1.0
20 + 273

Atmosfer Basıncı = 101.325 kPa
Giriş Yoğunluk Oranı = 1 x

(101.325) kPa + (– 4.97 kPa)
101.325 kPa

= 0.951

Yoğunluk düzeltmesi yapılırken fan statik basıncı için giriş yoğunluk oranına bölmek, fanın efektif
(mil) gücü için ise giriş yoğunluk oranıyla çarpmak gerekir.
Fan statik basıncı: 𝑃𝑃!" = 5.47/0.951 = 5.75 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑃𝑃!" = 22 / 0.951 = 23.13 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 558.8 / 0.951 = 587.59 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Fan efektif (mil) gücü: 𝑁𝑁! = 47.58 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑥𝑥 0.951 = 45.25 𝐵𝐵𝐵𝐵
b) Giriş şartları 204 ! 𝐶𝐶 sıcaklıkta olduğunda,

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑌𝑌𝑌𝑌ğ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂ı =

𝜌𝜌!ş!

𝜌𝜌!"#$%

Giriş Yoğunluk Oranı = 0.80 x

=

20 + 273
= 0.80
93 + 273

(101.325) kPa + (– 4.97 kPa)
101.325 kPa

= 0.761

Fan statik basıncı: 𝑃𝑃!" = 5.47/0.761 = 7.19 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑃𝑃!" = 22 / 0.761 = 28.95 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 558.8 / 0.761 = 735 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
Fan efektif (mil) gücü: 𝑁𝑁! = 59.39 𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑥𝑥 0.761 = 45.20 𝐵𝐵𝐵𝐵

2.6. Özgül Hız Tanımları

En iyi verim noktasında (𝐸𝐸İ𝑉𝑉) çalışma karakteristikleri; 𝐻𝐻, 𝑄𝑄 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛 olan bir fana benzeyen akım
makinaları içinde 1 𝑚𝑚 basma yüksekliğinde en iyi verim noktasında çalışırken debisi 1 𝑚𝑚!/𝑠𝑠 olan
makinanın devir sayısına esas makine fanın özgül hızı adı verilir ve 𝑛𝑛! veya 𝑛𝑛!" ile gösterilir.
Benzerlik bağıntılarında 𝜆𝜆 ve 𝜇𝜇 yok edilerek,
𝑛𝑛!" = 𝑛𝑛! =

𝑛𝑛𝑄𝑄!/!
𝐻𝐻!/!

(2.88)

elde edilir. Burada; 𝑄𝑄 (𝑚𝑚! /𝑠𝑠), 𝐻𝐻 (𝑚𝑚), 𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛!" (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑) birimlerindedirler. Boyutsuz özgül hız
ise 𝑛𝑛!! ile gösterilir ve aşağıdaki biçimde tanımlanır.
𝑛𝑛!! =

𝑛𝑛𝑄𝑄!/!
𝑔𝑔𝑔𝑔 !/!
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(2.89)

Fanın 𝑄𝑄 debisi yerine 𝑁𝑁! efektif (mil) gücü göz önüne alınarak, başka bir özgül hız tanımı daha
yapılır ve 𝑛𝑛! ile gösterilir. Bir fanın 𝑛𝑛! özgül hızı, o fana benzer olan ve aynı cins akışkanla, 1 𝑚𝑚

makinanın devir sayısına esas makine fanın özgül hızı adı verilir ve 𝑛𝑛! veya 𝑛𝑛!" ile gösterilir.
Benzerlik bağıntılarında 𝜆𝜆 ve 𝜇𝜇 yok edilerek,
𝑛𝑛!" = 𝑛𝑛! =

𝑛𝑛𝑄𝑄!/!
𝐻𝐻!/!

(2.88)

elde edilir. Burada; 𝑄𝑄 (𝑚𝑚! /𝑠𝑠), 𝐻𝐻 (𝑚𝑚), 𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑛𝑛!" (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑) birimlerindedirler. Boyutsuz özgül hız
ise 𝑛𝑛!! ile gösterilir ve aşağıdaki biçimde tanımlanır.
𝑛𝑛𝑄𝑄!/!
𝑔𝑔𝑔𝑔 !/!

𝑛𝑛!! =

(2.89)

Fanın 𝑄𝑄 debisi yerine 𝑁𝑁! efektif (mil) gücü göz önüne alınarak, başka bir özgül hız tanımı daha
yapılır ve 𝑛𝑛! ile gösterilir. Bir fanın 𝑛𝑛! özgül hızı, o fana benzer olan ve aynı cins akışkanla, 1 𝑚𝑚
basma yüksekliğinde çalışıp en iyi verimle milinden 1 𝐵𝐵𝐵𝐵 güç çeken fanın dakikadaki devir
sayısıdır. Benzerlik bağıntılarında 𝜆𝜆 ve 𝜇𝜇 yok edilerek,
𝑛𝑛! =

𝑛𝑛𝑁𝑁! !/!
𝐻𝐻!/!

(2.90)

elde edilebilir. Burada; 𝑁𝑁! (𝐵𝐵𝐵𝐵), 𝐻𝐻 (𝑚𝑚), 𝑛𝑛 ve 𝑛𝑛! (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑) birimlerindedirler. Boyutsuz özgül
hız ise 𝑛𝑛!! ile gösterilir ve aşağıdaki biçimde tanımlanır.
𝑛𝑛!!

𝑛𝑛𝑁𝑁! !/!
= !/!
𝜌𝜌
𝑔𝑔𝑔𝑔 !/!

(2.91)

Burada 𝜌𝜌 (𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! ) akışkanın yoğunluğudur. Birbirine benzeyen bütün fanlarda 𝑛𝑛! özgül
hızlarının aynı olduğu gösterilebilir.
Gerek 𝑛𝑛!" gerekse 𝑛𝑛! değerleri fanın tipini ve konstrüksiyon biçimini (geometrik şeklini)
belirleyen önemli birer karakteristik büyüklük olmakla birlikte gerçekte birbirinden bağımsız
değillerdir. Gerçekten, fan özgül ağırlığı 𝛾𝛾 = 1.2 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! olan hava (𝛾𝛾 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 = 1.2 𝑥𝑥 9.81 =
11.772 𝑁𝑁/𝑚𝑚! ) ile çalışıyorsa,
𝑛𝑛! =
olur.

𝛾𝛾
𝑛𝑛 =
75 𝜂𝜂! !"

1.20
1
𝑛𝑛!" = 0.12649 𝑛𝑛!"
75 𝜂𝜂!
𝜂𝜂!

(2.92)

Bazen 𝑛𝑛! bağıntısında 𝑁𝑁! mil gücü yerine 𝑁𝑁 teorik gücü göz önüne alınır ve böylece 𝑛𝑛! özgül hızı
fanın genel verime bağımlılıktan kurtarılır.
Bu durumda,
𝑛𝑛! = 0.12649 𝑛𝑛!"

olur. Ayrıca boyutsuz özgül hız tanımları da vardır;
𝑛𝑛!!
!
𝑛𝑛!"

=

𝑛𝑛𝑁𝑁! !/!
= !/!
𝜌𝜌
𝑔𝑔𝑔𝑔 !/!

𝑄𝑄
𝑛𝑛( 𝜋𝜋 )!/!
2𝑔𝑔𝑔𝑔

!/!

!
𝑛𝑛!"
ve 𝑛𝑛 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑠𝑠) birimindedirler.

(2.93)
(2.94)
(2.95)
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𝑛𝑛! = 0.12649 𝑛𝑛!"

(2.93)

olur. Ayrıca boyutsuz özgül hız tanımları da vardır;
𝑛𝑛!! =

!
𝑛𝑛!"

𝑛𝑛𝑁𝑁! !/!
𝜌𝜌!/! 𝑔𝑔𝑔𝑔 !/!

(2.94)

𝑄𝑄
𝑛𝑛( )!/!
𝜋𝜋
=
2𝑔𝑔𝑔𝑔 !/!

(2.95)

!
ve 𝑛𝑛 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑠𝑠) birimindedirler.
𝑛𝑛!"

Fanların değişik çalışma şartlarındaki karakteristik değerlerinin bulunması için fan kanunları
(benzerlik bağıntıları) kullanılabilir.

2.7. Rateau Teoremi ve Benzer Çalışma Noktalarının Geometrik Yeri

Her fan geometrik olarak kendisinin benzeri olduğundan (𝜆𝜆 = 1) olur. Ayrıca aynı akışkan
kullanılır veya yoğunluk değişmezse (𝜌𝜌! = 𝜌𝜌) olacağından bir fan için,
𝑛𝑛!
𝑄𝑄! 𝑛𝑛! 𝐻𝐻! ∆𝑃𝑃! ! ∆𝑃𝑃! ! 𝑃𝑃! !
=
;
=
=
=
=
𝑄𝑄
𝑛𝑛
𝐻𝐻
∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!
𝑛𝑛

eşitlikleri sağlandığında fanın genel verimi

!

𝑛𝑛!
𝑀𝑀!
;
=
𝑀𝑀
𝑛𝑛

!

𝑛𝑛!
𝑁𝑁! !
;
=
𝑁𝑁!
𝑛𝑛

!

(2.96)

) sabit kalır.

Aynı bir fanın başka bir koşulda çalışma durumu söz konusu olduğunda cidar pürüzlülüğü
değişmeyecektir. 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısının etkisinin bulunmadığı (çok büyük
değerlerinde), ya da
ihmal edilebildiği hallerde, benzerlik bağıntılarında (
) yapılarak elde edilen yukarıdaki
denklemleri, makinanın genel veriminde değişiklik olmaksızın, yeni çalışma durumundaki
karakteristik büyüklüklerini hesaplamaya yararlar.
Bir fanın (örneğin bir Santrifüj fanın) değişik açısal hızlardaki (𝜔𝜔) veya devir sayılarındaki (𝑛𝑛)
çalışma karakteristik eğrileri Rateau Teoremi kullanılarak nokta nokta bulunabilir.
Bu teorem; benzer çalışma noktaları A1, A2, A3,… için, 𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋/60 olmak üzere,

veya

ile

veya

𝑄𝑄! 𝑄𝑄! 𝑄𝑄!
=
=
𝜔𝜔! 𝜔𝜔! 𝜔𝜔!

(2.97)

𝑄𝑄! 𝑄𝑄! 𝑄𝑄!
=
=
𝑛𝑛! 𝑛𝑛! 𝑛𝑛!

(2.98)

𝑔𝑔𝑔𝑔! 𝑔𝑔𝑔𝑔! 𝑔𝑔𝑔𝑔!
= ! = ! =⋯
𝜔𝜔!!
𝜔𝜔!
𝜔𝜔!

(2.99)

𝑔𝑔𝑔𝑔! 𝑔𝑔𝑔𝑔! 𝑔𝑔𝑔𝑔!
= ! = ! =⋯
𝑛𝑛!!
𝑛𝑛!
𝑛𝑛!

(2.100)

Eşitliklerini verdiğinden, bu bağıntılarda açısal hızlar veya devir sayıları yok edilirse,
𝑔𝑔𝑔𝑔! 𝑔𝑔𝑔𝑔! 𝑔𝑔𝑔𝑔!
= ! = ! = ⋯ = 𝐾𝐾
𝑄𝑄!!
𝑄𝑄!
𝑄𝑄!
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(2.101)

veya

𝑔𝑔𝑔𝑔! 𝑔𝑔𝑔𝑔! 𝑔𝑔𝑔𝑔!
= ! = ! =⋯
𝜔𝜔!!
𝜔𝜔!
𝜔𝜔!

(2.99)

𝑔𝑔𝑔𝑔! 𝑔𝑔𝑔𝑔! 𝑔𝑔𝑔𝑔!
= ! = ! =⋯
𝑛𝑛!!
𝑛𝑛!
𝑛𝑛!

(2.100)

𝑔𝑔𝑔𝑔! 𝑔𝑔𝑔𝑔! 𝑔𝑔𝑔𝑔!
= ! = ! = ⋯ = 𝐾𝐾
𝑄𝑄!!
𝑄𝑄!
𝑄𝑄!

(2.101)

Eşitliklerini verdiğinden, bu bağıntılarda açısal hızlar veya devir sayıları yok edilirse,

bulunur. O halde fanın genel veriminin aynı kaldığı A1, A2, A3, … gibi benzer çalışma noktaları
başlangıç (orijin) noktasından geçen,
𝑌𝑌 = 𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝐾𝐾𝑄𝑄!

(2.102)

parabolü üzerinde bulunurlar (Şekil 2.3). 𝐾𝐾’ya değişik sabit değerler verildiğinde fanın değişik
çalışma noktalarının benzerlerinin geometrik yerleri elde edilir. A1, A2, A3, … gibi benzer çalışma
noktalarında genel verimler eşittir.

Şekil 2.3. Bir fanın değişik açısal hızlarda (devir sayılarında) çalışması halinde birim akışkan
kütlesi başına akışkana verdiği enerji (𝑌𝑌 = 𝑔𝑔𝑔𝑔)−debi (𝑄𝑄) veya basma yüksekliği (𝐻𝐻)−debi (𝑄𝑄)
performans eğrileri ve benzer çalışma noktalarının geometrik yerleri.
Fanda aynı akışkan kullanıldığı veya yoğunluğun değişmediği kabul edilerek (2.101) bağıntısında
fan basma yüksekliği 𝐻𝐻 yerine fan toplam basıncı ∆𝑃𝑃! kullanılarak bağıntısından faydalanılarak
fan toplam basıncı kullanılarak
∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!!
= ! = ! = ⋯ = 𝐾𝐾
𝑄𝑄!!
𝑄𝑄!
𝑄𝑄!

(2.103)
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yazılabilir. O halde fanın genel veriminin aynı kaldığı A1, A2, A3, … gibi benzer çalışma noktaları
Şekil 2.3’dekine benzer şekilde başlangıç (orijin) noktasından geçen,
∆𝑃𝑃! = 𝐾𝐾𝑄𝑄!

(2.104)

parabolü üzerinde bulunurlar. 𝐾𝐾’ya değişik sabit değerler verildiğinde fanın değişik çalışma
noktalarının benzerlerinin geometrik yerleri elde edilir. A1, A2, A3, … gibi benzer çalışma
noktalarında genel verimler eşittir.
Problem 2.6. Bir havalandırma sisteminde kullanılan bir Aironn Havalandırma fanı 7.5 𝑚𝑚! /
𝑠𝑠 debide 1000 𝑃𝑃𝑃𝑃 toplam basınca eşdeğer bir kanal direncini yenebilmektedir. Aynı fanın
4.5 𝑚𝑚! /𝑠𝑠 debide ne kadarlık bir toplam basınca eşdeğer kanal direncini yenmesi gerekeceğini
hesaplayınız?
Çözüm:
Rateau teoreminden,
∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!!
= !
𝑄𝑄!!
𝑄𝑄!

veya

yazılabilir. Buradan,
∆𝑃𝑃!! = ∆𝑃𝑃!!

𝑄𝑄!
𝑄𝑄!

∆𝑃𝑃!!
𝑄𝑄!
=
∆𝑃𝑃!!
𝑄𝑄!
!

!
!

4.5
= 1000 𝑥𝑥
7.5

= 360 𝑃𝑃𝑃𝑃

Daha önce ifade edildiği gibi, 𝐴𝐴! 𝑄𝑄! ; ∆𝑃𝑃!! = 𝐴𝐴! (7.5; 1000) ile 𝐴𝐴! 𝑄𝑄! ; ∆𝑃𝑃!! = 𝐴𝐴! (4.5; 360)
noktaları, ∆𝑃𝑃! − 𝑄𝑄 grafiğinin 𝑂𝑂 0; 0 orijin noktasından geçen ∆𝑃𝑃! = 𝐾𝐾𝑄𝑄! parabolü üzerinde
bulunurlar. Havalandırma kanalında direncin artması veya azalması ancak aynı fanın kullanılması
halinde hesaplamaları yapabilmek için (2.103) veya (2.104) bağıntısının kullanılması gerekir.

Problem 2.7. Aironn Havalandırma fanlarının kullanılacağı bir iklimlendirme sistemi için fan hava
debisi 10 𝑚𝑚! /𝑠𝑠 ve sistem statik basıncı (sistem direnci) 1000 𝑃𝑃𝑃𝑃 olarak hesaplanmıştır. Fan hava
debisinin 12 𝑚𝑚! /𝑠𝑠’ye arttırılması durumunda sistem statik basıncı (sistem direnci) ne olacaktır?
Çözüm:

Benzerlik bağıntılarını Rateau teoremi ile birlikte kullanarak,
∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!!
=
∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!!

ve

ifadeleri yazılabilir. Buradan,

∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!!
= ! = ! = !
𝑄𝑄!!
𝑄𝑄!
𝑄𝑄!
𝑄𝑄!
𝑄𝑄!
∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!!
=
=
∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!!
𝑄𝑄!

!
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𝑄𝑄!

!

12

!

∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!!
= ! = ! = !
𝑄𝑄!!
𝑄𝑄!
𝑄𝑄!
𝑄𝑄!

ve

𝑄𝑄!
∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!!
=
=
∆𝑃𝑃!! ∆𝑃𝑃!!
𝑄𝑄!

ifadeleri yazılabilir. Buradan,
∆𝑃𝑃!! = ∆𝑃𝑃!!

bulunur.

𝑄𝑄!
𝑄𝑄!

!

= 1000 𝑥𝑥

!

12
10

!

= 1440 𝑃𝑃𝑃𝑃

2.8. Boyutsuz Fan Çalışma Karakteristik Parametreleri

Bir fanın birim akışkan kütlesi başına akışkana verdiği enerji (𝑌𝑌 = 𝑔𝑔𝑔𝑔); geometrik değişken
olarak fanın 𝐷𝐷 çark çapına ve cidarların 𝑘𝑘 eşdeğer pürüz yüksekliğine, kinematik değişkenler
olarak akışkanın 𝑄𝑄 debisine ve çarkın 𝜔𝜔 açısal hızına, akışkanın fiziksel değişkenleri olarak ta
akışkanın 𝜌𝜌 yoğunluğuna ve 𝜇𝜇 dinamik viskozitesine bağlıdır.
𝑌𝑌 = 𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑓𝑓(𝐷𝐷, 𝑄𝑄, 𝜔𝜔, 𝜌𝜌, 𝜇𝜇, 𝑘𝑘)

(2.105)

Bu değişkenler arasında yapılacak olan boyut analizine göre 4 adet boyutsuz sayı grubu vardır.
Bunlar 𝜓𝜓 basınç katsayısı, 𝜑𝜑 debi katsayısı, 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısı ve 𝜀𝜀 = 𝑘𝑘 𝐷𝐷 bağıl pürüzlülük olup, aşağıda
sırasıyla verilmiştir.
𝜋𝜋! = 𝜓𝜓 =
𝜋𝜋! = 𝜑𝜑 =

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝜔𝜔 ! 𝐷𝐷!
𝑄𝑄
𝜔𝜔𝐷𝐷 !

𝜋𝜋! = 𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝜋𝜋! = 𝜀𝜀 =

(2.106)
(2.107)

𝜌𝜌𝜌𝜌𝐷𝐷! 𝜔𝜔𝐷𝐷!
=
𝜇𝜇
𝜈𝜈

𝑘𝑘
𝐷𝐷

Bu durumda yukarıdaki bağıntı, birbirine benzer tüm fan ailesi için aynı olan,

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑄𝑄 𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝑘𝑘
𝜋𝜋! = 𝜓𝜓 = ! ! = 𝑓𝑓!
,
,
= 𝑓𝑓! 𝜑𝜑, 𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜀𝜀
𝜔𝜔 𝐷𝐷
𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝜈𝜈 𝐷𝐷

(2.108)
(2.109)

(2.110)

şeklini alır. Benzer yolla efektif güç, tork (moment) ve fan verimi için de,
𝜋𝜋! =

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑄𝑄 𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝑘𝑘
=
𝑓𝑓
,
,
= 𝑓𝑓! 𝜑𝜑, 𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜀𝜀
!
𝜌𝜌𝜔𝜔 ! 𝐷𝐷!
𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝜈𝜈 𝐷𝐷
𝜋𝜋! =

𝑀𝑀
𝑄𝑄 𝜔𝜔𝐷𝐷! 85𝑘𝑘
=
𝑓𝑓
,
,
= 𝑓𝑓! 𝜑𝜑, 𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜀𝜀
!
𝜌𝜌𝜔𝜔 ! 𝐷𝐷!
𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝜈𝜈 𝐷𝐷
!

(2.111)
(2.112)

𝜋𝜋! = 𝜓𝜓 =

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑄𝑄 𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝑘𝑘
=
𝑓𝑓
,
,
= 𝑓𝑓! 𝜑𝜑, 𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜀𝜀
!
𝜔𝜔 ! 𝐷𝐷!
𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝜈𝜈 𝐷𝐷

(2.110)

şeklini alır. Benzer yolla efektif güç, tork (moment) ve fan verimi için de,
𝜋𝜋! =

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑄𝑄 𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝑘𝑘
=
𝑓𝑓
,
,
= 𝑓𝑓! 𝜑𝜑, 𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜀𝜀
!
𝜌𝜌𝜔𝜔 ! 𝐷𝐷!
𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝜈𝜈 𝐷𝐷
𝜋𝜋! =

𝑀𝑀
𝑄𝑄 𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝑘𝑘
=
𝑓𝑓
,
,
= 𝑓𝑓! 𝜑𝜑, 𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜀𝜀
!
𝜌𝜌𝜔𝜔 ! 𝐷𝐷!
𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝜈𝜈 𝐷𝐷

𝜋𝜋! = 𝜂𝜂! = 𝑓𝑓!

𝑄𝑄 𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝑘𝑘
,
,
= 𝑓𝑓! 𝜑𝜑, 𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜀𝜀
𝜔𝜔𝐷𝐷! 𝜈𝜈 𝐷𝐷

(2.111)
(2.112)
(2.113)

bulunur. Birbirine benzer bütün fanların benzer çalışma noktalarında boyutsuz parametreler
aynı değerleri korurlar.
𝜓𝜓 =

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝜔𝜔 ! 𝐷𝐷!

𝜓𝜓 basınç katsayısı yerine;
2𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑔𝑔𝑔𝑔
;
;
𝑈𝑈 !
𝑈𝑈 !

yazılabilir.

𝜑𝜑 =

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑛𝑛! 𝐷𝐷!

𝑄𝑄
𝜔𝜔𝐷𝐷!

𝜑𝜑 debi katsayısı yerine;
𝑄𝑄
𝑄𝑄
𝑄𝑄
;
;
!
!
!
𝑛𝑛𝐷𝐷
𝑈𝑈(𝐷𝐷 − 𝐷𝐷!! )
𝑈𝑈𝐷𝐷

yazılabilir.

𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝜔𝜔𝐷𝐷!
𝜈𝜈

𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠 sayısı yerine;

𝑄𝑄
𝜔𝜔𝜔𝜔
𝑄𝑄!/! (𝑔𝑔𝑔𝑔)!/!
;
;
𝜈𝜈𝜈𝜈
𝜈𝜈(𝑔𝑔𝑔𝑔)!/!
𝜈𝜈

de alınabilir.

(2.114)
(2.115)

(2.116)

(2.117)

(2.118)

(2.119)

Burada verilen bütün boyutsuz sayılar fanın özgül hızına bağlı olup, benzer makinalarda değerleri
sabit kalır. Çarka giriş veya çarktan çıkış noktaları, ya da başka kesitler söz konusu olduğunda bu
boyutsuz sayılara 1 veya 2 indisi verilebilir.

Hidrolik Pürüzlülük:
Akışın olduğu cidar üzerindeki sınır tabakanın laminer
alt tabaka (film) kalınlığı, 𝑘𝑘 ortalama pürüz
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yüksekliğinden küçük ise pürüzler türbülanslı akış bölgesine etki yapabilirler. Eğer laminer film
pürüzleri tamamen örtüyorsa, pürüz etkileri hiç hissedilmeyecektir. Bu durumda mekanik olarak

𝜔𝜔𝜔𝜔
𝑄𝑄!/!
𝑄𝑄
(𝑔𝑔𝑔𝑔)!/!
𝑄𝑄 ;
𝜔𝜔𝜔𝜔
𝑄𝑄!/! (𝑔𝑔𝑔𝑔)!/!
;
;
𝜈𝜈𝜈𝜈 ; 𝜈𝜈(𝑔𝑔𝑔𝑔)!/!
𝜈𝜈
𝜈𝜈𝜈𝜈
𝜈𝜈(𝑔𝑔𝑔𝑔)!/!
𝜈𝜈

(2.119)
(2.119)

de alınabilir.
de alınabilir.

Burada verilen bütün boyutsuz sayılar fanın özgül hızına bağlı olup, benzer makinalarda değerleri
Burada verilen bütün boyutsuz sayılar fanın özgül hızına bağlı olup, benzer makinalarda değerleri
sabit kalır. Çarka giriş veya çarktan çıkış noktaları, ya da başka kesitler söz konusu olduğunda bu
sabit kalır. Çarka giriş veya çarktan çıkış noktaları, ya da başka kesitler söz konusu olduğunda bu
boyutsuz sayılara 1 veya 2 indisi verilebilir.
boyutsuz sayılara 1 veya 2 indisi verilebilir.

Hidrolik Pürüzlülük:
Hidrolik Pürüzlülük:
Akışın olduğu cidar üzerindeki sınır tabakanın laminer alt tabaka (film) kalınlığı, 𝑘𝑘 ortalama pürüz
Akışın olduğu cidar üzerindeki sınır tabakanın laminer alt tabaka (film) kalınlığı, 𝑘𝑘 ortalama pürüz
yüksekliğinden küçük ise pürüzler türbülanslı akış bölgesine etki yapabilirler. Eğer laminer film
yüksekliğinden küçük ise pürüzler türbülanslı akış bölgesine etki yapabilirler. Eğer laminer film
pürüzleri tamamen örtüyorsa, pürüz etkileri hiç hissedilmeyecektir. Bu durumda mekanik olarak
pürüzleri tamamen örtüyorsa, pürüz etkileri hiç hissedilmeyecektir. Bu durumda mekanik olarak
pürüzlü olan cidar, hidrolik bakımdan pürüzsüz gibi olacaktır. Buna hidrolik pürüzsüzlük denir ve
pürüzlü olan cidar, hidrolik bakımdan pürüzsüz gibi olacaktır. Buna hidrolik pürüzsüzlük denir ve
bu durumda cidar pürüzsüz gibi kabul edilir.
bu durumda cidar pürüzsüz gibi kabul edilir.
Fan içindeki akış hidrolik olarak tam pürüzlü rejim bölgesinde ise (𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısı çok büyük ve ayrıca
Fan içindeki akış hidrolik olarak tam pürüzlü rejim bölgesinde ise (𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısı çok büyük ve ayrıca
cidarların 𝜀𝜀 = 𝑘𝑘/𝐷𝐷 bağıl pürüzlülüğü birbirine benzer olan makinalarda aynı mertebede ise),
cidarların 𝜀𝜀 = 𝑘𝑘/𝐷𝐷 bağıl pürüzlülüğü birbirine benzer olan makinalarda aynı mertebede ise),
birinci yaklaşıklıkla daha önce verilen
𝑓𝑓 , 𝑓𝑓 , 𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑓𝑓 fonksiyonlarıyla verilen boyutsuz
birinci yaklaşıklıkla daha önce verilen
𝑓𝑓!! , 𝑓𝑓!! , 𝑓𝑓!! 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑓𝑓!! fonksiyonlarıyla verilen boyutsuz
denklemler,
denklemler,

𝜓𝜓 = 𝑓𝑓! 𝜑𝜑 ;
𝜓𝜓 = 𝑓𝑓! 𝜑𝜑 ;

𝑁𝑁𝑒𝑒
𝑁𝑁𝑒𝑒

!! ! ! !
!! ! ! !

!

= 𝑓𝑓! 𝜑𝜑 ; !! !! = 𝑓𝑓! 𝜑𝜑 ; 𝜂𝜂! = 𝑓𝑓! 𝜑𝜑
= 𝑓𝑓! 𝜑𝜑 ; !!! !! = 𝑓𝑓! 𝜑𝜑 ; 𝜂𝜂! = 𝑓𝑓! 𝜑𝜑
!!

(2.120)
(2.120)

şeklinde kabul edilebilir. Böylece performans eğrileri tek eğri haline indirgenmiş olur (Şekil 2.4).
şeklinde kabul edilebilir. Böylece performans eğrileri tek eğri haline indirgenmiş olur (Şekil 2.4).

Şekil 2.4. Bir fanın sabit bir açısal hızda (devir sayısında) çalışması halinde sırasıyla basınç, güç,
Şekil 2.4. Bir fanın sabit bir açısal hızda (devir sayısında) çalışması halinde sırasıyla basınç, güç,
tork katsayıları ile genel veriminin debi katsayısı ile değişimlerini gösteren performans eğrileri.
tork katsayıları ile genel veriminin debi katsayısı ile değişimlerini gösteren performans eğrileri.
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𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısının ve cidarların 𝜀𝜀 = 𝑘𝑘/𝐷𝐷 bağıl pürüzlülüğünün etkileri çok büyük değilse, o vakit her
diyagramda birbirine az çok yakın eğriler elde edilir.
2.8.1. Basınç Katsayısı: 𝝍𝝍
Bir fanda basınç katsayısı şöyle tanımlanır:
2𝑔𝑔𝑔𝑔
Δ𝑃𝑃!
= !
𝜓𝜓 = 𝜌𝜌
𝑈𝑈!
𝑈𝑈 !
2 !

(2.121)

2.8.2.Debi (Hacim) Katsayısı: 𝝋𝝋
Bir fanda debi (hacim) veya akış katsayısı genellikle fan çark çıkış çapı ve çıkış çevresel hızı
kullanılarak şöyle tanımlanır:
𝜑𝜑2 =

𝑄𝑄

(2.122)

𝜋𝜋𝜋𝜋2 𝐷𝐷22 /4

Bu tanımlama 𝜑𝜑2 yaklaşık olarak fan çarkının birim çıkış alanına karşılık gelen gerçek akış debisini
belirlemeyi mümkün kılmaktadır.
Bazen de fan çark giriş çapı ve giriş çevresel hızı kullanılarak debi katsayısı aşağıdaki gibi de
tanımlanır.
𝜑𝜑1 =

𝑄𝑄

(2.123)

𝜋𝜋𝜋𝜋1 𝐷𝐷21 /4

Bu tanımlama ise 𝜑𝜑1 yaklaşık olarak fan çarkının birim giriş alanına karşılık gelen gerçek akış
debisini belirlemeyi mümkün kılmakta olup, özellikle santrifüj pompalar ve fanlar için bu
tanımlamanın kullanılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.
Uygulamada kullanılan fan tiplerine göre debi ve basınç katsayıları Tablo 2.1’de verilmiştir.
Fan Tipi

Yapı Tipi
Duvar tipi fan

Eksenel/Aksiyal
Fanlar

Kılavuz kanatsız
Kılavuz kanatlı
Karşıt dönüşlü

Santrifüj
Fanlar

Geriye eğik kanatlı
Radyal

Debi
Katsayısı
𝝋𝝋

Basınç
Katsayısı
𝜳𝜳

0.1 − 0.25

0.05 − 0.1

0.2 − 0.8

1.0 − 3.0

0.15 − 0.3
0.3 − 0.6
0.2 − 0.4
0.3 − 0.6
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0.15 − 0.3
0.3 − 0.6
0.6 − 1.0
1.0 − 2.0

Kullanım Alanı
Pencere ve duvarlara monte
edilebilir,
çok
düşük
basınçta
Çok düşük basınçta
Nispeten yüksek basınçlarda
En yüksek basınçlarda, özel
durumda
Yüksek basınçlarda, yüksek
verimli çalışma için
Yüksek basınçlarda ve düşük

Tablo 2.1. Uygulamada kullanılan fan tiplerine göre debi ve basınç katsayıları.
Yapı Tipi

Debi
Katsayısı

Basınç
Katsayısı

Duvar tipi fan

0.1−0.25

0.05−0.1

Pencere ve duvarlara monte
edilebilir, çok düşük basınçta

Kılavuz kanatsız

0.15−0.3

0.15−0.3

Çok düşük basınçta

Kılavuz kanatlı

0.3−0.6

0.3−0.6

Nispeten yüksek basınçlarda

Karşıt dönüşlü

0.2−0.8

1.0−3.0

En yüksek basınçlarda, özel
durumda

Geriye eğik kanatlı

0.2−0.4

0.6−1.0

Yüksek basınçlarda, yüksek
verimli çalışma için

Radyal
(Düz) kanatlı

0.3−0.6

1.0−2.0

Yüksek basınçlarda ve düşük
debilerde, özel kullanım için

Öne eğik kanatlı

0.4−1.0

2.0−3.0

Düşük basınçlarda ve yüksek
debilerde, düşük verimli çalışma
için
debilerde,
özel kullanım için

Fan Tipi

Eksenel/
Aksiyal Fanlar

Santrifüj
Fanlar

(Düz) kanatlı

Karışık Akışlı
Fanlar
Karışık Akışlı
Fanlar

YarıÖne
eksenel
eğik kanatlı
(eksenel
hızlandırıcılı)
Yarı eksenel
Yarı(eksenel
radyal
hızlandırıcılı)
(kanal
fanı)

Çapraz/
Teğetsel
Çapraz/Teğetsel
Akışlı Akışlı
FanlarFanlar

Yarı radyal
(kanal fanı)

–

−

0.4 − 1.0

0.2−0.5

0.2 − 0.5

0.2−0.3

0.2 − 0.3

1.0−2.0

1.0 − 2.0

2.0 − 3.0

0.4−0.8

0.4 − 0.8

0.4−0.6

0.4 − 0.6

2.5−4.0

2.5 − 4.0

Kullanım Alanı

Düşük basınçlarda ve yüksek
debilerde,
düşük verimli
En yüksek basınçlarda,
özel
çalışma
için
durumda
En yüksek basınçlarda, özel
Boruya veya kanala montaj
durumda

uygulamalarında

Boruya veya kanala montaj
uygulamalarında
Daha az yer kaplamada, düşük
Daha az yer kaplamada,
basınçlarda
düşük basınçlarda

Tablo 2.1. Uygulamada kullanılan fan tiplerine göre debi ve basınç katsayıları.
2.8.3. Fan Dönme Hızı Katsayısı 𝝈𝝈 ve Çap Karakteristiği Katsayısı 𝜹𝜹:
Uygulamada hem debi (hacim) katsayısı 𝜑𝜑’nin hemde basınç katsayısı 𝜓𝜓’nin, Santrifüj çarkın
önemli karakteristiklerinin sayısal değerlendirilmesinde yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Belirli
bir hacimsel debi ve basınç artışı, boyutları bakımından farklı çeşitli fanlar tarafından
sağlanabilir.
Fan dönme hızı katsayısı 𝜎𝜎, debi (hacim) katsayısı 𝜑𝜑 ve basınç katsayısı 𝜓𝜓’nin fonksiyonu olarak
aşağıdaki gibi tanımlanır.
𝜎𝜎 =

𝜑𝜑!/!
𝑛𝑛
= !
!/!
𝜓𝜓
𝑛𝑛

(2.124)

Burada 𝑛𝑛 esas fanın devir sayısını, 𝑛𝑛′ ise esas fana geometrik olarak benzer ve daha küçük olup
esas fandakine eşit miktarda ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 toplam basınç farkını akışkana verebilen fanın devir sayısını
göstermektedir.
Çap karakteristiği katsayısı 𝛿𝛿’da, yine debi (hacim) katsayısı 𝜑𝜑 ve basınç katsayısı 𝜓𝜓’nin
fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi tanımlanır.
𝛿𝛿 =

𝜓𝜓!/!
𝐷𝐷
= !
!/!
𝜑𝜑
𝐷𝐷
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(2.125)

Burada 𝐷𝐷 esas fanın çark çapını, 𝐷𝐷′ ise esas fana geometrik olarak benzer ve daha küçük olup

𝜎𝜎 =

𝑛𝑛
𝜑𝜑!/!
= !
!/!
𝑛𝑛
𝜓𝜓

(2.124)

Burada 𝑛𝑛 esas fanın devir sayısını, 𝑛𝑛′ ise esas fana geometrik olarak benzer ve daha küçük olup
esas fandakine eşit miktarda ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 toplam basınç farkını akışkana verebilen fanın devir sayısını
göstermektedir.
Çap karakteristiği katsayısı 𝛿𝛿’da, yine debi (hacim) katsayısı 𝜑𝜑 ve basınç katsayısı 𝜓𝜓’nin
fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi tanımlanır.
𝛿𝛿 =

𝜓𝜓!/!
𝐷𝐷
= !
!/!
𝜑𝜑
𝐷𝐷

(2.125)

Burada 𝐷𝐷 esas fanın çark çapını, 𝐷𝐷′ ise esas fana geometrik olarak benzer ve daha küçük olup
esas fandakine eşit miktarda ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 toplam basınç farkını akışkana verebilen fanın çark çapını
göstermektedir.
Fan dönme hızı katsayısı 𝜎𝜎, çap karakteristiği katsayısı 𝛿𝛿, debi (hacim) katsayısı 𝜑𝜑 ve basınç
katsayısı 𝜓𝜓 arasında aşağıdaki iki bağıntı da yazılabilir.
𝜓𝜓 =

1
𝜎𝜎 ! 𝛿𝛿 !

;

𝜑𝜑 =

1
𝜎𝜎 𝛿𝛿 !

(2.126)

2.8.4. Gürültü (Kısma) Katsayısı: 𝝉𝝉
Bir fanda gürültü(kısma) katsayısı şöyle tanımlanır:
𝜏𝜏 =

𝜑𝜑 !
𝜓𝜓

(2.127)

Günümüzde iklimlendirme ve havalandırma konularındaki ilerlemelerden dolayı fan
sistemlerindeki gürültüyle ilgili konular son derece önem kazanmış bir durumdadır. Yukarıdaki
denklemden görüleceği gibi fan basınç ve debi katsayılarının optimum değerlerindeki artış veya
azalışa bağlı olarak fandaki ses seviyesinde de artış veya azalış görülecektir.
2.8.5. Hız Katsayısı: 𝝋𝝋
Bir fanın hız katsayısı basınç katsayısının karekökünün tersi olarak aşağıdaki gibi tanımlanır.
1
𝜑𝜑 =
=
𝜓𝜓

𝜌𝜌 2
2 𝑈𝑈2
Δ𝑃𝑃

(2.128)

Bir fanın çalışma karakteristiklerinin değerlendirilmesinde bir müddet 𝑒𝑒ş𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 olarak
adlandırılan bir kavramı kullanılmıştır. Fan çıkışında bulunan ve atmosfere açılan bu orifis, fanın
üflediği aynı debideki akışkan akışında fan sonrasındaki kanaldaki toplam basınç düşmesine
eşdeğer basınç düşmesini sağlayan bir orifis olarak tanımlanır. Bu orifisin kesit alanı 𝐴𝐴 ve
akışkanın ortalama çıkış hızı kolaylıkla belirlenebilir. Akışkanın bu orifisten atmosfere çıkış hızı
𝑐𝑐0 = 2𝑔𝑔(Δ𝑃𝑃/𝛾𝛾) şeklinde tanımlanır. Orifisten geçen akışkanın 𝑄𝑄 hacimsel debisi, 𝑐𝑐0 ortalama
akış hızı ve 𝐴𝐴ç eşdeğer orifisin akışa dik kesit alanı arasında 𝑄𝑄 = 𝑐𝑐! . 𝐴𝐴ç"!!ş bağıntısı yazılabilir.
Böylece eşdeğer orifisin akışa dik kesit alanı için,
𝐴𝐴çı𝑘𝑘ış =

𝑄𝑄

2𝑔𝑔(Δ𝑃𝑃/𝛾𝛾)

yazılabilir. 𝐴𝐴 fan çıkışındaki akışa dik kesit alanını göstermek üzere,
𝐴𝐴çı𝑘𝑘ış 𝐸𝐸ş𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴ış𝑎𝑎 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ı
=
𝐴𝐴
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 Çı𝑘𝑘ışı𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐴𝐴𝐴𝐴ış𝑎𝑎 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ı
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yazılabilir.

(2.129)

(2.130)

𝑐𝑐0 = 2𝑔𝑔(Δ𝑃𝑃/𝛾𝛾) şeklinde tanımlanır. Orifisten geçen akışkanın 𝑄𝑄 hacimsel debisi, 𝑐𝑐0 ortalama
akış hızı ve 𝐴𝐴ç eşdeğer orifisin akışa dik kesit alanı arasında 𝑄𝑄 = 𝑐𝑐! . 𝐴𝐴ç"!!ş bağıntısı yazılabilir.
Böylece eşdeğer orifisin akışa dik kesit alanı için,
𝐴𝐴çı𝑘𝑘ış =

𝑄𝑄

(2.129)

2𝑔𝑔(Δ𝑃𝑃/𝛾𝛾)

yazılabilir. 𝐴𝐴 fan çıkışındaki akışa dik kesit alanını göstermek üzere,
𝐴𝐴çı𝑘𝑘ış 𝐸𝐸ş𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴ış𝑎𝑎 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ı
=
𝐴𝐴
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 Çı𝑘𝑘ışı𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐴𝐴𝐴𝐴ış𝑎𝑎 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ı

(2.130)

𝐴𝐴çı𝑘𝑘ış
𝜑𝜑
=
𝐴𝐴ç𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜓𝜓

(2.131)

yazılabilir.

olup, bu alan oranının karesi
𝜏𝜏 = 𝜑𝜑 ! /𝜓𝜓’ya eşdeğerdir. Böylece,
𝐴𝐴2çı𝑘𝑘ış
𝐴𝐴2

fanın

gürültü(kısma)

katsayısı

olarak

tanımlanan

𝜌𝜌 2
𝑐𝑐0 𝐸𝐸ş𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ı𝑛𝑛ç 𝜑𝜑2
=
=2 =
=
= 𝜏𝜏 (2.132)
Δ𝑃𝑃
Δ𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ı𝑛𝑛ç
𝜓𝜓
𝐴𝐴2 2𝑔𝑔 𝛾𝛾
𝑄𝑄2

olduğu gösterilmiş olur. Basınç katsayısı tanımından,
Δ𝑃𝑃 = 𝜓𝜓

𝜌𝜌 !
𝜌𝜌 !
𝑈𝑈! =
𝑐𝑐
2
2 !

yazılabileceğinden, Hız Katsayısı
𝜑𝜑 =

𝑈𝑈2
1
=
𝑐𝑐0
𝜓𝜓

(2.133)
(2.134)

şeklinde elde edilmiş olur ve fanın çevresel hızının akışkanın fan çıkışında elde edilebilecek
maksimum ortalama çıkış hızına oranını gösterir.
2.8.6. Güç (Performans/Çıktı) Katsayısı: 𝝀𝝀
𝜂𝜂 fan verimini (genel veya toplam) göstermek üzere, fan için güç katsayısı şöyle tanımlanır:
Δ𝑃𝑃
𝑄𝑄
𝜌𝜌 ! 𝑈𝑈! 𝜋𝜋𝜋𝜋!
!
𝑈𝑈
2 !
𝜓𝜓. 𝜑𝜑
Δ𝑃𝑃. 𝑄𝑄
4
𝜆𝜆 =
=
=
1
𝜂𝜂
𝜂𝜂
! !
8 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌! 𝑈𝑈! 𝜂𝜂

(2.135)

2.8.7. Sıkıştırılabilirlik Katsayısı: 𝑲𝑲𝒑𝒑
Daha önce ifade edildiği gibi 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 210 − 16 Standardına göre, fan uygulamalarında test
şartlarında giriş (emiş) şartlarına bağlı olarak hava yoğunluğunda %10’u, devir sayısında ise
%5’i aşan değişiklikler olması durumunda sıkıştırılabilirlik etkilerinin bir 𝐾𝐾𝑝𝑝 katsayısı ile dikkate
alınması gerekmektedir.
Fanlarda fan toplam basıncının yaklaşık olarak 2990 𝑃𝑃𝑃𝑃 (12 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 304.8 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)’dan daha
büyük veya fan içerisinde herhangi bir noktadaki ortalama akış hızının 100 𝑚𝑚/𝑠𝑠’nin üzerinde
olması ya da çark çıkışındaki çevresel hız 𝑈𝑈2 ’ye göre tanımlanan 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ sayısı için 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑈𝑈! /𝑎𝑎 =
(𝜋𝜋𝜋𝜋! 𝑛𝑛/60)/ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 < 0.25 eşitsizliğinin sağlanması halinde hesaplamalarda sıkıştırılabilirlik
katsayısı 𝐾𝐾𝑝𝑝 ‘nin dikkate alınması uygun olur. Burada 𝐷𝐷2 , 𝑛𝑛, 𝑎𝑎, 𝑘𝑘, 𝑅𝑅 ve 𝑇𝑇 sırasıyla çark çıkış çapını
(𝑚𝑚), fan devir sayısını (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑), ses hızını (𝑚𝑚/𝑠𝑠), özgül ısılar oranını (izentropik üssü), ideal gaz
sabitini (𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘. 𝐾𝐾) ve akışkanın mutlak sıcaklığını (𝐾𝐾) göstermektedir. Eğer sıkıştırılabilirlik dikkate
alınmazsa havanın yoğunluğunda ve fan 91basıncında aşağıda Tablo 2.2’de verilen %
mertebelerinde bağıl hatalar söz konusu olabilecektir.

şartlarında giriş (emiş) şartlarına bağlı olarak hava yoğunluğunda %10’u, devir sayısında ise
%5’i aşan değişiklikler olması durumunda sıkıştırılabilirlik etkilerinin bir 𝐾𝐾𝑝𝑝 katsayısı ile dikkate
alınması gerekmektedir.
Fanlarda fan toplam basıncının yaklaşık olarak 2990 𝑃𝑃𝑃𝑃 (12 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 304.8 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)’dan daha
büyük veya fan içerisinde herhangi bir noktadaki ortalama akış hızının 100 𝑚𝑚/𝑠𝑠’nin üzerinde
olması ya da çark çıkışındaki çevresel hız 𝑈𝑈2 ’ye göre tanımlanan 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ sayısı için 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑈𝑈! /𝑎𝑎 =
(𝜋𝜋𝜋𝜋! 𝑛𝑛/60)/ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 < 0.25 eşitsizliğinin sağlanması halinde hesaplamalarda sıkıştırılabilirlik
katsayısı 𝐾𝐾𝑝𝑝 ‘nin dikkate alınması uygun olur. Burada 𝐷𝐷2 , 𝑛𝑛, 𝑎𝑎, 𝑘𝑘, 𝑅𝑅 ve 𝑇𝑇 sırasıyla çark çıkış çapını
(𝑚𝑚), fan devir sayısını (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑), ses hızını (𝑚𝑚/𝑠𝑠), özgül ısılar oranını (izentropik üssü), ideal gaz
sabitini (𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘. 𝐾𝐾) ve akışkanın mutlak sıcaklığını (𝐾𝐾) göstermektedir. Eğer sıkıştırılabilirlik dikkate
alınmazsa havanın yoğunluğunda ve fan basıncında aşağıda Tablo 2.2’de verilen %
mertebelerinde bağıl hatalar söz konusu olabilecektir.

Tablo
𝐴𝐴𝐴𝐴ış 2.2.
𝐻𝐻ı𝑧𝑧ı Sıkıştırılabilirlik dikkate alınmazsa havanın yoğunluğunda ve fan basıncında
50
100
150
200
oluşacak
𝑉𝑉 (𝑚𝑚/𝑠𝑠)% bağıl hata mertebeleri.
Akış Hızı V (m/s)

50

∆𝜌𝜌
(%)
1.21
𝜌𝜌Δρ
1.21
(%)
∆(∆𝑃𝑃)
ρ
0.605
(%)
∆𝑃𝑃
Δ(Δ
Ρ
)
Tablo
2.2. Sıkıştırılabilirlik
dikkate
0.605 alınmazsa
-----(%)
Ρ mertebeleri.
% bağılΔhata

100

4.80

4.80

2.40

150

200

11.65

20.80

11.65

5.825

20.80
10.4

havanın
2.40 yoğunluğunda
5.825 ve fan basıncında
10.4 oluşacak

Öte yandan sıkıştırılabilir akıştaki hacimsel debi sıkıştırılamaz akışa göre daha düşük olacaktır.
Buna göre fanın hacimsel debisi sıkıştırılabilirlik katsayısı 𝐾𝐾𝑝𝑝 (< 1) oranında arttırılmalıdır.

Bir fandaki sıkıştırılabilirlik katsayısı (faktörü) 𝐾𝐾𝑝𝑝 ; fanın hacimsel debisi, fan toplam basıncı ve fan
efektif (mil) gücü yardımıyla fan genel (toplam) veriminin hesaplanmasında kullanılan
termodinamik bir katsayı olup, sıkıştırılamayan akışkan kabulüyle elde edilen fan toplam
basıncının sıkıştırılabilir akışkan kabulüyle belirlenen fan toplam basıncına oranı olarak
tanımlanabilmektedir.
Bir fanda sıkıştırılabilirlik katsayısı (faktörü) aşağıdaki ifadeyle verilir:
𝐾𝐾𝑝𝑝 =

𝑧𝑧
𝑙𝑙𝑙𝑙 1 + 𝑥𝑥
𝑙𝑙𝑙𝑙 1 + 𝑧𝑧
𝑥𝑥

Buradaki 𝑥𝑥 ve 𝑧𝑧 ise aşağıdaki eşitliklerle hesaplanabilmektedir.
𝑥𝑥 =
𝑧𝑧 =

∆𝑃𝑃!
𝑃𝑃!!!"#

𝑘𝑘 − 1
𝑘𝑘

𝑁𝑁! /𝑄𝑄
𝑃𝑃!!!"#

(2.136)

(2.137)
(2.138)

Bu ifadelerde; ∆𝑃𝑃! , 𝑃𝑃𝑡𝑡1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑘𝑘, 𝑁𝑁𝑒𝑒 ve 𝑄𝑄 sırasıyla fan toplam basıncını, fan girişindeki toplam
basıncın mutlak değerini, izentropik üssü (özgül ısılar oranını), fanın efektif (mil) gücünü ve fanın
hacimsel debisini göstermekte olup, hava için 𝑘𝑘 = 1.4 alınabilmektedir.

Fanlarda sıkıştırılabilirlik katsayısı (faktörü) için kullanılmak üzere aşağıdaki gibi bir başka ifade
daha tanımlanmıştır:
𝐾𝐾𝑝𝑝 =

𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 + 𝑟𝑟 − 1
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 + 𝐸𝐸 𝑟𝑟 − 1

(2.139)

Burada; 𝐸𝐸 ve 𝑟𝑟 sırasıyla güç oranını ve basınç oranını göstermekte olup, bu oranlar aşağıdaki gibi
tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalarda 𝑁𝑁𝑒𝑒 , 𝑄𝑄 ve ∆𝑃𝑃! sırasıyla fanın efektif (mil) gücünü, fanın
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hacimsel debisini ve fanın toplam basıncını göstermekte
olup, 𝑘𝑘 izentropik üssü (özgül ısılar
oranı), hava için 𝑘𝑘 = 1.4 alınabilmektedir. Standart atmosfer basıncı 𝑃𝑃!"#$% = 101325 𝑃𝑃𝑃𝑃’dır.

hacimsel debisini göstermekte olup, hava için 𝑘𝑘 = 1.4 alınabilmektedir.

Fanlarda sıkıştırılabilirlik katsayısı (faktörü) için kullanılmak üzere aşağıdaki gibi bir başka ifade
daha tanımlanmıştır:
𝐾𝐾𝑝𝑝 =

𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 + 𝑟𝑟 − 1
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 + 𝐸𝐸 𝑟𝑟 − 1

(2.139)

𝐸𝐸 =

𝑘𝑘 − 1 𝑁𝑁𝑒𝑒
𝑘𝑘 𝑄𝑄 ∆𝑃𝑃𝑡𝑡

(2.140)

Burada; 𝐸𝐸 ve 𝑟𝑟 sırasıyla güç oranını ve basınç oranını göstermekte olup, bu oranlar aşağıdaki gibi
tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalarda 𝑁𝑁𝑒𝑒 , 𝑄𝑄 ve ∆𝑃𝑃! sırasıyla fanın efektif (mil) gücünü, fanın
hacimsel debisini ve fanın toplam basıncını göstermekte olup, 𝑘𝑘 izentropik üssü (özgül ısılar
oranı), hava için 𝑘𝑘 = 1.4 alınabilmektedir. Standart atmosfer basıncı 𝑃𝑃!"#$% = 101325 𝑃𝑃𝑃𝑃’dır.
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + ∆𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(2.141)

𝑛𝑛 − 1
𝑘𝑘 − 1
= 𝜂𝜂𝑔𝑔
𝑛𝑛
𝑘𝑘

(2.142)

𝑟𝑟 =

Fandaki havanın sıkıştırılmasının politropik hal değişimi olarak kabul edilmesi halinde bir
politropik üs değeri 𝑛𝑛 kullanılır. Politropik üs 𝑛𝑛, fan genel (toplam) verimi 𝜂𝜂𝑔𝑔 ve izentropik üs 𝑘𝑘
arasında aşağıdaki gibi bir bağıntı yazılabilir.

Bazı termodinamik eşitliklerden faydalanılarak, sıkıştırılabilirlik katsayısı 𝐾𝐾𝑝𝑝 için aşağıdaki gibi bir
başka bağıntı da yazılabilir.

𝐾𝐾𝑝𝑝 =

𝑛𝑛 − 1 𝑃𝑃2
𝑛𝑛
𝑃𝑃1

𝑛𝑛−1
𝑛𝑛

𝑃𝑃2
−1
𝑃𝑃1

−1

(2.143)

Burada 𝑃𝑃1 ve 𝑃𝑃2 sırasıyla havanın fan girişindeki (emiş ağzındaki) ve çıkışındaki (basma
ağzındaki) mutlak toplam basınçları göstermektedir.
Akışkanın sıkıştırılabilme durumunun ihmal edilemeyeceği durumlarda, sıkıştırılabilirlik katsayısı
𝐾𝐾𝑝𝑝 kullanılarak fanın efektif (mil) gücü 𝑁𝑁𝑒𝑒 ve fanın genel (toplam) verimi 𝜂𝜂𝑔𝑔 aşağıdaki eşitliklerle
daha hassas bir şekilde hesaplanabilir.
𝑁𝑁𝑒𝑒 =
𝜂𝜂𝑔𝑔 =

𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 . 𝐾𝐾𝑝𝑝
𝜂𝜂𝑔𝑔

(2.144)

𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 . 𝐾𝐾𝑝𝑝
𝑁𝑁𝑒𝑒

(2.145)

Problem 2.8. Atmosfer basıncındaki (𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 101325 𝑃𝑃𝑃𝑃) havayı emip basan bir Aironn
Havalandırma fanının hacimsel debisi 𝑄𝑄 = 43200 𝑚𝑚! /ℎ, toplam basıncı ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 = 4000 𝑃𝑃𝑃𝑃 ve
fanın efektif (mil) gücü 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 60 𝑘𝑘𝑘𝑘’dir. Fanın toplam (genel) verimini havanın sıkıştırılamaz ve
sıkıştırılabilir kabul edilme durumları için hesaplayıp karşılaştırınız? Havanın özgül ısılar oranı
(izentropik üssü) 𝑘𝑘 = 1.4’tür.
Çözüm:
Fanın toplam (genel) verimi hava sıkıştırılamaz kabul edilerek (𝐾𝐾𝑝𝑝 = 1) hesaplanırsa,
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𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 (43200/3600) (𝑚𝑚3 /𝑠𝑠) 𝑥𝑥 4000 (𝑁𝑁/𝑚𝑚2 )
48000 (𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑠𝑠)
𝜂𝜂𝑔𝑔 = 𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃 = (43200/3600) (𝑚𝑚3 /𝑠𝑠) 𝑥𝑥 4000 (𝑁𝑁/𝑚𝑚2 ) = 48000 (𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑠𝑠) = 0.80
𝑡𝑡
𝑁𝑁
60000
(𝑊𝑊)
60000
(𝑊𝑊 = 𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑠𝑠) = 0.80
𝑒𝑒 =
𝜂𝜂𝑔𝑔 =
=
𝑁𝑁𝑒𝑒
60000 (𝑊𝑊 = 𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑠𝑠)
60000 (𝑊𝑊)
Fanın toplam (genel) verimi hava sıkıştırılabilir kabul edilerek (𝐾𝐾𝑝𝑝 < 1) hesaplanırsa,
Fanın toplam (genel) verimi hava sıkıştırılabilir kabul edilerek (𝐾𝐾𝑝𝑝 < 1) hesaplanırsa,
4000
∆𝑃𝑃!
= 4000 = 0.039476
𝑥𝑥 = ∆𝑃𝑃
!
𝑥𝑥 = 𝑃𝑃!!!"# = 101325 = 0.039476
𝑃𝑃!!!"# 101325
𝑘𝑘 − 1 𝑁𝑁! /𝑄𝑄
1.4 − 1 60000/12
𝑧𝑧 = 𝑘𝑘 − 1 𝑁𝑁 /𝑄𝑄
= 1.4 − 1 60000/12 = 0.014098
𝑃𝑃!!!!"# = 1.4
101325 = 0.014098
𝑧𝑧 = 𝑘𝑘
𝑘𝑘
𝑃𝑃!!!"#
1.4
101325
𝑙𝑙𝑙𝑙 1 + 𝑥𝑥
𝑙𝑙𝑙𝑙 1 + 0.039476
𝑧𝑧
0.014098
= 𝑙𝑙𝑙𝑙 1 + 0.039476
= 0.9876
𝐾𝐾𝑝𝑝 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 1 + 𝑥𝑥
𝑧𝑧
𝑥𝑥
0.039476
+ 0.014098 = 0.9876
𝑙𝑙𝑙𝑙 1 + 𝑧𝑧 =
𝑙𝑙𝑙𝑙 10.014098
𝐾𝐾𝑝𝑝 =
𝑥𝑥
𝑙𝑙𝑙𝑙 1 + 𝑧𝑧
0.039476
𝑙𝑙𝑙𝑙 1 + 0.014098
𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 . 𝐾𝐾𝑝𝑝 12 𝑥𝑥 4000 𝑥𝑥 0.9876
𝜂𝜂𝑔𝑔 = 𝑄𝑄. ∆𝑃𝑃 . 𝐾𝐾 = 12 𝑥𝑥 4000 𝑥𝑥 0.9876 = 0.79
𝑁𝑁𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑝𝑝 =
60000
𝜂𝜂𝑔𝑔 =
= 0.79
𝑁𝑁𝑒𝑒
60000
bulunur. Burada debi, 1 − 𝐾𝐾𝑝𝑝 çarpanı kadar azalır. Fanın toplam (genel) veriminde hava
kadar
azalır.
Fanın toplam
(genel)
veriminde
bulunur.
Burada
1 − 𝐾𝐾
= 0.9876)
yapılan
hesaplamada,
yaklaşık
% 1.25
kadarlıkhava
bir
sıkıştırılabilir
kabuldebi,
edilerek
(𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝 çarpanı
=
0.9876)
yapılan
hesaplamada,
yaklaşık
%
1.25
kadarlık
bir
sıkıştırılabilir
kabul
edilerek
(𝐾𝐾
azalma olduğu görülür. Ancak 𝑝𝑝fan toplam basıncının 30 000 𝑃𝑃𝑃𝑃 gibi çok daha yüksek olması
azalma
görülür.
Ancakverimindeki
fan toplam bu
basıncının
000
çokbüyük
daha yüksek
olması
halinde olduğu
fan toplam
(genel)
azalma 30%
5 𝑃𝑃𝑃𝑃
gibigibi
daha
mertebelerde
halinde
fan
toplam
(genel)
verimindeki
bu
azalma
%
5
gibi
daha
büyük
mertebelerde
olabilmektedir.
olabilmektedir.
Sıkıştırılabilirlik katsayısı (faktörü) 𝐾𝐾𝑝𝑝 için (2.130) denklemi ile verilen diğer ifade kullanılarak
Sıkıştırılabilirlik
katsayısı
(faktörü)
(2.130)
denklemi ile verilen diğer ifade kullanılarak
𝑝𝑝 için
hesaplama yapılırsa
yaklaşık
olarak 𝐾𝐾
aynı
sonuç
elde edilir.
hesaplama yapılırsa yaklaşık olarak aynı sonuç elde edilir.
(2.135) denkleminden güç oranı 𝐸𝐸,
(2.135) denkleminden güç oranı 𝐸𝐸,
𝑘𝑘 − 1 𝑁𝑁𝑒𝑒
1.4 − 1 60000
𝐸𝐸 = 𝑘𝑘 − 1 𝑁𝑁 =
1.4 − 1 600004000 = 0.357
𝑘𝑘 𝑄𝑄 ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 𝑒𝑒 = 1.4 (43200/3600)
𝐸𝐸 =
= 0.357
𝑘𝑘 𝑄𝑄 ∆𝑃𝑃𝑡𝑡
1.4 (43200/3600) 4000
(2.132) denkleminden ise basınç oranı 𝑟𝑟,
(2.132) denkleminden ise basınç oranı 𝑟𝑟,
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + ∆𝑃𝑃𝑡𝑡
101325 + 4000
𝑟𝑟 = 𝑃𝑃
= 101325 + 4000 = 1.039
+
∆𝑃𝑃
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡 =
101325
𝑟𝑟 =
= 1.039
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
101325
bulunarak (2.130) denkleminde yerlerine yazılırsa, sıkıştırılabilirlik katsayısı (faktörü),
bulunarak (2.130) denkleminde yerlerine yazılırsa, sıkıştırılabilirlik katsayısı (faktörü),
𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 1 + 𝑟𝑟 − 1
0.357𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 1 + 1.039 − 1
𝐾𝐾𝑝𝑝 = 𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 + 𝑟𝑟 − 1 = 0.357𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 + 1.039 − 1 = 0.9878
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
1
+
𝐸𝐸
𝑟𝑟
−
1
1010
𝐾𝐾𝑝𝑝 =
= 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 +100.357 1.039 − 1 = 0.9878
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 + 𝐸𝐸 𝑟𝑟 − 1
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 + 0.357 1.039 − 1

bulunur.

2.8.8. Sıkıştırılabilir Akışkan Durumunda Fan Kanunları:
Sıkıştırılamayan akışkan için daha önce verilen fan kanunlarında eşitliklerin sağ tarafına,
𝐾𝐾! 𝐾𝐾!! = 1 + 𝑚𝑚 − 1 1 − 𝐾𝐾!

(2.146)

ifadesinin çarpan olarak eklenmesi durumunda sıkıştırılabilir akışkan için fan kanunları elde
94
edilir. Burada 𝑚𝑚 aşağıdaki ifade ile tanımlanmakta
olup; 𝐷𝐷 çark çapını ve 𝑇𝑇 ise (𝐾𝐾) birimi
cinsinden akışkanın mutlak sıcaklığını göstermektedir.

bulunur.
2.8.8. Sıkıştırılabilir Akışkan Durumunda Fan Kanunları:
Sıkıştırılamayan akışkan için daha önce verilen fan kanunlarında eşitliklerin sağ tarafına,
𝐾𝐾! 𝐾𝐾!! = 1 + 𝑚𝑚 − 1 1 − 𝐾𝐾!

(2.146)

ifadesinin çarpan olarak eklenmesi durumunda sıkıştırılabilir akışkan için fan kanunları elde
edilir. Burada 𝑚𝑚 aşağıdaki ifade ile tanımlanmakta olup; 𝐷𝐷 çark çapını ve 𝑇𝑇 ise (𝐾𝐾) birimi
cinsinden akışkanın mutlak sıcaklığını göstermektedir.
!

!

𝑚𝑚 = (𝐷𝐷! 𝐷𝐷! ) (𝑛𝑛! 𝑛𝑛! ) (𝑇𝑇! 𝑇𝑇! )

(2.147)

Problem 2.9. Çark çapı 𝐷𝐷! = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑄𝑄 = 72000 𝑚𝑚! /ℎ = 20 𝑚𝑚! /𝑠𝑠, ∆𝑃𝑃! = 1564 𝑃𝑃𝑃𝑃,
𝑁𝑁! = 40 𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝐿𝐿! = 112 𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑛𝑛! = 1380 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑 olan bir Santrifüj fan; 𝑛𝑛! = 1770 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑
ve 𝐷𝐷! = 1250 𝑚𝑚𝑚𝑚 şartlarında çalıştırılmak isteniyor. Atmosfer basıncı 𝑃𝑃!"#$% = 𝑃𝑃!ş! =
98000 𝑃𝑃𝑃𝑃 ve sıcaklığı 𝑇𝑇!ş! = 20 𝐶𝐶’dir. Havanın özgül ısılar oranı (izentropik üssü) 𝑘𝑘 = 1.4’tür.
Yeni çalışma şartlarında fanın hacimsel debisini, toplam basıncını, efektif (mil) gücünü ve gürültü
seviyesini hesaplayınız?
Çözüm:
Fan kanunlarından faydalanarak,
𝑃𝑃! 𝑃𝑃! ∆𝑃𝑃! ! ∆𝑃𝑃! !
=
=
=
=
𝑃𝑃 𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃! !

𝐷𝐷!!
𝐷𝐷!

!

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

!

𝐷𝐷!
=
𝐷𝐷!

!

𝑛𝑛!
𝑛𝑛!

!

1250
=
1000

∆𝑃𝑃! ! ∆𝑃𝑃! !
=
= 2.57 ⇒ ∆𝑃𝑃! ! = 4020 𝑃𝑃𝑃𝑃
∆𝑃𝑃! ! 1564

𝐷𝐷!!
𝑄𝑄! 𝑄𝑄!
=
=
𝑄𝑄 𝑄𝑄!
𝐷𝐷!

!

𝑛𝑛!
𝐷𝐷!
=
𝑛𝑛
𝐷𝐷!

!

𝑛𝑛!
1250
=
𝑛𝑛
1000

𝑄𝑄! 𝑄𝑄!
=
= 2.505 ⇒ 𝑄𝑄! = 50.1 𝑚𝑚! /𝑠𝑠
𝑄𝑄! 20

𝑁𝑁! ! 𝑁𝑁! !
𝐷𝐷!!
=
=
𝑁𝑁!
𝑁𝑁! !
𝐷𝐷!

!

𝑛𝑛!
𝑛𝑛

!

=

1250
1000

!

!

1770
1380

!

1770
1380

1770
= 2.505
1380

!

= 6.439

𝑁𝑁! ! 𝑁𝑁! !
=
= 6.439 ⇒ 𝑁𝑁𝑁𝑁! = 257.56 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁! !
40

𝐿𝐿! − 𝐿𝐿! = 70 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿!"
𝐿𝐿! − 112 = 70 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿!"

𝐷𝐷!
𝑛𝑛!
+ 50 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿!"
𝐷𝐷!
𝑛𝑛!

1250
1770
+ 50 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿!"
= 12.18 𝑑𝑑𝑑𝑑
1000
1380

𝐿𝐿! = 124.18 𝑑𝑑𝑑𝑑

Fanın genel (toplam) verimi veya fan verimi:

𝜂𝜂!

!

𝑚𝑚!
𝑁𝑁
𝑄𝑄 ∆𝑃𝑃! ! 20 95𝑠𝑠 𝑥𝑥 1564 𝑚𝑚!
=
=
= 0.782
𝑁𝑁𝑁𝑁!
40000 𝑊𝑊

!

= 2.57

𝐿𝐿! − 𝐿𝐿! = 70 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿!"
𝐿𝐿! − 112 = 70 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿!"

𝐷𝐷!
𝑛𝑛!
+ 50 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿!"
𝐷𝐷!
𝑛𝑛!

1250
1770
+ 50 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿!"
= 12.18 𝑑𝑑𝑑𝑑
1000
1380

𝐿𝐿! = 124.18 𝑑𝑑𝑑𝑑

Fanın genel (toplam) verimi veya fan verimi:

𝜂𝜂! =
!

𝑄𝑄 ∆𝑃𝑃! !
=
𝑁𝑁𝑁𝑁!

20

𝑚𝑚!
𝑁𝑁
𝑥𝑥 1564 !
𝑠𝑠
𝑚𝑚 = 0.782
40000 𝑊𝑊

Fan kanunlarından basınç ∆𝑃𝑃! ! = 1564 𝑃𝑃𝑃𝑃’dan ∆𝑃𝑃! ! = 4020 𝑃𝑃𝑃𝑃’ya, hacimsel debi 𝑄𝑄! =
20 𝑚𝑚! /𝑠𝑠’den 𝑄𝑄! = 50.1 𝑚𝑚! /𝑠𝑠’ye, 𝜂𝜂! = 0.782 fan verimindeki güç 𝑁𝑁𝑁𝑁! = 40 𝑘𝑘𝑘𝑘’dan
!
𝑁𝑁𝑁𝑁! = 257.56 𝑘𝑘𝑘𝑘’ya ve gürültü düzeyi ise 𝐿𝐿! = 124.18 𝑑𝑑𝑑𝑑’e çıkmaktadır.
4020 𝑃𝑃𝑃𝑃 fan toplam basıncı sıkıştırılabilir akış sınırlarında olduğu için durum yeniden
değerlendirilmelidir. Fan devir sayısındaki artış %5’den fazla olduğundan, sıkıştırılabilir akış
durumu söz konusudur.
𝐸𝐸 =

𝑘𝑘 − 1 𝑁𝑁𝑒𝑒
1.4 − 1 40000
=
= 0.142
𝑘𝑘 𝑄𝑄 ∆𝑃𝑃𝑡𝑡
1.4 (72000/3600) 4020

(2.132) denkleminden ise basınç oranı 𝑟𝑟,
𝑟𝑟 =

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + ∆𝑃𝑃𝑡𝑡
98000 + 4020
=
= 1.041
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
98000

bulunarak (2.130) denkleminde yerlerine yazılırsa, 𝐾𝐾𝑝𝑝 sıkıştırılabilirlik katsayısı (faktörü),
𝐾𝐾𝑝𝑝 =

bulunur.

𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 + 𝑟𝑟 − 1
0.142𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 + 1.041 − 1
=
= 0.98289
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 + 𝐸𝐸 𝑟𝑟 − 1
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 1 + 0.142 1.041 − 1
!

!

!

!

𝑚𝑚 = (𝐷𝐷! 𝐷𝐷! ) (𝑛𝑛! 𝑛𝑛! ) (𝑇𝑇! 𝑇𝑇! ) = 1250 1000) 1770 1380) (293 293) = 2.57
𝐾𝐾! 𝐾𝐾!! = 1 + 𝑚𝑚 − 1 1 − 𝐾𝐾! = 1 + 2.57 − 1 1 − 0.98289 = 1.0268
𝐾𝐾! 𝐾𝐾!! = 1.0268

Sıkıştırılabilme etkilerini dikkate almak için, daha önce sıkıştırılamaz akışkan için yazılan fan
kanunlarından hesaplanarak bulunan sonuçları 𝐾𝐾! 𝐾𝐾!! = 1.0268 ile çarparak düzeltmek gerekir.
Bu işlemler yapılırsa, böylece sıkıştırılabilir akışkan için fanın hacimsel debisi 51.44 𝑚𝑚! /𝑠𝑠, fanın
toplam basıncı 4127.74 𝑃𝑃𝑃𝑃, fanın efektif (mil) gücü 264.46 𝑘𝑘𝑘𝑘 ve fanın gürültü düzeyi ise
127.50 𝑑𝑑𝑑𝑑 olarak bulunmuş olur.
Problem 2.10. Bir Aironn Havalandırma fanının çark çapı 𝐷𝐷2 = 150 𝑚𝑚𝑚𝑚, devir sayısı 𝑛𝑛 =
3535 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑, debisi 𝑄𝑄 = 500 𝑚𝑚! /ℎ, toplam basıncı ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 = 300 𝑃𝑃𝑃𝑃, fan verimi 𝜂𝜂 = 0.40,
𝛾𝛾
havanın yoğunluğu 𝜌𝜌ℎ = 1.25 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 , yerçekimi ivmesi 𝑔𝑔 = 9.81 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! ve 𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 = 800’dür. Fan
ℎ

çıkışındaki 𝜓𝜓 basınç katsayısını, 𝜑𝜑 hız katsayısını, 𝜑𝜑 debi katsayısını, 𝜎𝜎 dönme hızı katsayısını, 𝛿𝛿
çap karakteristiği katsayısını, 𝜏𝜏 gürültü katsayısını ve 𝜆𝜆 güç katsayısını bulunuz?
Çözüm:

Fanın açısal hızı:
𝜔𝜔 =

2𝜋𝜋𝜋𝜋
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=

2𝜋𝜋(1450)

= 151.84 𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑠𝑠

127.50 𝑑𝑑𝑑𝑑 olarak bulunmuş olur.

Problem 2.10. Bir Aironn Havalandırma fanının çark çapı 𝐷𝐷2 = 150 𝑚𝑚𝑚𝑚, devir sayısı 𝑛𝑛 =
3535 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑, debisi 𝑄𝑄 = 500 𝑚𝑚! /ℎ, toplam basıncı ∆𝑃𝑃𝑡𝑡 = 300 𝑃𝑃𝑃𝑃, fan verimi 𝜂𝜂 = 0.40,
𝛾𝛾
havanın yoğunluğu 𝜌𝜌ℎ = 1.25 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 , yerçekimi ivmesi 𝑔𝑔 = 9.81 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ! ve 𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 = 800’dür. Fan
ℎ

çıkışındaki 𝜓𝜓 basınç katsayısını, 𝜑𝜑 hız katsayısını, 𝜑𝜑 debi katsayısını, 𝜎𝜎 dönme hızı katsayısını, 𝛿𝛿
çap karakteristiği katsayısını, 𝜏𝜏 gürültü katsayısını ve 𝜆𝜆 güç katsayısını bulunuz?

Çözüm:

Fanın açısal hızı:
𝜔𝜔 =

2𝜋𝜋𝜋𝜋 2𝜋𝜋(1450)
=
= 151.84 𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑠𝑠
60
60

Fanın çıkışındaki teğetsel hız: 𝑈𝑈2
𝑈𝑈2 = 𝜔𝜔𝑟𝑟2 =

𝜔𝜔𝐷𝐷2 2𝜋𝜋𝜋𝜋 𝐷𝐷2 𝜋𝜋𝐷𝐷2 𝑛𝑛 𝜋𝜋(0.15)(1450)
=
=
=
= 11.388 𝑚𝑚/𝑠𝑠
2
60
60 2
60

Fan Basma Yüksekliği:

∆𝑃𝑃!
∆𝑃𝑃!
300 𝑁𝑁/𝑚𝑚!
=
=
= 24.46 𝑚𝑚ℎ𝑆𝑆
𝐻𝐻 =
𝛾𝛾!
𝜌𝜌! 𝑔𝑔 1.25 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚! 𝑥𝑥 9.81 𝑚𝑚/𝑠𝑠 !

Fan Çıkışındaki Basınç Katsayısı: 𝜓𝜓2

veya

Δ𝑃𝑃
300 𝑁𝑁/𝑚𝑚2
𝜓𝜓2 = 𝜌𝜌 𝑡𝑡 2 =
= 3.733
1.25
2
𝑈𝑈2
(11.338)
2
2
𝜓𝜓2 =

2𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑈𝑈22

=

2 𝑥𝑥 9.81 𝑥𝑥 24.46
2

(11.338)

Fan Çıkışındaki Hız Katsayısı: 𝜑𝜑2
𝜑𝜑 =
𝜑𝜑 =
veya

𝜑𝜑 =

1

𝜓𝜓2

1

𝜓𝜓2

=
=

= 3.733

𝜌𝜌 2
2 𝑈𝑈2
Δ𝑃𝑃𝑡𝑡

1
= 0.5175
3.733

1.25
(11.338)2
2
= 0.5175
300

𝜌𝜌 2
𝑈𝑈
2 2=
Δ𝑃𝑃𝑡𝑡

Fan Çıkışındaki Debi Katsayısı: 𝜑𝜑2
𝜑𝜑2 =

𝑄𝑄

𝜋𝜋𝜋𝜋2 𝐷𝐷22 /4

=

500/3600

𝜋𝜋 𝑥𝑥 11.338 𝑥𝑥 (0.15)2 /4

Fan Çıkışındaki Dönme Hızı Katsayısı: 𝜎𝜎2
𝜑𝜑1/2
2

0.69321/2
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= 0.6932

2

veya

𝜑𝜑 =

1.25
2
(11.338)
2
= 0.5175
300

𝜌𝜌 2
𝑈𝑈
2 2=
Δ𝑃𝑃𝑡𝑡

Fan Çıkışındaki Debi Katsayısı: 𝜑𝜑2
𝜑𝜑2 =

𝑄𝑄

𝜋𝜋𝜋𝜋2 𝐷𝐷22 /4

=

500/3600

𝜋𝜋 𝑥𝑥 11.338 𝑥𝑥 (0.15)2 /4

Fan Çıkışındaki Dönme Hızı Katsayısı: 𝜎𝜎2
𝜎𝜎2 =

= 0.6932

𝜑𝜑1/2
2

0.69321/2
=
= 0.3100
3/4
3.733
𝜓𝜓3/4
2

Fan Çıkışındaki Çap Karakteristiği Katsayısı: 𝛿𝛿2
𝛿𝛿2 =

𝜓𝜓1/4
2
𝜑𝜑1/2
2

=

3.7331/4

0.69321/2

= 1.6694

Fan Çıkışındaki Gürültü Katsayısı: 𝜏𝜏2
𝜏𝜏2 =

𝜑𝜑22
0.6932
=
𝜓𝜓2
3.733

2

= 0.1287

Fan Çıkışındaki Güç Katsayısı: 𝜆𝜆2
𝜆𝜆2 =

𝜓𝜓2 . 𝜑𝜑2 3.733× 0.6932
=
= 6.4692
𝜂𝜂
0.40

2.9. Özgül Çap ve Cordier Diyagramı

O. Cordier, yüksek verimde pompalar ile birlikte çok sayıda fan ve kompresör gibi akışkana enerji
veren akım makinalarının optimum çalışma durumuna ait,
𝜔𝜔!"

𝜔𝜔𝑄𝑄!/!
= 𝜔𝜔! =
(𝑔𝑔𝑔𝑔)!/!

(2.148)

boyutsuz özgül açısal hızları ile boyutsuz 𝑑𝑑! özgül çaplarını istatistiki bakımdan incelemiş ve
aşağıdaki Şekil 2.5’te görülen ortalama eğri etrafında noktaların çok dağılmadığını görmüştür.
Bunun anlamı şudur ki, kriter olarak yüksek verim kabul edilirse, optimum çalışma noktasına ait
(𝑑𝑑! , 𝜔𝜔!" ) noktası bu eğri üzerine düşen akım makinasının yüksek verimli olma ihtimali büyüktür.
Eğrinin uzağına düşen bir noktada çalışan akım makinasının yüksek verimli olma ihtimali az olsa
bile, az gürültü yapma ve ekonomik konstrüksiyona sahip olma gibi başka önemli özellikleri
bulunabilir. Bu nedenle benzer diyagramlar; minimum gürültü, ya da en ekonomik konstrüksiyon
gibi değişik kriterler göz önünde bulundurularak da çizilebilir.
Özgül Çap:
Özgül hıza benzer olarak, en iyi verim noktasında çalışırken 1 𝑚𝑚! /𝑠𝑠 debiyi, 1 𝑚𝑚 basma yüksekliği
için geçiren akım makinasının (fan, kompresör veya pompa) çarkının dış çapına özgül çap
(boyutlu) denir.
Boyutsuz özgül çap ise aşağıdaki gibi tanımlanır,
𝑑𝑑! =

𝐷𝐷(𝑔𝑔𝑔𝑔)!/!
𝑄𝑄!/!
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(2.149)

bulunabilir. Bu nedenle benzer diyagramlar; minimum gürültü, ya da en ekonomik konstrüksiyon
gibi değişik kriterler göz önünde bulundurularak da çizilebilir.
Özgül Çap:
Özgül hıza benzer olarak, en iyi verim noktasında çalışırken 1 𝑚𝑚! /𝑠𝑠 debiyi, 1 𝑚𝑚 basma yüksekliği
için geçiren akım makinasının (fan, kompresör veya pompa) çarkının dış çapına özgül çap
(boyutlu) denir.
Boyutsuz özgül çap ise aşağıdaki gibi tanımlanır,
𝑑𝑑! =

𝐷𝐷(𝑔𝑔𝑔𝑔)!/!
𝑄𝑄!/!

(2.149)

Uygulamada geometrik olarak benzer ancak farklı boyut ve dönme hızındaki fan çarklarını verim
açısından karşılaştırmak amacıyla çizilen 𝜎𝜎 − 𝛿𝛿 Cordier diyagramları kullanılabilmektedir. 1953
yılında Cordier tarafından en uygun çark tasarımı seçiminde kullanımlarını gösterildiğinden
bugüne 𝜎𝜎 ve 𝛿𝛿 katsayıları dikkate değer ölçüde önem kazanmış olup, yüksek verimli fan çarkların
ön seçiminde 𝜎𝜎 − 𝛿𝛿 Cordier diyagramları (Şekil 2.6) rahatlıkla kullanılabilir.
Cordier
diyagramının basınç katsayısı 𝜓𝜓’nin debi (hacim) katsayısı 𝜑𝜑’nin fonksiyonu olarak çizilmiş bir
biçimi de literatürde yer almaktadır.

Şekil 2.5. Fan ve kompresörler için Cordier Diyagramı.

Şekil 2.5. Fan ve kompresörler için Cordier Diyagramı.
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Şekil 2.5. Fan ve kompresörler için Cordier Diyagramı.

Şekil 2.6. Değişik fan çarkları için çap karakteristiği katsayısı 𝛿𝛿’nın fan dönme hızı katsayısı 𝜎𝜎’ya
göre değişimi olarak çizilen Cordier diyagramı üzerinde maksimum fan verimleri (𝜂𝜂) ve çevresel
hızları (𝑈𝑈).
Santrifüj makinalar 𝜎𝜎 ve 𝛿𝛿 katsayılarına göre grafik olarak gösterilir. Tüm çarkların dar bir bant
içinde toplanması için her tipin en iyi çarkı 𝜎𝜎 ve 𝛿𝛿 katsayıları grafiği üzerinde uygun bir konuma
yerleştirilir. 𝜎𝜎 katsayısının belirli bir değeri için en uygun çarkın belirlenmesi 𝜎𝜎 ve 𝛿𝛿 eğrisi
üzerinde sadece 𝜎𝜎 katsayısına karşılık gelen 𝛿𝛿 katsayısının okunmasını gerektirir. Eğri üzerinde
bir arakesit noktasında gösterilen bir tasarım seçilirse, optimum verim ancak kanat
konstrüksiyonlarının da makul olması şartıyla elde edilir. Bununla birlikte tasarım eğri üzerinde
gösterilen belirli bir tasarımdan farklı olursa, o zaman genel olarak çarkın konstrüksiyon olarak
ne kadar iyi yapıldığına bakılmaksızın bağıl olarak yüksek verim mümkün olmaz (Yüksek 𝜎𝜎
katsayısı aralığında 𝜎𝜎 − 𝛿𝛿 eğrileri ile bir eksenel/aksiyal fanın optimum çalışma noktasının
değerlendirilmesi güvenilir olmaz.)
Dış çapın apsisten Cordier eğrisine uzanması için gerçek tasarım tipleri Şekil 2.6’da ölçeğe göre
çizilmiştir. Bu gösterim biçimi birçok formülle uğraşmaksızın en uygun çark tasarımının seçimini
sağlar. Şekil 2.6’da 𝜎𝜎 = 1 ve 𝛿𝛿 = 1 olduğu noktada karşılaştırmalı veya model çark kesik
çizgilerle gösterilmiştir. Bu çark yüksek verimli bir çark olmadığından eğrinin altında yer
almaktadır fakat bu karşılaştırma yaparken küçük bir sonuçtur. Şekil 2.6’da sadece belirli fanların
bulunduğu konumların uygun bir şekilde gözden geçirilmesini amaçlanmaktadır. Her bir tasarım
için, 𝜎𝜎 = 1 ve 𝛿𝛿 = 1 olduğu noktadaki model çark bir karşılaştırma standardı olarak
kullanılmıştır. Bu yüzden tüm çarklar aynı hacimsel debi ve toplam basınca sahiptir ve Şekil
2.6’daki ana çizgiler çarkların bağıl büyüklüklerini göstermektedir. Bir örnek vermek gerekirse,
grafiğin en sağındaki yüksek basınçlı bir fanın dönme hızı (devir sayısı) model çarkınkinin sadece
1 10’u olmasına rağmen, büyüklüğü model çarkınkinin 9.7 katıdır.

2.10. Reynolds Sayısının Etkisi (Ölçek Etkisi)

Fanlarda geometrik benzerliğin cidar pürüzlülüklerini de kapsayacak derecede ileri
götürülememesi, çark ile sabit duran gövde arasındaki boşluklarda geometrik benzerliğin tam
olamaması, ayrıca 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısı 𝑅𝑅𝑅𝑅‘nin bir makineden ötekine az çok farklı değerler alması
sonucu olarak benzer makinelerin boyutsuz performansları, özellikle verimleri birbirine eşit
100
olmamakta, geometrik benzerlik oranı 𝜆𝜆’nın değeri 1’den uzaklaştıkça aradaki fark artmaktadır.
Bu etkiler kısaca “Ölçek Etkisi” olarak adlandırılmaktadır.
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grafiğin en sağındaki yüksek basınçlı bir fanın dönme hızı (devir sayısı) model çarkınkinin sadece
1 10’u olmasına rağmen, büyüklüğü model çarkınkinin 9.7 katıdır.

2.10. Reynolds Sayısının Etkisi (Ölçek Etkisi)

Fanlarda geometrik benzerliğin cidar pürüzlülüklerini de kapsayacak derecede ileri
götürülememesi, çark ile sabit duran gövde arasındaki boşluklarda geometrik benzerliğin tam
olamaması, ayrıca 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısı 𝑅𝑅𝑅𝑅‘nin bir makineden ötekine az çok farklı değerler alması
sonucu olarak benzer makinelerin boyutsuz performansları, özellikle verimleri birbirine eşit
olmamakta, geometrik benzerlik oranı 𝜆𝜆’nın değeri 1’den uzaklaştıkça aradaki fark artmaktadır.
Bu etkiler kısaca “Ölçek Etkisi” olarak adlandırılmaktadır.
𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısının makinenin performansına ne ölçüde etki yaptığı birçok araştırmacı tarafından
incelenmiştir. Fan boyutlarının büyütülmesi ve 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısının arttırılmasının fan veriminin
artmasını sağladığı görülmüştür. Büyük boyutlu fan tesisatlarında nadiren doğru ölçümler
alınabileceğinden, prototip yani gerçek boyuttaki makine geliştirilirken başlangıçta küçük
boyuttaki model fan testleri yapılarak bulunan verim değerleri yardımıyla prototip verimindeki
artış belirlenmeli veya tahmin edilmelidir. Yeniden değerlendirme olarak adlandırılan bu işlemle
ilgili matematiksel bağıntılar fan mühendisliğinde son derece önemlidir.
Bugüne kadar optimum çalışma noktasında fanlar için genellikle Pfleiderer ve Ackeret tarafından
geliştirilen ve aşağıda verilen yeniden değerlendirme formülleri kullanılmıştır. Burada 𝜂𝜂! ve 𝑅𝑅𝑅𝑅!
sırasıyla büyük boyuttaki (gerçek veya prototip) fanın genel verimini ve 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısını; 𝜂𝜂! ve 𝑅𝑅𝑅𝑅! ise
küçük boyuttaki (veya model) fana ait değerleri göstermektedir.
𝑅𝑅𝑅𝑅!
1 − 𝜂𝜂!
=
1 − 𝜂𝜂!
𝑅𝑅𝑅𝑅!

!

(Pfleiderer)

1 − 𝜂𝜂! 1 1 𝑅𝑅𝑅𝑅!
= +
1 − 𝜂𝜂! 2 2 𝑅𝑅𝑅𝑅!

!!

(Ackeret)

(2.150)
(2.151)

Burada genel olarak uygulamada 𝛼𝛼 = 0.1 alınır, ancak yüksek 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayılarında 0.1’den önemli
ölçüde daha düşük bir 𝛼𝛼 değerinin kullanılması önerilmektedir. Üslerle ilgili bu aşırı değişiklik
gerçek matematiksel ilişkinin yukarıda verilen formüllerle doğru bir şekilde
değerlendirilemeyeceğine işaret etmektedir. Bu ampirik denklemlerde 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısı 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜔𝜔𝐷𝐷 ! /𝜈𝜈
şeklinde tanımlanmıştır. Burada 𝐷𝐷 fanın çark (çıkış) çapını, 𝜈𝜈 akışkanın kinematik viskozitesini ve
𝜔𝜔 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑠𝑠)ise çarkın açısal hızını göstermekte olup, 𝑛𝑛 devir sayısı (dönme hızı) (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑) ile
arasındaki bağıntı, 𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋/60, şeklindedir. 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısı Tablo 2.3'te farklı fan ve çark tipleri için
verilen sınır 𝑅𝑅𝑅𝑅! fan eşik 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 sayılarından büyük olduğunda, 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısının etkisi (ölçek
etkisi) ortadan kalkar ve yukarıdaki denklemlerin kullanılmasına gerek kalmaz.
Dinamik benzerliğin gerekliliklerinden biri de, model ve protip fandaki birbirinin eşi olan tüm
ilgili noktalarda 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 sayılarının eşit olmasıdır. Fan gövdesine girişi ve çıkışı ile çark kanat
aralıklarındaki kesit alanlarının farklı olması, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısını önemli ölçüde değiştirir. Bu
nedenle, fan 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısının; fan girişinde 𝜌𝜌 yoğunluğu ile 𝜇𝜇 dinamik ve 𝜈𝜈 kinematik
viskozitesindeki hava veya gaz özellikleri ile birlikte çark dış çapına (𝐷𝐷) ve bu çapa göre tanımlı
teğetsel (çevresel) hızına (𝑈𝑈 = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋) dayalı olarak aşağıdaki gibi tanımlanması uygun ve alışılmış
bir uygulamadır.
𝑅𝑅𝑅𝑅! =

𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑈𝑈𝑈𝑈 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐷𝐷!
=
=
𝜈𝜈
𝜇𝜇/𝜌𝜌
𝜇𝜇

(2.152)

Burada fanın devir sayısı 𝑁𝑁 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑠𝑠) cinsinden yazılmalıdır. 𝑅𝑅𝑅𝑅! ’deki değişimler 𝑁𝑁, 𝐷𝐷 veya her
ikisinin değişiminin bir sonucu olabilir. Sadece 𝑁𝑁 değiştirilerek, 𝐷𝐷’deki bir değişikliğe bağlı
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Phelan tarafından yapılan testler, her bir
fan tasarımı için altında kalındığında fan aerodinamik yasalarından yapılan hesaplamalardaki
sapmalarda artışın meydana geldiği, eşik limiti olarak kabul edilen bir 𝑅𝑅𝑅𝑅! bulunduğunu
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Burada fanın devir sayısı 𝑁𝑁 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑠𝑠) cinsinden yazılmalıdır. 𝑅𝑅𝑅𝑅! ’deki değişimler 𝑁𝑁, 𝐷𝐷 veya her
ikisinin değişiminin bir sonucu olabilir. Sadece 𝑁𝑁 değiştirilerek, 𝐷𝐷’deki bir değişikliğe bağlı
olabilen herhangi bir boyut etkisi ortadan kaldırılabilir. Phelan tarafından yapılan testler, her bir
fan tasarımı için altında kalındığında fan aerodinamik yasalarından yapılan hesaplamalardaki
sapmalarda artışın meydana geldiği, eşik limiti olarak kabul edilen bir 𝑅𝑅𝑅𝑅! bulunduğunu
göstermektedir.
Çeşitli tasarımlar için yaklaşık eşik sınırları Tablo 2.3'te verilmiştir. En düşük sınırlama değerinin,
basit tasarımı sayesinde, akış kanalları boyunca akışının oldukça türbülanslı olduğu radyal düz
kanatlı santrifüj fan için olduğu not edilmelidir. Daha karmaşık tasarımlar, kanalların birçoğunda
geçiş bölgesindeki akışın hidrolik olarak pürüzlü olduğu hızlara ulaşıncaya kadar, daha yüksek
eşik değerlerine sahip olduğunu gösteren tasarımlardır. Çarpma kayıpları fan kanunlarına uyar
ve Reynolds
sayısından
bağımsızdır,
giderek
artan
verimli
tasarımlarla
Tablo 2.3.
Farklı fan
tipleri içinancak
yaklaşık
ReF fan
eşik
Reynolds
sayıları.bu kayıplar daha
azdır.
Fan Tipi

Çark Tasarımı
Radyal
DüzTasarımı
Çark

Fan Tipi
Santrifüj

Santrifüj

Karışık AkışlıKarışık Akışlı

Öne Eğik
Radyal Düz
Geriye EğikÖne
DüzEğik
Geriye
Geriye
Eğik Eğik Düz
Geriye Eğik
Geriye Eğik Airfoil
Geriye Eğik Airfoil
Çift Eğrilikli
Çift Eğrilikli

Meridyenel
Hızlandırıcılı
Meridyenel
Hızlandırıcılı
Göbek/Uç
YüksekYüksek
Göbek/Uç
Oranlı Oranlı
Eksenel/Aksiyal
Eksenel/Aksiyal
Göbek/Uç
Düşük Düşük
Göbek/Uç
Oranlı Oranlı

Fan Eşik
Reynolds Sayısı
ReF = ρπND2 /

Fan Eşik
0.4 x 106 Sayısı
Reynolds
!
𝑅𝑅𝑅𝑅!0.8=x𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐷𝐷
/𝜇𝜇
106
0.4𝑥𝑥10!
1.00.8𝑥𝑥10
x 106 !
!
1.51.0𝑥𝑥10
x 106
1.5𝑥𝑥10!
2.0 x 106 !
2.0𝑥𝑥10
2.02.0𝑥𝑥10
x 106 !
2.52.5𝑥𝑥10
x 106 !
2.52.5𝑥𝑥10
x 106 !
!
3.03.0𝑥𝑥10
x 106

Tablo 2.3. Farklı fan tipleri için yaklaşık 𝑅𝑅𝑅𝑅! fan eşik Reynolds sayıları.

𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısı Tablo 2.3'te farklı fan ve çark tipleri için verilen sınır 𝑅𝑅𝑅𝑅! fan eşik 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
sayılarından küçük olduğunda ise; geometrik olarak benzer fanlar için optimum çalışma
noktasında genel veriminin hesaplanmasında aşağıda verilen 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝐼𝐼 ve 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝐼𝐼
formülleri kullanılabilir. Burada 𝜂𝜂! , 𝑅𝑅𝑅𝑅! , 𝐷𝐷! ve 𝐻𝐻! sırasıyla küçük boyutlu (veya model) fan için
genel verim, 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısı, çark çapı ve basma yüksekliğini; 𝜂𝜂! , 𝑅𝑅𝑅𝑅! , 𝐷𝐷! ve 𝐻𝐻! ise büyük boyutlu
(gerçek veya prototip) fana ait değerleri göstermektedir.
1 − 𝜂𝜂!
𝑅𝑅𝑅𝑅!
=
1 − 𝜂𝜂!
𝑅𝑅𝑅𝑅!

1 − 𝜂𝜂!
𝐷𝐷!
=
1 − 𝜂𝜂!
𝐷𝐷!

!/!
!/!

𝐻𝐻!
𝐻𝐻!

!.!"

(Moody − I)

(2.153)

(Moody − II)

(2.154)

𝑅𝑅ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖, 𝐾𝐾., debinin değil de basınç yükünün yani basma yüksekliğinin çark dış çapının
fonksiyonu olmasından dolayı, 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısında çark dış çapının referans uzunluk olarak
kullanılmasının doğru olmayacağını ifade etmiştir. Çark giriş (emiş ağzı) çapı 𝐷𝐷! ’nin debiyi
belirlemede kullanılmasının daha doğru olacağını ifade ederek, 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısının bu çapa göre
tanımlanmasının uygun olacağını deneysel sonuçlarla göstermiştir. Benzer şekilde
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝐴𝐴. 𝐼𝐼., türbomakinayı karakterize 102
eden 𝐷𝐷 çapı için
𝐷𝐷!! + 𝐷𝐷!! /2 değerinin
kullanılmasını önermiştir. Burada 𝐷𝐷! fanın çark (çıkış) çapını göstermektedir.

1 − 𝜂𝜂!
𝑅𝑅𝑅𝑅!
=
1 − 𝜂𝜂!
𝑅𝑅𝑅𝑅!

1 − 𝜂𝜂!
𝐷𝐷!
=
1 − 𝜂𝜂!
𝐷𝐷!

!/!

𝐻𝐻!
𝐻𝐻!

!.!"

(Moody − I)

(2.153)

(Moody − II)

(2.154)

𝑅𝑅ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖, 𝐾𝐾., debinin değil de basınç yükünün yani basma yüksekliğinin çark dış çapının
fonksiyonu olmasından dolayı, 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısında çark dış çapının referans uzunluk olarak
kullanılmasının doğru olmayacağını ifade etmiştir. Çark giriş (emiş ağzı) çapı 𝐷𝐷! ’nin debiyi
belirlemede kullanılmasının daha doğru olacağını ifade ederek, 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısının bu çapa göre
tanımlanmasının uygun olacağını deneysel sonuçlarla göstermiştir. Benzer şekilde
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝐴𝐴. 𝐼𝐼., türbomakinayı karakterize eden 𝐷𝐷 çapı için
𝐷𝐷!! + 𝐷𝐷!! /2 değerinin
kullanılmasını önermiştir. Burada 𝐷𝐷! fanın çark (çıkış) çapını göstermektedir.

𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısı tanımlanırken fan gibi türbo makinaların büyüklüğünü temsil eden 𝐷𝐷 çark çapı yerine,
makinanın tipini belirleyebilecek başka bir lineer boyut seçilmesi ve böylece,
𝜔𝜔𝐷𝐷!
𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝜈𝜈

(2.155)

yerine,
𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝑔𝑔𝑔𝑔 !/!
𝑄𝑄!/!

𝑄𝑄!/! 1 𝑄𝑄!/! 𝑔𝑔𝑔𝑔
=
𝑔𝑔𝑔𝑔 !/! 𝜈𝜈
𝜈𝜈

!/!

(2.156)

şeklindeki 𝑅𝑅𝑅𝑅 sayısının kullanılması, ölçek etkisinin belirtilmesi bakımından daha gerçekçi ve
elverişli olabileceği de ifade edilmiştir.
Dinamik benzerlik için, testteki ve öngörülen fandaki 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ sayıları aynı olmalıdır; bu, aynı
basıncı üretmedikçe mümkün değildir. 2.0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘’ın üzerindeki yüksek basınçlarda çalışırken, hava
veya gaz artık sıkıştırılamaz olarak düşünülemez ve fan kanunlarının basitleştirilmiş formuna bir
sıkıştırılabilirlik katsayısı eklenmelidir. Bu katsayı, politropik üssü 𝑛𝑛 ile fan girişindeki ve
çıkışındaki mutlak basınçların bir fonksiyonudur. Toplam basınçlarla tanımlandığı gibi fan
bağlantıları arasında bir politropik işlem varsayımı, yalnızca fanın içinde gerçekte ne olduğunun
bir tahminidir. Bununla birlikte, öngörü amaçlı olarak yeterlidir.
Herhangi bir analizi kolaylaştırmak için, fan girişindeki hava veya gaz yoğunluğu tarafından
tanımlandığı gibi sesin 𝐶𝐶 hızı ile karşılaştırıldığında, fan çark kanat uçlarının çevresel hızına bağlı
olarak aşağıdaki gibi bir fan 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ sayısı tanımlamak uygundur.
𝑀𝑀𝑀𝑀! =

𝑈𝑈 𝜋𝜋𝜋𝜋𝐷𝐷
𝜋𝜋𝜋𝜋𝐷𝐷
=
=
𝐶𝐶
𝐶𝐶
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

(2.157)

Burada; 𝐶𝐶 ses hızını (𝑚𝑚/𝑠𝑠), 𝑅𝑅 gaz sabitini (hava için 287 𝐽𝐽/𝑘𝑘𝑘𝑘. 𝐾𝐾) ve 𝑇𝑇 (𝐾𝐾) ise mutlak gaz
sıcaklığını göstermektedir. Sıkıştırılabilirlik etkilerinden dolayı, yukarıda tanımlanan 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ sayısı
yaklaşık 0.3 değerine yaklaşmadıkça, 𝑀𝑀𝑀𝑀! ’deki değişiklikler basit fan yasalarında herhangi bir
sapmaya yol açmazlar. Bu değer beklenenden daha düşük görünebilir, ancak tanınması gereken,
kanat aralıklarında 1.0'e yaklaşan bir yerel değeri gösterebilir. Kritik koşullar daha sonra, debide
bir sınırlamanın olduğu "𝑏𝑏𝑜𝑜ğ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢" etkisi ile sonuçlanabilir. Kanat aralığı yüksek oranda
engellenmediği sürece bu genellikle bir problem değildir. 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 802'den alınan Şekil 2.7,
𝑀𝑀𝑀𝑀! 'de izin verilebilen değişimleri (sapmaları) vermektedir.
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Fan Tipleri ve Performans
Karakteristikleri
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3.1. Fanların Kanat Yapısına (Akış Yönüne) Göre Sınıflandırılması
Eanlar akışkanın çarktan çıkış yönüne göre mil eksenine dik yani radyal veya santrifüj
(merkezkaç), mil eksenine paralel yani eksenel veya aksiyal ve mil ekseni ile 90ᵒ’den küçük
bir açı yapacak şekilde karışık (karma) akışlı, yarı-eksenel veya santrifüj-eksenel olmak üzere
üç ana gruba ayrılır. Uygulamada daha az olmakla birlikte 4. bir grup olarak kullanılan çapraz
akışlı fanlarda ise hava akışı, önce içe doğru bir yönde ve daha sonra dışa doğru radyal bir
yönde gerçekleşmektedir.
Çark çevresel hızları eşit Öne Eğik Kanatlı Santrifüj, Düz Radyal Kanatlı Santrifüj, Geriye Eğik
Kanatlı Santrifüj, Karışık Akışlı ve Pervane Kanat Tipi Eksenel Fanlar için; Fan Statik (veya toplam)
Basıncının Fan Debisinin fonksiyonu olarak değişimi şematik olarak Şekil 3.1’de verilmiş olup,
şekilde fan karakteristikleri arasındaki farklılıklar açıkça görülmektedir.

Şekil 3.1. Eşit çark çevresel hızlı Santrifüj (öne eğik kanatlı, düz radyal kanatlı, geriye eğik
kanatlı), Karışık Akışlı ve Pervane Kanat Tipi Eksenel (Aksiyal) Fanlar için; Fan statik (veya
toplam) basıncının fan debisinin fonksiyonu olarak değişimleri.
Şekil 3.1’den anlaşılabileceği gibi eşit çark çevresel hızlı olmak şartıyla Santrifüj öne eğik
kanatlı fanların diğer fanlara göre daha büyük debi ve basınç gerektiren uygulamalarda,
Pervane Kanat Tipi Eksenel Fanların ise diğer fanlara göre daha küçük debi ve basınç
gerektiren uygulamalarda tercih edilmesi uygundur. Ancak uygulamada fanların çark çevresel
hızlarının eşit olmadığı durumlarla sık karşılaşılır. Ancak fan basıncı (statik veya toplam) yerine
basınç katsayısı
, fan debisi yerine de debi (hacim) katsayısı
gibi boyutsuz
parametreler kullanılarak, farklı çark dönme hızlarında çalışan, farklı boyutlardaki, farklı
tipteki fan tasarımlarının birbirleriyle karşılaştırılması mümkün olur. Bu bağlamda Santrifüj,
Karışık Akışlı ve Eksenel fan gibi farklı fan tipleri için bu boyutsuz parametrelerle çizilen tipik
karakteristik eğriler karşılaştırılarak farklı tasarımların uygulama açısından bazı özel avantajları
açıkça görülebilir (Şekil 3.2). Bu avantajlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Yüksek basınç ve düşük debiler (veya küçük debilerde basınçta yüksek artışlar sağlamak)
için Santrifüj (radyal) fanlar,
• Orta basınç ve orta debiler için karışık (karma) akışlı fanlar,
• Yüksek debiler ve düşük basınçlar (veya büyük debilerde basınçta düşük artışlar sağlamak)
için eksenel fanlar avantajlıdır.
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Şekil 3.2. Santrifüj, Karışık Akışlı ve Eksenel (Aksiyal) Fanlar için; boyutsuz fan basınç katsayısının
boyutsuz fan debi katsayısının fonksiyonu olarak değişimleri.

3.1.1. Santrifüj (Radyal) Fanlar

Genel olarak yüksek basınç ve düşük debi uygulamalarında tercih edilen Santrifüj Fanlar;
endüstriyel uygulamalarda pazar payı olarak %34 ile ilk sırada yer almakta olup, bunu %23 ile
Eksenel Fanlar takip etmektedir. Diğer fanlar ise pazar payının kalan %43’ünü teşkil etmektedir.
Santrifüj (radyal/merkezkaç) fanlar akışkanın çarktan mil eksenine dik yani radyal yönde
çıkış yaptığı fanlardır. Yüksek akış dirençlerini yenmek için kullanılır. 6 farklı kanat biçimde
olabilen Santrifüj fanların her birisinin endüstriyel uygulamalara bağlı olarak avantajları ve
dezavantajları bulunmaktadır. Bu yüzden her bir kanat biçimi ancak belirli uygulamalar için
çok uygun olacaktır. Bu bağlamda farklı performans sergileyen bu fanlar farklı uygulama
alanlarında kullanılabilmektedir. Yaklaşık maksimum verimleri bakımından büyükten küçüğe
doğru;
(a) Geriye Eğik Airfoil Kanatlı,
(b) Geriye Eğik Eğri/Silindirik Kanatlı,
(c) Geriye Eğik Düz Kanatlı,
(d) Radyal Eğri/Silindirik Kanatlı,
(e) Öne Eğik Eğri/Silindirik Kanatlı,
(f) Radyal (Düz) Kanatlı şeklinde sıralanır (Şekil 3.3).
Bununla birlikte uygulamada fanlar düşük maliyet esaslı imal edildiklerinden burada verilen
maksimum verim değerlerinin altında verimlere sahiptir. Ancak bazen Şekil 3.3. (c)’de verilen
Geriye Eğik Düz Kanatlar ile Şekil 3.3. (d)’de verilen Radyal Eğri/Silindirik Kanatlar halinde
burada verilen maksimum verim değerlerinden daha büyük verimler elde edilmektedir.
Kanatların çıkış kenarındaki eğiminin çarkın dönme yönüne ters olduğu Geriye Eğik Kanatlı
Santrifüj Fanlarda kanat açısı b2k < 90ᵒ, çarkın dönme yönünde olduğu Öne Eğik Kanatlı
Santrifüj Fanlarda kanat açısı b2k < 90ᵒ, akışkanın çark kanadını terk ettiği noktada çarka
çizilen teğete kanadın dik olduğu Radyal Kanatlı Santrifüj Fanlarda ise kanat açısı b2k < 90ᵒ’dır.
Santrifüj fanlar yüksek basınçlarda bile sessiz ve verimli çalışma, giriş kesitinin daha büyük
kesitli ortamlara, çıkış kesitinin ise daha küçük kesitli ortamlara bağlanabilmesi gibi birçok
avantajlara sahiptir. Fan veriminin (genel verimin) en yüksek olduğu tipi airfoil (aerodinamik)
tipi geriye eğik kanatlı olanıdır. Şekil 3.4’de çarkı Geriye Eğik Kanatlı bir Santrifüj (Radyal)
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fanın; (a) çarkı, (b) gövdesi (salyangoz) görülmekte olup, Şekil 3.5’de ise Santrifüj (Radyal) fan
örnekleri verilmiştir.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Şekil 3.3. Genel olarak Santrifüj (Radyal) fan çarklarında kullanılan 6 farklı kanat biçimi ve bu
kanatlarla ulaşılabilen yaklaşık maksimum verimler; (a) GAF: Geriye Eğik Airfoil Kanatlı, (b) GE:
Geriye Eğik Eğri/Silindirik Kanatlı, (c) GD: Geriye Eğik Düz Kanatlı, (d) RE: Radyal Eğri/Silindirik
Kanatlı, (e) ÖE: Öne Eğik Eğri/Silindirik Kanatlı, (f) RD: Radyal (Düz) Kanatlı.

		

(a)
(b)
Şekil 3.4. Çarkı Geriye Eğik Kanatlı bir Santrifüj (Radyal) fanın;
(a) çarkı, (b) gövdesi (salyangoz).

Şekil 3.5. Santrifüj (Radyal) fan örnekleri.
Santrifüj (Radyal) fanların avantajları:
• Geniş bir uygulama aralığı,
• Yüksek sıcaklık, korozif ve aşındırıcı ortam uygulamaları,
• Direkt tahrikli eksenel fanlara göre, motora daha kolay ulaşım,
• Özellikle değişken akış direncine sahip yerlerde, daha verimli ve daha sessiz çalışma
olanakları,
• Yüksek bir yapısal kararlılık,
• Çok yüksek basınçlar.
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3.1.1.1. Geriye Eğik Eğri/Silindirik Kanatlı
Kanat uçları dönme yönüne ters eğimde olup, sistem basıncının sıkça değişiminin söz konusu
olduğu durumlarda bu fanların kullanımları uygun olacaktır. Statik (veya Toplam) BasınçDebi eğrisi dik, Mil Gücü-Debi eğrisi ise yatık karakterde olduğundan basınçtaki istenmeyen
bir küçük bir artışta fanın mil gücü çok az artar ve debi düşer (Şekil 3.6). Yüksek verimli
fanlar (fan verimi %80 - 85 mertebelerinde) olup, düşük miktarda enerji tüketir ve küçük
boyutludur, ayrıca sistem direncindeki değişiklikler fan akışkan debisinde fazla bir değişime
neden olmaz. Gürültü düzeyleri düşüktür. Paralel bağlı olarak çalıştırılmaları kararlı çalışmaya
neden olacaktır. Çarktaki kanat sayısı 9 ile 16 arasında değiştiği için yani çarklarının seyrek
kanatlı olmasından dolayı bu fanlar bazen Geriye Eğik Seyrek Kanatlı Santrifüj Fanlar olarak
da adlandırılır. Bu fanlar genellikle fabrikalarda, imalathanelerde ve çalışma ortamlarındaki
kirli havanın temizlenmesi için kullanılabileceği gibi, bu gibi mahallerde ortaya çıkan büyük
toz talaş ve mermer parçacıklarının havadan arındırılması yanında endüstriyel mutfaklar gibi
yağlı ortamlarda tercih edilir. Bu fanların çarklarının seyrek kanatlı olması ortamdaki katı
parçacıkların çark kanatları arasında birikerek fanın çalışmasının olumsuz etkilenmesi ve fanın
ömrünün kısalmasına sebep olacak durumların yaşanmamasını sağlar. Genellikle orta-yüksek
basınç aralığında kullanılır.
Bu fanların kullanımı ısıtma, havalandırma ve klima uygulamalarında da oldukça yaygındır.
Airfoil kanatların kullanılamadığı korozyon ve erozyona maruz kalınan uygulamalarda da
kullanılır. Şekil 3.6’da geriye eğik eğri/silindirik kanatlı fanların tipik performans eğrileri
verilmiştir. Bu fanlara B-Çarklı Santrifüj Fanlar da denir.

Şekil 3.6. Geriye Eğik Eğri/Silindirik Kanatlı Santrifüj fanların tipik performans eğrileri.
Ağır hizmet gerektiren ticari/endüstriyel, ağır ısıtma/soğutma sistemlerinde ve kararlı hava
debisi gerektiren yerlerde de kullanılır. Bu fanlar öne eğik kanatlı fanlardan daha yüksek
verimle çalışır. Daha yüksek hızlarda çalıştıklarından öne eğimli kanatlı fanlar gibi sessiz
değildir. 80 mmSS @ 785 Pa’a kadar statik basınç ihtiyacı olan sistemlerde kullanılabilir. Büyük
çaplı çarklarda verimliliğini artırmak için aerodinamik kanat kullanılır.
Bu fanların genel özellikleri şunlardır:
• Santrifüj fanlar içinde Airfoil kanatlılardan sonra en verimlisidir,
• Verimliliğin en yüksek olduğu nokta: Maksimum debinin %50 - 60’ı arasındadır,
• Maksimum verimde, maksimum güç, maksimuma yakın statik basınç sağlar,
• Fan verimliliği yüksek olduğundan, büyük kapasite ihtiyaçlarını karşılamak açısından en
uygun fandır,
• Hava kanadı, dönen çarka göre daha düşük bir bağıl hızda terk eder. Bu durum, statik
basıncın daha yüksek olmasını sağlar,
• Daha yüksek fan hızlarına çıkılarak, daha fazla debi ve basınç elde edilebilir.
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3.1.1.2. Geriye Eğik Düz Kanatlı
Statik (veya Toplam) Basınç-Debi eğrisi dik, Mil Gücü-Debi eğrisi ise nispeten yatık karakterde
olduğundan basınçtaki istenmeyen bir küçük bir artışında fanın efektif (mil) gücü çok az artar
ve debi düşer (Şekil 3.7). Fan verimi %68 - 78 mertebelerindedir. Orta basınçlarda en iyi verimi
sağlar. Çarktaki kanat sayısı 9 ile 16 arasında değişir. Airfoil kanatların kullanılamadığı korozyon
ve erozyona maruz kalınan uygulamalarda da kullanılır. Bu fanlara P-Çarklı Santrifüj Fanlar
da denir. Nispeten yüksek verimli fanlar olup, kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir
ve sistem direncindeki değişiklikler fan akışkan debisinde fazla bir değişime neden olmaz.
Nispeten yüksek (1200 – 2400 devir / dk) hızlarda çalışır. Öne eğik kanatlı fanlara göre daha
pahalıdır.

Şekil 3.7 Geriye Eğik Düz Kanatlı Santrifüj Fanların Tipik Performans Eğrileri.
Bu kanat yapılı Santrifüj Fanların çekici bir özelliği, fan efektif (mil) gücü eğrilerinin büyük
debilerde aşırı yüklenmeme özelliğidir. Şekil 3.7’den görülebileceği gibi, fan efektif (mil)
gücü, hava debisi arttıkça artar ve belli bir maksimum değere ulaştıktan sonra debi artsa
bile ardından gittikçe azalır. Bu, fan devir sayısının sabit kaldığı sürece, sistem direncindeki
veya hava debisindeki değişikliklere rağmen, maksimum fan efektif (mil) gücüne (en iyi verim
noktasındaki) uygun olarak seçilen bir motorun aşırı yüklenmeyeceği anlamına gelir.
3.1.1.3. Öne Eğik Eğri/Silindirik Kanatlı
Kanatların uçları dönme yönünde eğimlidir; Santrifüj fanların en yaygın türüdür. Normalde
maksimum hava debisi, düşük titreşim ve gürültü düzeylerini sağlamak için düşük dönme
hızlarının istenildiği fırınlarda, ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde, elektronik ve
diğer ekipmanların soğutulmasında ve hafif egzoz sistemlerinde kullanılır. Yaklaşık 40 mmSS
@ 392’a kadar basınç üretebilir. Boyutları küçüktür. Fan Statik (veya Toplam) Basınç-Debi eğrisi
nispeten yatık olduğundan basınçtaki istenmeyen bir küçük bir artış debiyi çok artırır ve sonuç
olarak fanın mil gücü çok artabilir, ancak bu eğri karakterinden dolayı özellikle fan statik ve
toplam veriminin maksimum olduğu noktalar yakınlarında sistem direncindeki değişiklikler
statik veya toplam fan basıncında fazla bir değişime neden olmaz (Şekil 3.8). Fan verimi %60
- 65 mertebelerindedir. Düşük ve orta basınçlarda (0 – 1250 Pa) verimlidir. Çarktaki kanat
sayısı genellikle 24 (küçük boyutlularda) ile 64 (büyük boyutlularda) arasında değişir. Öne Eğik
Kanatlı Santrifüj Fan çarkları, sık kanatlı veya seyrek kanatlı olabilmektedir. Öne Eğik Seyrek
Kanatlı Santrifüj Fanlar düşük basınç sistemleri için tasarlanmış olup, kanat sayıları genellikle 9
- 16 arasındadır ve her türlü tesis havalandırmasında kullanılabilen en ekonomik havalandırma
çözümlerinden biridir. Kanat yapısının seyrek oluşu sayesinde çarkın temizliği kolaydır. Öne
Eğik Sık Kanatlı Santrifüj Fanların ise daha geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Kanat sayıları
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genellikle 24 - 64 arasında olup, bu fanlar uygulamada Sincap Kafesli Santrifüj Fanlar olarak
da adlandırılır. Isıtma, havalandırma ve klima uygulamalarındaki yaygın kullanımları yanında
özellikle fabrika ve atölyelerde oluşan tozlu ve kirli havanın tahliyesinde tercih edilir. Yapıları
itibariyle kolay bakım imkânı olan bu fanlarda önemli olan havanın tahliyesidir. Sık kanatlı
olması buna imkân sağlar. Restoranlarda ve evlerdeki davlumbazlarda da kullanılabilir.
Genellikle düşük-orta basınç aralığında kullanılır.
Öne Eğik Eğri/Silindirik Kanatlı Santrifüj Fanlar, geriye eğik kanatlı santrifüj fan ile uçak kanatlı
(airfoil) santrifüj fana göre ilk yatırım maliyeti açısından daha ekonomiktir. Devir sayıları
nispeten düşüktür (800 – 1200 devir / dk). Aynı çark çapında ve aynı dönme hızındaki geriye
eğik airfoil, geriye eğik eğri ve geriye eğik düz kanatlı fanlara göre daha düşük fan verimiyle
çalışmakla birlikte daha yüksek statik basınçlar ve önemli ölçüde daha büyük debiler verir.
Tersine, bu fanlar yukarıda verilen üç fanı karşılaştırılabilir bir hava debisi ve statik basınç
aralığında çalıştırmak için gerekli dönme hızının yaklaşık olarak yarısında çalıştırabilir. Bu
fanlara F-Çarklı Santrifüj Fanlar da denir. Şekil 3.8’de öne eğik kanatlı santrifüj fanların tipik
performans eğrileri verilmiştir.

Şekil 3.8. Öne Eğik Kanatlı Santrifüj Fanların Tipik Performans Eğrileri.
Bu fanların genel özellikleri şunlardır;
• Aynı kapasite için, geriye eğik kanatlı fanlara kıyasla, daha küçük fan çarkına sahip
olduğundan, hafif ve düşük maliyetli bir konstrüksiyonu vardır. Bu nedenle, kanal tipi fanlar,
fan-coil fanları vb. gibi az yer gerektiren uygulamalarda tercih edilir,
• Hava kanadı, dönen çarka göre daha yüksek bir bağıl hızda terk eder. Bu durum dinamik
basıncın yüksek, statik basıncın ve verimin ise daha düşük olmasına neden olur,
• Bu tip kanatlarda dinamik basıncın statik basınca dönüştürülmesini sağlayan salyangoz
biçimli fan gövdesini kullanmak zorunludur,
• Basıncın minimum, debinin maksimum olduğu bölgede, motor gücü sürekli artar ve bu durum
motora zarar verebilir. Bu bakımdan, öne eğik kanatlı fanlar, bu bölgede çalıştırılmamalıdır.
3.1.1.4. Radyal Eğri Kanatlı
Tozlu, kirli, yapışkan ve korozif ortamlarda kullanılması avantajına sahip olup, pnömatik olarak
malzeme taşınması için de oldukça uygundur. Bazen çark yüzeyleri özel malzeme ile kaplanır.
Yüksek basınç gerektiren uygulamalarda tercih edilir. Radyal eğri kanatlar; silindirik veya
airfoil biçimli olabilir. Fan verimi silindirik kanatlılarda %69 - 75 mertebelerinde olup, modifiye
edilmiş olanlarda %72 - 79, airfoil kanatlılarda ise maksimum %84 mertebelerindedir. Çarktaki
kanat sayısı 6 ile 10 arasında değişir. Şekil 3.9’da radyal eğri/silindirik kanatlı Santrifüj fanların
tipik performans eğrileri verilmiştir.
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Şekil 3.9. Radyal Eğri/Silindirik Kanatlı Santrifüj Fanların Tipik Performans Eğrileri.
3.1.1.5. Radyal Düz Kanatlı
Kendi kendini temizleme özelliğinden dolayı uçucu küllü, tozlu ve kirli hava bulunan
ortamlarda kullanılması, granüle (taneli) vb. malzemeleri pnömatik transport şeklinde taşımak
için avantajlıdır. Bazen çark yüzeyleri özel malzeme ile kaplanır. Yüksek basınç gerektiren
uygulamalarda tercih edilir. Fan verimi %60 - 63 mertebelerindedir. Çarktaki kanat sayısı ise 6
ile 10 arasında değişir. Bu fanlara T-Çarklı Santrifüj Fanlar da denir. Bazı yönlerden radyal düz
kanatlı fanlar, geriye eğik düz kanatlı fanlar ile öne eğik eğri/silindirik kanatlı fanlar arasında
yer almakla birlikte geriye eğik düz kanatlı fanlara daha yakındır. Sadece kanat formu değil
performansı etkileyen diğer tasarım özellikleri de bu konuda etkili olmaktadır.
Büyük ölçüde, kendi kendini temizleyebilme, malzeme taşıma ile parçacık ve yağ yüklü havanın
uygun halde naklini sağlayabilmesi için düz kanatları vardır. Çarkları basit bir yapıya sahiptir ve
nispeten dar kanatları vardır. Bu tip fanlar çok yüksek hızlara gerek kalmaksızın 300 mmSS @
2942 Pa’dan daha yüksek statik basınçlarda çalışabilir, ancak genelde geriye eğik veya ileriye
doğru eğik kanatlı Santrifüj fanlardan daha gürültülü olabilir. Devir sayıları genellikle 2000 –
3000 devir / dk arasındadır.
• Çarkları yüksek sıcaklıklara, korozif ve aşındırıcı malzemelere karşı yüksek dayanımlı
fanlardır,
• Verimliliğin en düşük olduğu gruptur,
• Geriye eğik kanatlılardan daha yüksek basınçlara çıkmak mümkündür,
• Basınç eğrisinde, basıncın maksimuma eriştiği noktanın solunda fan çalıştırılmamalıdır,
• Hava içerisinde, talaş, kumaş parçacıkları, çapak vb. malzemelerin olması durumunda
kullanılabilir,
• Karşı basıncın düşük, debinin yüksek olduğu noktalarda motor gücü sürekli olarak artar. Bu
durum motora zarar verir.
Şekil 3.10’da Radyal düz kanatlı Santrifüj fanların tipik performans eğrileri verilmiştir.
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Şekil 3.10. Radyal Düz Kanatlı Santrifüj Fanların Tipik Performans Eğrileri.
3.1.1.6. Geriye Eğik Airfoil (Aerodinamik) Kanatlı
Santrifüj fanlar içerisinde geriye eğik airfoil (aerodinamik) kanatlı fanlar, fan verimi en yüksek olan
fanlardır. Yüksek verimli çalışma aralığı serbest hava debisinin %50 - 75’i arasındadır. İlk yatırım
maliyetleri yüksek olmakla birlikte işletme (enerji) maliyetleri düşüktür. Fan verimleri %86 - 92
mertebelerinde olup, gürültü seviyesi maksimum verim noktasında minimumdur. 1500 - 3000
devir/dk gibi yüksek devir sayılarında çalışmalarına rağmen, gürültü düzeyleri nispeten düşüktür.
Çarktaki kanat sayısı 9 ile 16 arasında değişir. Kanatlar genellikle çarkın üst ve alt yanaklarına kaynakla
bağlı içi boş çelikten airfoillerdir. Küçük boyutlu çarklarda fan çarkının tamamı bazen alüminyum
dökümden yapılır. Yüksek hızlarda çalışabilmeleri ve 30 inchSS (@ 7475 Pa)’a kadar bir statik
basınç üretebilmeleri için yüksek yapısal mukavemete sahiptir. Sıfır debideki basınç (statik veya
toplam) ile maksimum basınç arasındaki fark oldukça küçüktür. Performans eğrileri genel olarak
Şekil 3.6’da verilen Geriye Eğik Eğri/Silindirik Kanatlı Santrifüj fanların tipik performans eğrilerine
benzerdir, ancak fan verimleri daha yüksektir. Surge (salınım) ve pülzatif akışlar olmaksızın kararlı
bir çalışma performansı gösterir. Performans eğrilerinde stall aralığı olmadığından değişken dirençli
sistemlerde rahatlıkla kullanılabilir. Paralel bağlı olarak çalıştırılmaya uygundur. Kanatlar arasındaki
aralıklar yavaşça genişledikleri için minimum türbülansa neden olur. Isıtma, havalandırma ve klima
uygulamaları, temiz hava ve gaz uygulamaları ile yüksek verimin istenildiği durumlarda yaygın
olarak kullanılır. Kanat açıları ayarlanabilir airfoil kanatlı geriye eğik Santrifüj fanlar ile daha geniş bir
statik basınç ve debi aralığında yüksek verimli performanslar sağlanabilmektedir, ancak bunların
ilk yatırım maliyetleri yüksektir. Şekil 3.11’de Geriye Eğik Airfoil Kanatlı Santrifüj (radyal) fanında
akışkanın hareketi, geometrik boyutlar, çark üzerinde giriş ve çıkış hız üçgenleri verilmiştir.

Şekil 3.11. Geriye Eğik 10 Adet Airfoil Kanatlı Santrifüj (Radyal) Fanında Akışkanın Hareketi,
Geometrik Boyutlar, Çark Üzerinde Giriş ve Çıkış Hız Üçgenleri. d1 :kanat iç çapı, d2: Çark (kanat)
dış çapı, b: kanat genişliği, L: kanat uzunluğu, β1: giriş kanat açısı, β2: kanat çıkış açısı, W1: girişteki
bağıl hava hızı, W2: çıkıştaki bağıl hava hızı, VB1:girişteki kanat teğetsel hızı, VB2: çıkıştaki kanat
teğetsel hızı, V1: girişteki bileşke mutlak hava hızı, V2: çıkıştaki bileşke mutlak hava hızı.
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3.1.2. Eksenel (Aksiyal) Fanlar

Yüksek hava debileri (10 000 – 150 000 m3 / h) ve düşük basınç sınıfına (0 – 500 Pa) sahip
sistemler için uygun fanlardır. Akışkanın fan çarkı ile aynı eksende yön değiştirmeden,
hareket ettiği, başka bir ifadeyle akışkanın çark çıkışında akışının mil eksenine paralel olarak
gerçekleştiği eksenel fanlar, genel olarak yüksek debi ve düşük basınç uygulamalarında tercih
edilir. Gürültü seviyeleri yüksektir. Kullanım yerine göre değişik gövde yapılarına sahiptir. Kanal,
duvar, çatı vb. gibi birçok kullanım alanı olmakla birlikte daha çok egzoz fanları olarak kullanılır.
Eksenel fanlarda iyi verim elde etmek için eksenel hava akışının çark üzerindeki çalışma yüzeyi
üzerinde göbekten kanat ucuna kadar eşit olarak dağıtılması, yani üniform bir hızla akması
gerekir. Döner kanat hızı ise göbekten kanat ucuna doğru artar. Bu gradyen dönme eksenine
yakın yerlerde büyük, kanat ucuna doğru ise küçük kanat açılarıyla kanada büküm verilerek
giderilir. Ucuz fan çarklarında (pervane kanat tipi eksenel fan çarklarında) bazen göbekten
kanat ucuna kadar kanat açısı değişmez veya bazen, daha da kötüsü uçtaki kanat açısı biraz
daha büyüktür. Bu düşük statik basınçlarda bile hava akımının büyük bir kısmının kanatların
dış kısmında oluşmasına neden olacağından fan veriminde bir düşüşe neden olacaktır. Daha
yüksek statik basınçlarda kanat bükümü daha da önemlidir. Çünkü büküm olmazsa kanadın
iç kısmı stall denilen akış ayrılmasına maruz kalacak ve ters akışa izin verilecek, bu da fan
verimini önemli bir ölçüde etkileyecektir.
Eksenel fanlar esas itibariyle üç tiptir: Pervane Kanat tipi, Borulu Kanal/Eksenel Boru tipi
(Kovanlı tip) ve Kılavuz Kanatlı tip. Bu fanların ağırlığı, ilk yatırım maliyeti, çark göbek çapı,
fan statik basıncı, aerodinamik yük ve fan verimi genel olarak bu sıralamaya göre artma
eğilimindedir. Eksenel bir fanın kanatlarını geçen akış helisel desende olup, akışkanın hızı iki
bileşenden ibarettir: Eksenel hız ve teğetsel (veya çevresel) hız bileşenleri. Eksenel hız, faydalı
bileşendir. Bu bileşen akışkanın gitmesini istediğimiz yere gitmesini sağlar. Pervane kanat tipi
eksenel fanda eksenel hız akışkanı bir duvar veya bölmeden karşı tarafa geçirir. Borulu Kanal/
Eksenel Boru tipi (Kovanlı tip) ve Kılavuz Kanatlı tip fanlarda ise eksenel hız fanın bir kanalın
girişinde, çıkışında veya arada bir yerdeki konumuna göre akışkanın kanal içerisindeki akışını
sağlar.
Teğetsel (veya çevresel) hız bileşeni, Pervane veya Borulu Kanal/Eksenel Boru tipi (Kovanlı
tip) fan durumunda bir enerji kaybıdır. Bununla birlikte Kılavuz Kanatlı tip fanlarda ise bu hız
bileşeni bir toplam kayıp değildir, çünkü bu tamamen bir kayıp değildir. Bu hızın bir kısmı statik
basınca dönüştürülür. Bu Kılavuz Kanatlı tip fanların, neden Pervane ve Borulu Kanal/Eksenel
Boru tipi (Kovanlı tip) fanlardan daha yüksek fan verimlerine sahip olmalarının ana nedenidir.
Akışkanın çıkıştaki mutlak hızının teğetsel (dönme) bileşeni Cu2’nin azaltılarak kinetik enerjinin
daha çok basınç enerjisine dönüştürülmesi amacıyla çarktan sonra yönlendirici kılavuz
kanatlar kullanılır. Şekil 3.12 (a)’da sabit kılavuz kanatları bulunmayan bir eksenel fan ve Şekil
3.12 (b)’de ise akış yönünde rotor yani dönen çarktan sonra sabit kılavuz kanatları bulunan bir
eksenel fan görülmektedir. Bir başka metot ise çarktan önce ön-dönme kılavuz (yönlendirici)
kılavuz kanatlar kullanmaktır (Şekil 3.13). Ön-dönme yönlendirici kılavuz kanatları akışkana
çarkın dönüş yönünün tersi yönünde bir dönme sağlayarak akışkanın çarkı eksenel yönde terk
etmesini sağlar.
Eksenel-akışlı fanlar, kayış-kasnaklı veya direkt tahrikli olabilir. Direkt tahrik edilen sabit
yönlendirici kanatlı eksenel bir fanın motoru kanalın ortasına yerleştirilir. Sabit kılavuz
kanatların motora fiziksel bir destek sağlaması bakımından bu yaygın bir uygulamadır (ayrıca
iyi bir tasarımdır). Kayışla tahrik edilen ve sabit kılavuz kanatları bulunmayan bir borulu kanal/
kovanlı (eksenel-boru) fanı ile doğrudan tahrikli bir sabit çıkış kılavuz kanatlı borulu kanal/
kovanlı (eksenel-boru) fanına ait resimler Şekil 3.12. (a) ve (b)’de verilmiştir.
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Şekil 3.12. Eksenel fanlar: (a) Sabit kılavuz kanatları bulunmayan ve kayış-kasnakla tahrik edilen
borulu kanal (eksenel-boru) fanı/kovanlı fan ve (b) direkt tahrik edilen çark kanatlarından
sonra dönmeyi azaltıp verimi yükselten sabit çıkış kılavuz (yönlendirici) kanatlı borulu kanal
(eksenel-boru) fanı/kovanlı fan. (Çengel, Y. ve Cimbala J. M.’nın izniyle)

Şekil 3.13. Dönel Çark (Rotor) Öncesi Akışkana Çarkın Dönüş Yönünün Tersi Yönünde Bir
Dönme Sağlayarak Akışkanın Çarkı Eksenel Yönde Terk Etmesini Sağlayan Ön-Dönme Sabit
Kılavuz (Yönlendirici) Kanatlı Borulu Kanal (Eksenel-Boru) Fanı/ Kovanlı Fan. (Çengel, Y. ve
Cimbala J. M.’nın izniyle)
Şekil 3.14’de eksenel fanların tipik performans eğrileri verilmiştir. Şekil 3.14’den görüleceği
gibi Mil Gücü-Debi karakteristiği yatık olup, bu yüzden eksenel fanlar yaygın olarak gazların
egzoz işlemlerinde aspiratör olarak kullanılır.
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(a)

(b)

Şekil 3.14. (a) Pervane Kanat Tipi Eksenel Fan ile (b) Borulu Kanal (Eksenel-Boru) Fanı/Kovanlı
Fan Tipi Eksenel Fanların Tipik Performans Eğrileri. (Çengel, Y. ve Cimbala J. M.’nın izniyle)
Eksenel fanlar üzerlerinde yer alan çark tiplerine göre üçe ayrılır:
• C-Çarklı Eksenel Fanlar: Kanatlar dönerken ayarlanabilir. Yüksek verimli ve küçük boyutlu
olup, değişken debili olarak kullanılabilir.
• A-Çarklı Eksenel Fanlar: Kanatlar sadece fan hareketsizken ayarlanabilir. Yüksek verimli ve
küçük boyutlu olup, tavsiye edilen debilere uyarlanarak kullanılabilir.
• K- Çarklı Eksenel Fanlar: Kanatlar ayarlanamaz. Basittir ve küçük boyutludur.
Eksenel fanlar çark kanatları tasarım prensibine göre üçe ayrılır. Tabii (serbest) vorteks tasarımlı
kanat, cebri vorteks tasarımlı kanat ve keyfi vorteks tasarımlı kanat (Şekil 3.15.).

Şekil 3.15. Çark Kanatları Tasarım Prensibine Göre Eksenel Fan Kanatları: Tabii (Serbest)
Vorteks Tasarımlı Kanat, Cebri Vorteks Tasarımlı Kanat ve Keyfi Vorteks Tasarımlı Kanat.
Tabii (serbest) vorteks kanat tasarımında kanadının her bir elemanı eşit iş yapar. Radyal denge
şartı vardır ve kanatlar üzerinde eksenel hızlar hemen hemen sabittir. Göbeğe yakın kanat
bükümü önemli miktarda olabilirken, uçtaki kanat kordu (genişliği) genellikle azalır.
Cebri vorteks kanat tasarımında kanatlar tarafından yapılan iş, kanat köklerine kıyasla büyük
kordlu kanat uçlarında maksimuma çıkarılır.
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Keyfi vorteks kanat tasarımı diğer iki tasarımın arasında yer alır. Eksenel fanların çoğu
küçük veya büyük ölçüde keyfi vorteks kanat tasarımlıdır. Kanatların birbirleriyle etkileşime
girmemeleri için köklerine yakın kesilmeleri gerekir. Gerçekten cebri vorteks tasarımlı kanatlar
ve gövde arasında minimum uç boşluklarını gerektirir. Ağırlık daha büyük Santrifüj gerilmelere
yol açan dış çevreye doğru da artacaktır.
Eksenel fanlarda tek bir kademede oluşturulabilen basınç 300 Pa’a kadar çıkabilir. Uygulamada
eksenel fanların basınca göre nispeten büyük akışkan debileri için kullanılmaları uygundur.
Daha önce de ifade edildiği gibi, bir eksenel akış fanı yüksek hacimsel debiye karşın oldukça
düşük basınç artışı sağlar. Bazı uygulamalar hem yüksek debi hem de yüksek basınç artışı
gerektirir. Bu tür durumlarda birkaç stator-rotor çifti, genellikle ortak bir mil ve göbek ile
seri olarak birleştirilir. İki veya daha fazla rotor-stator çifti bu şekilde bağlandığında buna
çok kademeli eksenel fan adı verilir. Bazen de tünel ve otopark uygulamalarında kullanılan
eksenel fanlarda (jet fanlarda) olduğu gibi birden fazla jet fan aralarında uygun bir mesafe
kullanılarak art arda yerleştirilir.
3.1.2.1. Pervane Kanat Tipi
Akışkan akışı pervanenin monte edildiği şafta paralel yani ekseneldir. Statik basınç artırıldıkça,
motor gücü de artar ve hava debisi azalır. Fan genellikle bir venturi, halka, ya da basit ve düşük
maliyete sahip diğer özel çerçeve içinde monte edilmiştir. Kanalsız veya düşük dirençli sistemler
için uygun olup, genellikle serbest hava debisine yakın bir aralıkta çalıştırılmak üzere tasarlanır.
En çok kullanılan fan olmakla birlikte verimleri düşük olup, düşük basınç uygulamaları (0 125 Pa) ile sınırlıdır. Ancak bu fanlar hız profilinin serbest (üniform) akıştakine yakın olduğu
akışkan akımlarında yüksek verimlidir ve öncelikle düşük statik basınç, yüksek hava debili
uygulamalarda kullanılır. Fan verimleri %45 - 50 mertebelerindedir. Çark yapım masrafları da
genellikle düşüktür. Genel yapım özellikleri arasında nispeten küçük bir göbeğe bağlı iki veya
daha fazla tek kalınlıklı kanat bulunur. Enerji transferi öncelikle hız basıncı şeklindedir. Birincil
uygulamalar, boşluk içinde hava sirkülasyonu veya bağlı kanal çalışması olmayan bir duvar
veya bölme aracılığıyla havanın egzozu ile bina havalandırması gibi düşük basınçlı, yüksek
debili hava hareketlerini içeren uygulamalardır. Havanın yer değiştirilmesi uygulamalarında
da kullanılır. Şekil 3.16’da pervane kanat tipi fan örnekleri verilmiştir.

Şekil 3.16. Pervane Kanat Tipi Fan Örnekleri.
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Motor genellikle fan çarkının giriş tarafında olmakla birlikte özel uygulamalarda fanın çıkış
tarafında da olabilmektedir ki bu biraz daha az gürültü demektir. Motor giriş tarafında yani
binanın iç kısmında ise dışarıdaki bir ayarlı panjur tarafından yağmur veya kardan korunmuş
olacaktır. Fan çalıştığında panjur hava akımıyla açılacak, fan çalışmadığında ise panjur
kapanacak ve dışarıdan binaya herhangi bir hava akımını önleyecektir.
Büyük boyutlu pervane kanat tipi eksenel fanlar genellikle düşük dönme hızlarında çalışır ve
bu yüzden kayış-kasnak ile tahrik edilir. Motor gücü büyük olur ve iyi verim istenirse bunu
sağlamak için fan çarkı 0.20 – 0.50’lik bir göbek/uç oranında, kanat açıları göbekte 30ᵒ - 50ᵒ
arasında kanat ucunda ise 10ᵒ - 25ᵒ arasında olan dönük airfoil kanatlı olmalıdır.
Küçük boyutlu pervane kanat tipi eksenel fanlar direkt motor tahrikli veya kayış-kasnak tahrikli
olabilir. Motor gücü küçük olunca, fan veriminin önemi azdır. Düşük maliyet daha önemlidir.
Bu küçük fanlar bu nedenle göbeksiz ve airfoil kanatsızdır. Airfoil kanatlar yerine radyal
uzatmalı kollu çark olarak adlandırılan perçinli sacdan yapılmış kanatlar kullanılır. Göbekten
uca kanat açıları sabittir. Bu havanın çoğunun kanadın dış yarışı tarafından hareket ettirilmiş
olmasına yol açar. Kanadın iç bölümü çoğunlukla türbülans üretir ve şüphesiz fanın düzgün
çalıştığı durumdaki kadar, belki daha fazla güç harcar. Statik basınç artarken, kanatların bağlı
olduğu kısım yakınlarında bazen bir miktar ters akış oluşur. Diğer bir ifadeyle kanat uçları daha
hızlıdır, statik basıncın yarısını üretir ve fakat kanatların bağlı olduğu kısma yakın bölgeleri
yavaş hareket eder ve statik basınç üretmeyebilir. Bu yüzden kanat uçlarını geçen havanın
bir kısmı önce içe sonra geriye doğru hareket edecektir. Bazı küçük, ucuz fan çarkları maliyeti
düşük tutmak için tek parça olarak imal edilir.
3.1.2.2. Ayarlanabilir Kanatlı Tip
Bu fanlarda göbek bağlantısı üzerinde kanat sayısının ve kanat açısının değiştirilerek
ayarlanabilir olması mümkündür. Böylece geniş bir debi ve statik basınç aralığında verimli olarak
çalışma fırsatı sunar. Bu durum uygulamada büyük bir esneklik ve kolaylık sağlar. En verimli
olanları airfoil kanatlı olanlarıdır. Göbeğe sabit kanatlı pervane kanat tipi eksenel fanlara göre
verimleri yüksek ancak ilk yatırım maliyetleri daha pahalıdır. Ayrıca fan girişinde veya çıkışında
sabit kılavuz kanatlar kullanılarak ayarlanabilir kanatlı fanın performans karakteristikleri
daha da iyileştirilebilmektedir. Zıt yönde dönen iki çarktan oluşan iki kademeli ayarlanabilir
kanatlı eksenel fanlar özellikle yüksek statik basınçlar gerekli olduğunda verimli bir biçimde
kullanılabilmektedir. Bu fanlar tersinir (çift veya iki yönlü) olarak da çalıştırabilir. Standart hava
akış yönü, çarktan arkadaki motorun üzerine doğrudur. Hava akış yönünü tersine çevirmek
için, kanat konumu 180ᵒ döndürülmeli ve motor dönüş yönü değiştirilmelidir. Şekil 3.17‘de (a)
ayarlanabilir kanatlı fan ve (b) kanat açı değişimlerinin fan performansına etkisi görülmektedir

(b)

(a)

Şekil 3.17. (a) Ayarlanabilir Kanatlı Bir Eksenel Fan ve (B) Kanat Açı Değişimlerinin Fan
Performansına Etkisi.
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3.1.2.3. Airfoil Kanat Tipi
Airfoil (Aerodinamik kesitli) kanat tipinde kanadın üst yüzeyi alt yüzeyine göre daha eğridir
veya kamburdur. Hava, üst yüzeyde alt yüzeye göre daha hızlı hareket eder. Bernoulli ilkesi
gereğince hızlanan havanın basıncı azalacağı için kanadın altındaki basınç üstündeki basınçtan
fazla olup, kanadın alt yüzeyinden üst yüzeyine doğru etki eden bir taşıma (kaldırma) kuvveti
oluşur (Şekil 3.18). Kanatlara doğru hareketlenen hava, kanat açısına bağlı olarak itilerek
basınçlandırılır ve böylece sürekli bir hava hareketi sağlanmış olur. Şekil 3.19’da aerodinamik
(airofoil) kesitli aksiyal fan verilmiştir.

Şekil 3.18. Aerodinamik Kanat Kesitine Gelen Kuvvetler.

Şekil 3.19. Aerodinamik (Airfoil) Kesitli Aksiyal Fan.

122

3.1.2.4. Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı)
Bir kanal içerisindeki akışı hareket ettirmede kullanıldığında, tek çarklı bir eksenel akış fanına, Şekil
3.20 (a), borulu kanal (eksenel-boru) fanı veya kovanlı fan denir ve bu fan akışkana bir dönme hareketi
aktararak çıkışta helisel bir akış oluşturur. Bu fan Şekil 3.20’de, bu dönmeyi ortadan kaldırmak için
(b) dönel çıkış kılavuz kanatlı (çarkları zıt yönde dönen iki kademeli) eksenel fan ve (c) sabit çıkış
kılavuz (yönlendirici) kanatlı eksenel fan ile birlikte görülmektedir. Bu dönmeyi ortadan kaldırmak
için sabit giriş kılavuz (yönlendirici) kanatlı eksenel fanlar da kullanılır. Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi
(Kovanlı) fanlar; nispeten yüksek dönme hızlarında (2000-3000 devir/dk) çalışır, büyük debilerde
daha verimlidir, kanal boyu en azından çark çapı kadardır ve ses seviyesini azaltmak için kanal veya
boruda susturucu gerektirebilir. Bu fanların çarkı Pervane Kanat tipi eksenel fanlarınkine benzer
olabilir. Orta büyüklüktekinin göbek çapı kanat dış çapının 0.30-0.50 katıdır ve akım çizgili akış
şartlarını sağlamak için direkt tahrikte tercihen tahrik motoru çapının göbek çapından çok fazla farklı
olmaması gerekir. Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı) fan ünitesi bir Pervane Kanat tipi Eksenel
fan ünitesinden daha yüksek, fakat bir Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı) fan
ünitesi kadar yüksek olmayan orta seviye statik basınçlarda çalışmak üzere tasarlanır.
Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı) fanlarda silindirik bir gövde şeklindeki kanal içerisinde
tahrik motoru, motor tespit ayakları ve fan çarkı yer alır. Fan tahrik motoru fan çarkının yukarı akım
veya aşağı akım bölgesine konulabilir. Yukarı akım bölgesindeki motor hava akımının fan kanatlarına
çarpmadan önce düzeltilmesi için bir fırsatın olması avantajını sağlar, ancak bu sadece ventüri girişi
çok küçük ve dolayısıyla etkili değilse önemlidir. Eğer ventüri girişi uygun ise hava akışı düzgün olmaya
başlayacak ve düzleştirme için herhangi bir fazladan alana ihtiyaç olmayacaktır. Diğer taraftan
yukarı akım bölgesinde motorun olması, fan çarkının önündeki motor bağlantı ayakları tarafından
bir miktar türbülans üretecek olmasından dolayı dezavantajdır. Bu fan verimini etkileyebilecek ve
gürültü düzeyinde bir miktar artışa sebep olacaktır.
Genel olarak türbülanslı hava akışı içerisinde çalışan bir kanadın fonksiyonunu uygun olarak yerine
getiremeyeceğini akılda tutmak gerekir. Bu bağlamda fan çarkının önündeki türbülans zararlıdır. Bu
türbülans sadece gerekli statik basıncı artırmaz, aynı zamanda kanatların türbülanslı akış içerisinde
çalışmasına neden olur ve bu yüzden daha düşük bir fan verimi ve daha yüksek bir gürültü seviyesi
söz konusu olur. Bununla birlikte fan çarkını geçen türbülans ise çok zararlı değildir. Bu sistem
direncini artırır ve bu yüzden fanın çalışacağı karşı basınç da artar.

Şekil 3.20. (a) Borulu Kanal/Eksenel Boru Fanı (Kovanlı Fan), Bu Dönmeyi Ortadan Kaldırmak için
(B) Dönel Çıkış Kılavuz Kanatlı (Çarkları Zıt Yönde Dönen İki Kademeli) Eksenel Fan ve (C) Sabit Çıkış
Kılavuz (Yönlendirici) Kanatlı Eksenel Fan Tasarımları Kullanılır. (Çengel, Y. ve Cimbala J. M.’nın izniyle)
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Mutfaklardaki tahliye fanları, bina havalandırma kanalı fanları, davlumbaz fanları ve otomobil
radyatörü soğutma fanlarında olduğu gibi eksenel fanların pek çok mühendislik uygulamasında
dönen kanatların meydana getirdiği dönel akış önemsizdir Şekil 3.20 (a). Ancak dönel hareket
ve artan türbülans yoğunluğu aşağı akım bölgesinde oldukça uzun bir mesafeye kadar
devam edebilir ve dönmenin (veya meydana getirdiği gürültü ve türbülansın) hiç istenmediği
uygulamalar vardır. Buna örnek olarak rüzgâr tüneli fanları, torpido fanları ve maden ocağı
havalandırma fanları verilebilir.
3.1.2.4.1. Kılavuz Kanatsız Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı)
Pervane çark tasarımından biraz daha verimlidir ve daha faydalı bir statik basınç aralığının
gelişimini sağlayabilir. Fan verimleri %67 – 72 mertebelerindedir. Genel olarak kanat sayısı 4
ile 8 arasında olup, normal olarak göbek çapı fan dış çapının %50’sinden daha azdır. Kanatlar
airfoil veya tek kalınlıklı en-kesitli olabilir. Birincil uygulamalar, aşağı akış tarafındaki hava
dağılımının kritik olmadığı düşük ve orta basınçtaki kanallı genel ısıtma, havalandırma ve klima
uygulamalarıdır. Kurutma fırınları, boya püskürtme kabinleri ve duman tahliye sistemleri gibi
bazı endüstriyel uygulamamalarda da kullanılır. Sabit kılavuz kanatları bulunmayan ve kayışla
tahrik edilen eksenel-boru fanına bir örnek daha önce Şekil 3.12 (a)’da verilmiş olup, burada
elektrik motoruyla direkt tahrik edilen uygulama örnekleri görülmektedir (Şekil 3.21).

Şekil 3.21. Elektrik Motoruyla Direkt Tahrikli Sabit Kılavuz Kanatsız Borulu Kanal/Eksenel
Boru Fanı (Kovanlı Fan) Örnekleri.
3.1.2.4.2. Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı)
Borulu Kanal/Eksenel Boru fanının çıkan akışkana dönme aktardığı ifade edilmişti. Bu dönel
akışı yok eden iki temel tasarımdan birisi dönel çarktan sonra (veya bazen önce) sabit kılavuz
kanatlar kullanmaktır. İkincisi ise bir çift karşıt dönüşlü rotor kanatları oluşturmak üzere
mevcut rotora seri olarak zıt yönde dönen ikincil bir rotor eklenerek elde edilen karşıt-dönüşlü
eksenel fan kullanmaktır.
Eksenel kanal tipi fanlarda, gövde içerisine dönel çarktan sonra (veya bazen önce)
yerleştirilmiş sabit çıkış kılavuz (yönlendirici) kanatlar dizisi kullanılarak, akışa yeniden yön
verilerek türbülans azaltılabilir. Böylece havanın dönme yüzünden kaybedeceği enerji, basınca
dönüştürülerek, verimlilik artırılmış olur. Sabit kılavuz kanatlı eksenel fanın sabit kanatları Şekil
3.20 (c)’de motorun arkasında (aşağı akımında) görülmektedir. Buna alternatif bir tasarım,
akışkana ön-dönme veren sabit kanatlarının çarkın yukarı akımına yerleştirilmesidir. Böylece
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dönen çarkın neden olduğu dönme bu ön-dönme ile sönümlenmiş olur. Uygulamada özellikle
büyük debilerde sabit kılavuz kanatların çarkın aşağı akımına konulduğu (Şekil 3.22) eksenel
fanlardaki gürültü düzeyinin, yukarı akımına konulduğu durumdakine göre daha küçük olduğu
bilinmektedir. Burada V0 havanın dönel kanatlara geliş hızıdır. Vr; helisel hava akışının dönel
(çevresel veya teğetsel) bileşenini (burada dönüş yönündedir), V1 ise havanın dönel kanatları
terk edip sabit çıkış kılavuz kanatlarına giriş hızını göstermektedir.

Şekil 3.22. Çarkın Aşağı Akım Bölgesindeki Sabit Çıkış Kılavuz Kanatlarının Etkisi.
Kanatların nesne yönelimli programlamaya dayanan Solid ilkelerine göre tasarımı iyi verimlerde
orta ve yüksek basınçlarda kullanımlarına izin verir. Fan verimleri %78 - 85 mertebelerindedir.
Bu tip fanlar içerisinde en verimli olanları airfoil kanatlı olanlarıdır. Kanatlar sabit veya kanat
açısı ayarlanabilen tipten olabilir ve göbek genellikle fanın dış çapının yarısından fazladır.
Birincil uygulamalar olarak, düşük, orta ve yüksek basınç uygulamalarında genel ısıtma,
havalandırma ve klima sistemlerinde kullanılır. Kurutma fırınları, boya püskürtme kabinleri ve
duman tahliye sistemleri gibi bazı endüstriyel uygulamamalarda da kullanılır. Akışın tamamen
düzeltmesi ve kompakt montaj gerektiriyor olması avantajlarıdır. Aşağı akış tarafındaki hava
dağılımı iyidir. Aynı görev için benzer Santrifüj tipi fanlara göre nispeten daha kompakttır.
Silindirik gövdeleri en azından bir çark çapı uzunlukta olan Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel
Boru fanları (Kovanlı fan) bir kanal girişine veya bir kanal çıkışına veya bir kanalın arasında bir
yere bağlı olarak çalıştırılabilir. Eğer girişine bağlanacağı bir kanal yoksa en dar kesit (vena
contracta) oluşmaması için bükülmüş bir ventüri girişi gerekir. Küçük fanlar genellikle direkt
tahrikli olarak, büyük üniteler ise kayış-kasnak tahrikli olarak tasarlanır. Silindirik gövde motor
tespit ayakları, motor, fan çarkı, kılavuz kanatlar seti ve bazen de giriş halkası, daralan kuyruk
parçası ve statik basınç geri kazanımı için genişleyen bir difüzörü de içine alır. Kılavuz kanatlar
genellikle motorun etrafında yer alır. Bu, aynı eksenel uzunlukta hem motor hem de kılavuz
kanatlar için kullanıldığından üniteyi daha kompakt yapar. Motor ve kılavuz kanatlar fan
çarkından sonra veya önce yerleştirilebilir.
Göbek Çapı:
Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru (Kovanlı fan) fanının göbek çapı, Kılavuz Kanatsız
Borulu Kanal/Eksenel Boru (Kovanlı fan) fanınınkinden daha büyüktür ve genellikle çark çapının
%50 - 80’ni arasındadır, hatta bazen biraz daha büyüktür. Bu fanlar oldukça yüksek statik basınç
aralıklarında çalışacak bir şekilde tasarlanır ve bu da daha büyük göbek çapı gerektirir. Müşteri
genellikle gerekli hava debisi Q, statik basınç (SP), fan çark çapı D ve fan dönme hızı n’yi
açıkça belirtir. Bu tip fanların tasarımında müşteri gereklerini karşılamak için ilk adım göbek
çapı d’nin belirlenmesidir. Minimum göbek çapı aşağıdaki denklemle hesaplanabilir.
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(3.1)

Burada dmin (inch), n (devir / dk) ve SP (inSS) birimleriyle tanımlıdır. Örnek olarak;
müşterinin = 1750 n (devir / dk)’da çalışma noktasında Q = 12 000 cfm (=ft3 / dk) hava
debisini SP = 3 inSS statik basınca karşılık veren bir Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru
(Kovanlı fan) fanının minimum göbek çapı hesaplanmak istenirse, (3.1) bağıntısı kullanılarak,

bulunur. Ancak fanın bu minimum göbek çapının, Q hava debisi ve D çark çapından bağımsız
olduğunu not ediniz. Göbek çapının hesaplanan bu minimum değerden biraz büyük olması
arzu edilir. Ancak dmin’den daha küçük bir göbek çapı kritik olabilir. dmin’den daha küçük bir
göbek çapı, türbülans ve göbeğe yakın kanat bölümünde ters akış gibi uygun olmayan bir
kanat performansına neden olabilir. Uygun olmayan bu performansa ‘stalling’ adı verilir.
Statik Basınç:
Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru (Kovanlı fan) fanı tarafından üretilen statik basınç
SP her bir r yarıçapı için aşağıdaki denklemle hesaplanabilir.
SP = 3.43 x 10-9 . n . ZB . CL . L . W

						

(3.2)

Burada SP ( inSS ) statik basıncı, ZB kanat sayısını, CL bu yarıçapta kullanılan airfoilin hücum
açısındaki taşıma (kaldırma) katsayısını, L (in) bu yarıçaptaki kanat genişliğini ve W (ft / dk)
ise havanın dönel kanada göre bağıl hızını göstermektedir.
(3.2) denklemi göbek çapı ne kadar büyük olursa statik basıncın da o kadar büyük olacağını
gösterir. Çünkü daha büyük göbek çapı için,
• Artan kanat hızından dolayı kanada göre bağıl hava hızı W daha büyük olacaktır,
• Örtüşmeksizin (üst üste bindirilmeksizin) daha geniş kanatlar için kullanılabilir daha fazla
boş yer olmasını sağlayacaktır.
İyi verim için üretilen statik basıncın çark göbeğinden kanat ucuna kadar aynı olması gerekir.
Bağıl hava hızı W göbekte en küçük olduğundan, bu eksiklik göbekte daha büyük LxCL ile
giderilmelidir, fakat hem L hem de CL sadece belirli bir sınıra kadar artırılabilir (L kanatların
üst üste bineceği noktaya kadar ve CL ise airfoil’in üretebileceği maksimum taşıma (kaldırma)
katsayısına kadardır). Bu yüzden göbek çapı d, (3.1) denklemiyle hesaplanan değerden biraz
büyük olabilir ancak daha küçük olamaz. Eğer d çok küçük olsaydı, LxCL çarpımı göbekte
W bağıl hava hızının küçüklüğünü telafi edecek kadar büyütülemeyecek ve göbek yakınında
‘stalling’ olayı oluşacaktı.
Çark Çapı:
Göbek çapı d belirlendikten sonra, sonraki adım müşteri tarafından talep edilen fan çark çapı
D’nin uygun olup olmadığının kontrol edilmesidir. Fan çark çapı D, belirlediğimiz göbek çapı
d’den küçük olursa uygun değildir, fakat bu nadiren olabilen bir uç durumdur. Bununla birlikte
eğer D > d olsa bile, yeteri kadar büyük olmayabilir.
Müşterinin istediği fan çark çapı D’nin uygun olup olmadığının kontrol etmek için, aşağıdaki
formül kullanılır,
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(3.3)

Burada Dmin ve d (in), n (devir / dk), Q ise cfm(= ft3 / dk) birimlerindedir. Örneğin, önceki
örnekteki Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru (Kovanlı fan) fanının minimum göbek çapı
d = 18.8 in olarak hesaplanmıştı. Bu fanın n = 1750 devir / dk)’da çalışma noktasında Q =
12 000 cfm(= ft3 / dk) hava debisini vermesi isteniliyor olsun.
(3.3) bağıntısı kullanılarak,

bulunur. Bu minimum çark çapıdır. Göbek/Uç Oranı d/D = 18.8/27.78 @ 0.68 olur ki bu oran
bir Sabit Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru (Kovanlı fan) fanı için iyi bir orandır. Eğer
müşteri 28 in 29 in veya 30 in’lik bir çark çapı talep etmiş olsaydı, bu boyutu kullanırdık. Eğer
müşteri 27 in’den küçük bir çark çapı, örneğin 24 in gibi bir çap isteseydi, bu çapta basınçtaki
emniyet payı çok küçük olacağından bunun riskli olacağını ve daha büyük bir D çark çapını
tercih edeceğimizi belirtirdik.
Eğer müşteri daha büyük bir fan çark çapını kabul etmezse, iki kademeli bir eksenel fan
problemi çözebilir. Her bir kademenin statik basıncın yarısını üretmesi gerekir ve çark çapı
D ile göbek çapı d azaltılabilir. Bu iki kademeli ünite daha uzun ve daha pahalı olacaktır. Bu
müşteri tarafından kabul edilebilir veya edilmeyebilir. Kabul edilmezse, Kılavuz Kanatlı Borulu
Kanal/Eksenel Boru (Kovanlı fan) fanı yerine bir Santrifüj fanın düşünülmesi mümkündür.
Özetlersek, göbek çapı d’nin statik basınç SP ve fanın n dönme hızının bir fonksiyonu, fan çark
çapı D’nin ise göbek çapı d ile hacimsel debinin fan dönme hızına oranı olan (Q/n)’nin bir
fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz.
Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru (Kovanlı Fan) Fan Kanat Tasarımları:
Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru (Kovanlı fan) fanlar için en iyi (yüksek) verimler
büyük taşıma (kaldırma)/sürükleme oranlarına sahip ve enine kesitleri airfoil biçimli olan
kanatlarla elde edilir. Airfoil kanatlar, bu özellikleri sayesinde yüksek kanat taşıma (kaldırma)
kuvvetiyle üretilen yüksek statik basınçlara ve düşük kanat sürükleme kuvvetiyle üretilen
düşük güç tüketimine neden olur ve bu nedenle yüksek fan verimlerini ortaya çıkarır.
Enine kesitleri airfoil biçiminde olan ve kanat açıları değişken yani dönük kanat formundaki
kanatlar genellikle alüminyum dökümden bazen de çelik dökümden yapılır.
Kanat uç genişlikleri farklı üç fan çarkı (geniş, orta ve dar) deneysel olarak test edilmiş ve
aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur:
• Geniş kanat uçları yüksek basınç, yüksek verim ve sessiz çalışmaya neden olur, fakat sıfır
debide motorun aşırı yüklenmesine yol açar,
• Orta genişlikteki kanat uçları maksimum statik basıncı ve sıfır debideki aşırı yüklenmeyi
azaltır,
• Dar kanat uçları aşırı yüklenmesi olmayan bir mil gücü karakteristiğine yol açar. Verim biraz
düşse ve gürültü seviyesi biraz yükselse bile hala kabul edilebilir ve bu fan çarkı üretim için
benimsenebilir.
Giriş Hunisi (Ventüri Girişi):
Göbek çapı daha büyük olduğundan fanın gövde iç çapı ile göbek arasındaki halka biçimli alan
daha küçük ve bu yüzden giren hava akımının hızlanması daha büyük olduğundan; Ventüri Girişi
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olarak da adlandırılan ve fan gövdesinin girişinde yer alan Giriş Hunisi, kılavuz kanatlı borulu
kanal/eksenel boru (kovanlı fan) fanlarda pervane kanat tipi fanlar ile kılavuz kanatsız borulu
kanal/eksenel boru (kovanlı fan) fanlardakinden daha önemlidir. Giriş hunisi kullanılmazsa, en
dar kesit (vena contracta) daha kötü olacak ve eğer fan çarkı da özellikle gövde içinde girişe
yakın konumlandırılırsa kanatların daha büyük bir bölümü türbülanslı, ancak daha az miktarda
hava akışı içerisinde çalışacaktır. Bu yüzden giriş hunisinin kullanımı debiyi %10 - 15 kadar
artıracaktır. Ayrıca fan verimini artıracak ve gürültü düzeyini ise önemli ölçüde azaltacaktır.
Giriş hunisinin şekli için, eliptik eğri idealdir, fakat dairesel eğri iyi bir yaklaşımdır ve büküm
derinliğini azaltır. Giriş hunisinin eğrilik yarıçapı gövde iç çapının en azından %14’ü kadar
olması gerekir.
Kılavuz kanatlı bir Borulu Kanal/Eksenel Boru (Kovanlı fan) fanlar için (3.2) denklemiyle verilen
W havanın dönel kanada göre bağıl hızı Sabit Çıkış Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru
(Kovanlı fan) fanlar için aşağıdaki bağıntı yardımıyla hesaplanabilir.
											

(3.4)

Burada Ve çark çapı ile göbek arasındaki akışa dik Ao kesit alanına giren havanın eksenel akış
hızı olup,
Ve = Hacimsel Debi / Alan = Q /Ao 						

(3.5)

şeklinde tanımlanır. Ao = p (D2 – d2) / 576 bağıntısıyla (ft2 ) birimiyle hesaplanan D (in)
çaplı çark ile d (in) çaplı göbek arasında kalan halka şeklindeki alan olup, VB (ft / dk), r (in)
yarıçaplı dönel kanal kesitinin çevresel (teğetsel) hızını gösterir ve
											

(3.6)

ifadesiyle hesaplanır. Vr (ft / dk) ise r (in) yarıçaplı konumda çark kanatlarını geçen helisel
hava akışının dönel (çevresel veya teğetsel) hız bileşeni olup aşağıdaki denklemle hesaplanır:
Vr = (233 x 105 /n) (SP /r)

								

(3.7)

Burada; n fanın devir sayısını (devir / dk), SP statik basıncı (inSS) ve r ise dönel kanat
kesitinin yarıçapını (in) göstermektedir.
Sabit kılavuz kanatlı bir Borulu Kanal/Eksenel Boru (Kovanlı fan) fanlar için (3.2) denklemiyle
verilen W havanın dönel kanada göre bağıl hızı Sabit Giriş Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel
Boru (Kovanlı fan) fanlar için ise aşağıdaki bağıntı yardımıyla hesaplanabilmektedir.

								

(3.8)

Eksenel bir fanı geçen hava akışı heli sel desenlidir. Bu havanın silindirik yüzeyler boyunca
pratik olarak radyal bileşensiz, sadece bir eksenel ve bir de dönel (çevresel veya teğetsel)
bileşenden oluşan bir bileşke hızla hareket etmesi demektir. Kılavuz kanatların görevi
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döner fan kanatlarını terk eden havanın dönüşünü yok etmek veya en azından azaltmaktır.
Kılavuz kanatlar kullanılarak dönmeyle ilgili enerji kaybını azaltmanın iki yolu vardır: Kılavuz
kanatları fan kanatlarının çıkış tarafında (aşağı akım bölgesinde) veya giriş tarafında (yukarı
akım bölgesinde) kullanmak. Çıkış kılavuz kanatları durumunda statik basınç kısmen fan çarkı
kısmen de çıkış kılavuz kanatlarınca üretilir. Giriş kılavuz kanatları durumunda ise bu kanatlar
herhangi bir statik basınç üretmez, sadece dönel çark kanatları için hava akımını uygun bir
biçimde yönlendirir.
3.1.2.4.2.1. Sabit Giriş Kılavuz Kanatları
Hava akımına fandan önce bir dizi sabit giriş kılavuz kanatlarıyla fan dönüşüne zıt bir dönme
verilmesi halinde, fan çarkı daha yüksek dönme hızıyla dönse bile kanatlara göre daha büyük
bağıl hava hızlarının oluşmasına neden olacaktır. Bu ise daha yüksek gürültü seviyesinin
oluşmasına ve daha fazla enerji kayıplarına neden olur. Sabit giriş kılavuz kanatları, girişteki
türbülans şiddetinin seviyesini azaltırken, kendileri girişte az da olsa bir miktar türbülans
üreterek gürültü seviyesinin az da olsa artmasına neden olacaktır. Bu bağlamda, çark kanatları
oldukça düzgün bir hava akışı içerisinde çalıştıklarında sabit çıkış kılavuz kanatları daha
sessiz olacaktır. Sabit giriş kılavuz kanatları dönel kanatlara doğru hava akımının uygun bir
açıda yönlenmesi için tasarlanır, fakat bunu performans eğrileri üzerinde sadece bir çalışma
noktasında yapabilir. Daha düşük statik basınçlarda kanatları geçtikten sonra bile fanın dönüş
yönüne zıt bir miktar hava dönüşü hala devam edecektir. Daha yüksek basınçlarda ise giriş
kılavuz kanatlarındaki giriş dönüşüne rağmen, fanın dönüş yönünde bir hava dönüşü olacaktır.
Hava dönüşünün kalması özellikle de fandan sonra dönmeyi artıran daralan bir konik geçiş
parçası varsa oldukça zararlı olabilir. Diğer yandan, sabit çıkış kılavuz kanatları çark kanatlarını
geçen hava dönmesini uzaklaştırma görevini daha iyi yapacaktır. Deyim yerindeyse, teğetsel
şartlar sabit çıkış kılavuz kanatlarının giriş kenarında etkili olmasa bile, sabit çıkış kılavuz
kanatları performans eğrileri üzerinde herhangi bir nokta için bu görevi yapacaktır.
Sabit giriş kılavuz kanatları, eksenel hava akışını fanın dönüşüne zıt yönde dönme bileşeni
olan bir helisel akışa yaklaştırır. Daha sonra çarktaki dönel kanatlar tarafından bu helisel akış
yaklaşık olarak eksenel akış yönüne doğru geri döndürülür (Şekil 3.23.), böylece hava akış
hızını V1’den V2’ye yavaşlatarak, küçük de olsa bir statik basınç geri kazanımı sağlar. Ancak bu
kazanım sabit çıkış kılavuz kanatlı eksenel fanlara göre küçük kalır.

Şekil 3.23. Çarkın Yukarı Akım Bölgesindeki Sabit Giriş Kılavuz Kanatlarının Etkisi.
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Yukarıda verilen birçok dezavantaja sahip olduğundan sabit giriş kılavuz kanatları nadiren
tercih edilir. Örneğin tahrik motorunun daha erişilebilir olması için fanın giriş tarafında olması
ve sabit kılavuz kanatlarının da alandan kazanmak için motorun etrafında olması gerekirse,
bu durumda girişte sabit kılavuz kanatların kullanılması iyi bir sebeptir. Başka bir örnek,
uygun olmayan bir ventüri girişinden veya giriş damperinden veya girişteki dirsekten dolayı
kuvvetli bir giriş türbülansı beklenebilirse, giriş kılavuz kanatları hava akışının dönel kanatlara
çarpmadan önce bir miktar düzelmesine sebep olacaktır.
Havanın sabit giriş kılavuz kanatlara yaklaşım hızı V0, daha önce denklem (3.5) ile tanımlanan
eksenel hız Ve gibi hesaplanır ve V0 = Ve’dir. Daha sonra hava akımına sabit giriş kılavuz
kanatları tarafından bir dönme verilerek yönlendirme yapılarak, V1 hızıyla kılavuz kanatları
terk eder. Görüldüğü gibi V1> V0 ’dır.
											

(3.2)

Burada Vr dönme (teğetsel/çevresel) hız bileşenini göstermekte olup, daha önce denklem
(3.7)’deki gibi hesaplanır. Hava dönel çark kanatlarından geçtikten sonra eksenel yönde
yaklaşık olarak V0 hızına düşer ve sonuç olarak, V1 - V0 hız farkı statik basınca dönüşür.
3.1.2.4.2.2. Sabit Çıkış Kılavuz Kanatları
Uygulamada Sabit Giriş Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru fanların (Kovanlı fanlar)
yukarıda açıklanan dezavantajlarına karşılık aşağıda belirtilen birçok avantajlara sahip
olmasından dolayı, Sabit Çıkış Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru fanları (Kovanlı
fanlar) daha çok tercih edilir. Sabit çıkış kılavuz kanatlar, çarktaki dönel kanatlar tarafından
oluşturulan helisel akışı eksenel yöne doğru yönlendirir, böylece hava akış hızını V1‘den V2’ye
yavaşlatır (Şekil 3.22).
Akışkanın dönel çark kanatlarından çıkış veya (3.2) denklemiyle verilen sabit çıkış kılavuz
kanatlara giriş hızı V1 ile sabit kılavuz kanatlardan çıkış hızı V2 veya (3.1) denklemiyle verilen
dönel çarka giriş hızı V0 (=V2) ile arasındaki V1 – V2 veya V1 - V0 hız farkı statik basınca dönüşür
(Şekil 3.22). Buna statik geri kazanım denir. Havanın sabit çıkış kılavuz kanatlarına göre giriş
hızı, sabit giriş kılavuz kanatlı durumdaki dönen kanatlara göre giriş hızından önemli ölçüde
daha küçük olması yüzünden sabit çıkış kılavuz kanatlı durumdaki türbülanslı akış kayıpları
sabit giriş kılavuz kanatlı duruma göre daha az olacağından statik basınç geri kazanımı daha
fazla olacaktır.
Göbekteki V1,V0’dan yaklaşık olarak %20 – 30 daha büyüktür. Kanat ucunda ise bu büyüklük
mertebesi %10 - 15’e düşer. Başka bir deyişle, hava akışının sapması göbekte en fazla olacaktır.
Sabit kılavuz (yönlendirici) kanatlı eksenel fanlar yukarıda belirtilenler yanında aşağıdaki
avantajlara da sahiptir.
•
•
•
•
•

İki kanal arasına doğrudan bağlandığı için az yer kaplar.
Santrifüj (Radyal) fanlara göre daha hafiftir.
Bağlantı maliyeti daha düşüktür.
Kanat açısı değiştirilerek farklı sistem ihtiyaçlarına cevap verebilir.
Aynı kanat ucu hızlarında daha düşük gürültü düzeyine sahiptir.

Bir sabit çıkış kılavuz kanatlı eksenel fanın tipik fan performans eğrileri Şekil 3.24’te verilmiştir.
Genel olarak şekiller, bir pervane fanınkine (Şekil 3.14 (a)) oldukça benzerdir ve gerekirse orada
verilen irdelemeye bir göz atabilirsiniz. Her şeyden önce sabit kılavuz kanatlı eksenel bir fan,
akışı doğrultan ve performans eğrilerini düzgün hale getiren ilave sabit çıkış kılavuz (stator)
kanatları hariç tutulursa, gerçekten de bir pervane fanı veya eksenel-boru fanı ile aynıdır.
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Şekil 3.24. Bir Sabit Çıkış Kılavuz Kanatlı Eksenel Fanın Tipik Fan Performans Eğrileri. (Çengel,
Y. ve Cimbala J. M.’nın izniyle)
Sabit çıkış kılavuz kanatlı eksenel fanın sabit kılavuz kanadının tasarımı, karşıt dönüşlü eksenel
fan tasarımını yapmaktan çok daha basit ve daha düşük maliyetlidir. Bir borulu kanal (eksenelboru) fanının dönmeli aşağı akımı kinetik enerji kaybına neden olur ve yüksek seviyeli
türbülansa sahiptir. Buna karşın, sabit çıkış kılavuz kanatlı eksenel fan bu atık kinetik enerjiyi
kısmen geri kazanır ve türbülans seviyesini düşürür. Bu yüzden sabit çıkış kılavuz kanatlı
eksenel fanlar hem daha sessizdir, hem de enerji verimlilikleri borulu kanal (eksenel-boru)
fanlarından daha yüksektir.
Bir sabit çıkış kılavuz kanatlı eksenel fanda yedi çark (rotor) kanadı varsa, ne kadar sabit çıkış
kılavuz kanat (stator kanadı) bulunmalıdır? Muhtemelen ilk cevabınız statorun rotora uyması
için yedi olurdu, ancak bu çok zayıf bir tasarım anlamına gelirdi. Neden? Çünkü rotorun bir
kanadı, bir stator kanadının tam önünden geçtiği anda, geri kalan altı kanat da aynı şeyi
yapıyor olurdu. Bu durumda her bir stator kanadı, bir rotor kanadının art izindeki bozuk akış
ile eşzamanlı olarak karşılaşırdı. Bunun sonucu olarak akış pülzatif ve gürültülü olurdu ve tüm
sistem şiddetli biçimde titreşirdi. Bunun yerine stator kanatlarının sayısının, rotor kanatlarıyla
hiçbir ortak bölen oluşturmayacak şekilde seçilmesi iyi bir tasarım uygulamasıdır. Yedi ve sekiz,
yedi ve dokuz, altı ve yedi veya dokuz ve on bir gibi kombinasyonlar iyi seçimdir. Bunun yanında
sekiz ve on (iki ortak bölendir) veya dokuz ve on iki (üç ortak bölendir) iyi seçenekler değildir.
3.1.2.4.2.3. Dönel Çıkış Kılavuz Kanatlı
Borulu Kanal/Eksenel Boru fanlarının çıkan akışkana dönme aktardıkları ifade edilmişti.
Bu dönel akışı yok eden iki temel tasarımdan ikincisi, bir çift karşıt dönüşlü çark kanatları
oluşturmak üzere mevcut çarka seri olarak zıt yönde dönen ikincil bir çark eklenebilir. Bu tür
bir fana Dönel Çıkış Kılavuz Kanatlı veya Çarkları Zıt Yönde Dönen İki Kademeli Eksenel fan adı
da verilir, Şekil 3.20 (b). Yukarı akım çarkının neden olduğu dönme böylece aşağı akım çarkının
oluşturduğu zıt dönme ile yok edilmiş olur. Hatta gerektiği biçimde tasarlanan karşıt dönüşlü
eksenel fan daha sessiz ve verimli bile çalışabilir. Ayrıca iki dönel kanat dizini bulunduğundan,
karşıt dönüşlü tasarım yoluyla daha yüksek bir basınç artışı elde edilebilir. Karşıt dönüşlü bir
eksenel fanın tasarımı, iki senkronize motor veya bir dişli kutusu gerektirdiğinden doğal olarak
daha karmaşıktır.
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3.1.2.4.3. İki Kademeli Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı)
Daha küçük göbek çapı kullanılabilmesi için kademe başına statik basıncın azaltılmasının
gerektiği veya daha yüksek statik basıncın gerekli olduğu uygulamalar için bazen iki kademeli
eksenel fanlar kullanılır. İki kademeli bir eksenel fan tasarımı için iki yol vardır: (1) Aralarında
sabit kılavuz kanatlar bulunan aynı yönde dönen seri bağlı iki çark kullanmak veya (2) aralarında
hiçbir sabit kılavuz kanat olmaksızın zıt yönde dönen seri bağlı iki çarkı kullanmak. Her iki
uygulamada da iki kademeli ünite statik basıncı iki katına çıkarır.
3.1.2.4.3.1. Çarkları Aynı Yönde Dönen İki Kademeli
İki fan, Şekil 3.25.(a)’da görüldüğü gibi aynı motorla tahrik edilebileceği gibi, her iki fan ayrı
ayrı motorlar tarafından da tahrik edilebilir. Eğer çark kanatları (kanat açıları) ayarlanabilir
cinsten değilse, iki çark arasında sabit kılavuz kanatlar kullanılır. Kılavuz kanatların fonksiyonu
Şekil 3.25. (b)’de açıklanmış olup, bu kanatlar ilk kademe döner çark kanatları tarafından
üretilen helisel akışı üzerine alır ve eğriliğinden dolayı dönme (teğetsel/çevresel) hız bileşeni
Vr ’yi zıt yöne çevirir, bu yüzden hava akış hızı önce azalır ve daha sonra tekrar artar. Diğer
bir ifadeyle, ilk kademe için sabit çıkış kılavuz kanatları gibi, ikinci kademe için ise sabit giriş
kılavuz kanatları gibi rol oynar. İkinci kademe döner (çark) kanatları daha sonra hava akımını
yaklaşık olarak eksenel yöne geri yönlendirir, böylece hava hızı V2’den V3 (=V0)’e azalır. Teorik
olarak ikinci kademe fan çarkında biraz daha küçük kanat açıları kullanılması gerekmesine
rağmen, bu düzenleme her iki çark için de genellikle aynı fan çarkının kullanılması avantajına
sahiptir.

Şekil 3.25. (a) Çarkları Aynı Yönde Dönen Sabit Kılavuz Kanatlı Ve Uzatmalı Çift Milli Aynı
Motorla Tahrik Edilen İki Kademeli Eksenel Fan.
Her iki kademede kullanılan çark kanatları (kanat açıları) ayarlanabilir olduğunda ise aralarında
sabit kılavuz kanatların kullanılmasına gerek kalmaz. Şekil 3.25.(c)’de çarkları aynı yönde
dönen sabit kılavuz kanatsız, çark kanat açıları ayarlanabilir, uzatmalı çift milli aynı motorla
tahrik edilen iki kademeli eksenel fan örneği verilmiştir.
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(c)

(b)

Şekil 3.25. (b) Çarkları Aynı Yönde Dönen Sabit Kılavuz Kanatlı ve Çark Kanatları Göbeğe Sabit
İki Kademeli Eksenel Fanda Kılavuz Kanatların Fonksiyonu, (C) Çarkları Aynı Yönde Dönen
Sabit Kılavuz Kanatsız, Çarkları (Kanat Açıları) Ayarlanabilir, Uzatmalı Çift Milli Aynı Motorla
Tahrik Edilen İki Kademeli Eksenel Fan Örneği.
3.1.2.4.3.2. Çarkları Zıt Yönde Dönen İki Kademeli
Dönel Çıkış Kılavuz Kanatlı Eksenel fan olarak da adlandırılabilen bu düzenlemede zıt yönde
dönen çarklar iki ayrı motor ile tahrik edilir. İlk kademede oluşan hava dönmesi ikinci kademe
tarafından sağlanan ters döndürme ile neredeyse etkisiz hale getirilir (Şekil 3.26.). Sonuç
olarak, sabit kılavuz kanatlara gerek duyulmaz. Bu da bir motor yerine iki motor kullanılmasının
getirdiği fazladan masrafı telafi eder ve imalat masraflarını bir miktar azaltır. Bu düzenlemenin
bir başka avantajı motorlardan birisi arızalanırsa sadece bir fan çalıştırılarak fan ünitesinin bir
miktar hava basmaya devam edebilir olmasıdır.

Şekil 3.26. Çarkları zıt yönde dönen iki kademeli eksenel fan.
3.1.2.5. Tersinir (İki Yönlü) Eksenel Fanlar
Bir eksenel fanın dönüş yönünün tersine çevrilmesi hava akış yönünü de tersine çevirir. Eksenel
fanların tersine dönmesi durumunda sabit kılavuz kanatların performansı son derece kötüdür
ancak sabit kılavuz kanatsız ve ters dönen çarklı eksenel fanlarda ise normal dönüş yönlü
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çalışmadaki debinin %60 - 70’ini geçebilecektir. Bu azalmanın nedeni airfoil kanat kesitlerinin
ilk olarak kuyrukla çalışması yanında kanat eğriliğinin (kamburluğunun) yanlış yönde olması
gerçeğinden dolayıdır.
Gerçek bir tersinir çark tüm kanatların her birisi 180ᵒ döndürerek standart parçalardan
üretilebilir. Kanadın yarısı ilk olarak burun, diğer yarısı ise kuyruk olarak çalışacaktır Bu
durumda fan her iki yönde de tek dönüş yönlü normal çalışmadaki debinin yaklaşık %85’ini
geçirebilecektir. Son zamanlarda geliştirilen ve Şekil 3.27 (a)‘de kesiti verilen yenilikçi tersinir
kanat profilli fanlar her iki yönde de tek dönüş yönlü normal çalışmadaki debinin yaklaşık
%92’sini geçirebilmekte olup, bu fanlara örnekler Şekil 3.27 (b)‘de verilmiştir.

(a)
(b)
Şekil 3.27. (a) Son Zamanlarda Geliştirilen Bir Yenilikçi Gerçek Tersinir Kanat Profili Kesiti, (B)
Tersinir Fan Örnekleri.
Tersinir fanlar uygulamada jet fanlarda, duman tahliye (yangın) fanlarında ve tavan fanlarında
kullanılabilmekte olup, kanatları gövdeye sabit bağlı olabileceği gibi ayarlanabilir kanatlı
olanları da bulunmaktadır.
3.1.2.6. Çok Küçük Katılık Oranlı Eksenel Fanlar
Çark üzerinde kanatların kapladığı alanın, kanatların süpürdüğü alana oranına kanat katılık
oranı denir. Kanatlar için çok küçük katılık oranı terimi, bir çark üzerindeki kanat sayısının,
uygulamanın ihtiyaçlarına uyacak bir şekilde değiştirilebilir olması anlamında kullanılır.
Mekanik balans korunmalı fakat kanatların eşit aralıklı olmasına gerek olmayacak bir şekilde
daha az sayıda kanatla oluşan maksimum basınç azalır ve en iyi (maksimum) verim (EİV)
noktası da daha düşük bir basınca ve debiye kayar. Bu durumda verilen bir çalışma noktası
için fan dönme hızı arttırılmalıdır. Bu, çarklar elektrik indüksiyon motorları tarafından direkt
tahrik edildiklerinde bir avantaj olabilir. Bu tür motorlar daha verimlidir ve yüksek hızlarda
düşük maliyetlidir ki bu özellikle büyük boyutlu ancak düşük hızlı fanlarda önemli olabilen
bir husustur. Karakteristik gürültü seviyeleri de genellikle değişir. Daha az sayıda kanadın
takılmasıyla, maliyet tasarrufu sağlanır ve bazı durumlarda, çok düşük kanat katılık oranlı bir
çark, daha fazla sayıda kanadı olan bir çarka göre belirli bir görev için daha verimli bir seçim
olabileceğinden daha düşük güçte bir motor kullanılabilir.
3.1.2.7. Yüksek Basınçlı Eksenel Fanlar
Yüksek basınçlı eksenel fanlar, göbek çaplarının çark çapına oranı olarak genel amaçlı
fanların %30 - 40’lık oranına kıyasla rekabetçi bir maliyet aralığı olarak, bu oran %50 – 70
arasında olacak biçimde tasarlanır. Aerodinamik olarak bu, kanatların yavaş hareket eden
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kökleri tarafından belirlenen basınç sınırlamasını azaltır. Çarkın kanat çırpınması (sarsılması)
olmaksızın daha yüksek uç hızlarında çalışabilmesi için mekanik olarak kısa kanatlar çok daha
fazla rijit yapılabilir. Halka şeklindeki akış alanının toplam kanat alanına oranının azalması,
artan girdap enerjisine yol açar, bundan kurtulmak için sabit kılavuz kanatlar ya da zıt dönen
kanatların kullanılması gerekir (Şekil 3.28.).

Şekil 3.28. Tipik Bir Yüksek Basınçlı Eksenel Fan.
3.1.2.8. Yüksek Verimli Eksenel Fanlar
Fan tarafından çekilen güç yüzlerce kW mertebelerinde olduğunda, fanın yüksek verimli
olması için her türlü çaba gösterilir. Genel maksatlı fanlardan bu tip tasarımları ayıran özellikler
aşağıdaki gibidir;
• Göbek çapları kanat kökünden kanat ucuna tasarımın aerodinamik balansını iyileştirmek
için çark çapının %50’si veya daha fazlası olmalıdır.
• Kanat formu istenen görev için özel olarak tasarlanır. Kalıp şekillendirmesi doğrulanmadığında,
bu iyi bir yüzey kalitesi sağlamak için emek artışına neden olur.
• İstenen görevi yerine getirmek için yeniden özel olarak tasarlanan airfoil kesitli sabit kılavuz
kanatlar kullanılır.
• Halka şeklindeki geçit, yatak kaplaması destekleri ve diğer engellerin özenli olarak akım
çizgili hale getirilmesi önemlidir. Bu sürücü motorun gövdeden tam dışarı alınmasını ve
çarka gerekli güç aktarma elemanlarının bağlanmasını sağlayabilir.
• Halka şeklindeki kesitteki hız basıncının dönüşümü ile fan toplam basıncını maksimize
etmek için çark göbeğini ve sabit kılavuz kanatları takip eden uzun bir kuyruk kaplaması için
alan olmalıdır.
• Çıkış hız basıncını minimize etmek ve fan statik basıncını maksimize etmek için yavaşça
genişleyen uzun bir difüzör için alan olmalıdır.
Bu tedbirlerle istenen görevde iyi bir genel amaçlı model fandaki %80’lik maksimum toplam
verimi %90 mertebelerine artabilir.
3.1.2.9. Düşük Basınçlı Eksenel Fanlar
Bu fanlar, 100 – 200 Pa fan statik basınçlarında ve 50 m3 / s’den daha fazla debilerde
kullanılan oldukça büyük boyutlu fanlardır. Örnek olarak, evaporatif (buharlaşmalı) soğutma
kulelerinin tepesinden havanın boşaltılmasında tek başına veya geniş ısı değiştiricisi boru
dizileri üzerinden hava akışı uygulamalarında ise çok sayıda kullanılabilir.
Göbekler küçüktür ve kanatlar uzun ve 3,4 veya 6 gibi az sayıdadır. Kanatlar eskiden ahşaptan
yapılırdı, fakat artık şimdi içi boş cam takviyeli polyester veya benzerlerinden yapılmaktadır.
Çelik ya da alüminyum levhadan yapılmış içi boş airfoil kesitler veya kalıplar daha alışılagelmiş
uygulamalardır. Sabit kılavuz kanatların kullanılması gereksizdir.
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3.1.2.10. Eksenel Fanların Karakteristik Özellikleri
Tablo 3.1’de direkt tahrikli Pervane Kanat, Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı), Tek
Kademeli Sabit Kılavuz Kanatlı ve İki Kademeli Eksenel Fanlar’ın karakteristik özellikleri
verilmiştir. Eksenel Fanlar için yapılan bu sıralama genel olarak statik basıncın artış eğilimine
göre yapılmıştır. Daha yüksek basınçlar için santrifüj fanlar kullanılmalıdır. Ancak performans
karakteristiklerinin çakıştığı bazı durumlarda, duruma göre hem eksenel hem de santrifüj
fanlar kullanılabilir. Örneğin Borulu Kanal ve Tek Kademeli Sabit Kılavuz Kanatlı Eksenel Fanlar
arasındaki sınır çizgisi oldukça esnektir. Ayrıca Santrifüj fanların yelpazesi yaygın olarak İki
Kademeli Eksenel fanların hatta Tek Kademeli Sabit Kılavuz Kanatlı fanlarınki ile örtüşür. Tablo
3.1’den görülebileceği gibi yüksek basınçlarda çalıştırılmak üzere yüksek verimli eksenel fan
ihtiyacı varsa Tek Kademeli Sabit Kılavuz Kanatlı Eksenel Fan kullanılması gerekir.
Tablo 3.1’deki Pervane Kanat, Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı), Tek Kademeli Sabit
Kılavuz Kanatlı Eksenel Fan sıralaması bu fanların genel olarak artan göbek çapı, statik basınç
ve verim bakımından yapılan bir sıralamayı gösterir. Tablo 3.1’in son satırında gösterilen verim
değerleri en yüksek standartlardaki bir modelle elde edilebilen maksimum fan verimleridir.
Uygulamadaki fan verimleri genellikle biraz daha küçüktür. Kayış-Kasnak tahrikli olanlara ise
biraz daha düşük verimlidir.
Fan seçimi problemi genellikle aşağıdaki şekilde kendini gösterir: Belli bir sistem için belirli bir
hava debisi ve statik basınç gereklidir. Çoğu zaman, müşteri, fanın türünü, fan dönme hızını
ve motor gücünü önererek bir fan seçimi yapar. Ancak tüm bu verilerin kabul edilebilir olup
olmadığını ve verim, gürültü düzeyi, malzeme, özel çalışma şartları vb. ölçütleri göz önüne
alarak daha iyi bir seçim yapılıp yapılamayacağını kontrol etmek gerekir.
Tablo 3.1. Direkt Tahrikli Pervane Kanat, Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı), Tek Kademeli
Sabit Kılavuz Kanatlı ve İki Kademeli Eksenel Fanların Karakteristik Özellikleri.
Fan Tipi

Pervane Kanat

Borulu Kanal/Eksenel
Boru Tipi (Kovanlı)

Tek Kademeli
Sabit Kılavuz
Kanatlı

İki Kademeli
Eksenel

Gövde

Montaj bileziği
veya paneli

Kısa silindirik
gövde

Silindirik gövde

Uzun silindirik
gövde

Motor Desteği

Panelin giriş
tarafı

Panelin çıkış tarafı,
gövde iç tarafı

Kılavuz Kanatlar

Yok

Yok

Göbek-Kanat Ucu
Oranı (%)
Statik Basınç
(Pa)
Göbekteki Kanat
Açısı
Kanat Ucundaki
Kanat Açısı (o)
Maksimum
Fan Verimi (%)

0 - 40

30 - 50

45 - 80

50 - 80

0 - 250

125 - 625

250 - 2250

1000 - 4500

30 - 50

30 - 50

30 - 60

30 - 60

10 - 25

10 - 25

10 - 35

10 - 35

70

75

90

70

Panelin çıkış tarafı, Gövde içinde, iki
gövde iç tarafı
kademe arasında
Fan çıkışında
Kademeler
arasında veya yok

Tablo 3.1’de verilen dört tip eksenel fanın aynı çark çapı ve aynı dönme hızında olmaları halinde
çizilen Statik Basınç-Debi performans grafikleri Şekil 3.29’da görülmektedir. Görüldüğü üzere
4 tip fanın da statik basınç eğrileri genel olarak benzerdir, ancak statik basınç aralıkları ve
maksimum değerleri birbirinden oldukça farklıdır. Şekilde görüldüğü üzere Pervane Kanat tipi
fanlar maksimum debi ve minimum statik basınç (SP) üretir ve bu nedenle en yatık statik
basınç karakteristik eğrisine sahiptir. Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı) fanlar, Pervane
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Kanat tipi fanlara göre daha fazla ve Tek Kademeli Sabit Kılavuz Kanatlı fanlardan ise daha
az basınç üreterek ortada yer alır. Tek Kademeli Sabit Kılavuz Kanatlı fanlar ise hem Borulu
Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı) fanlara hem de Pervane Kanat tipi fanlara göre düşük basınç
aralığında daha az debi verir, fakat en yüksek statik basıncı üretir ve bu yüzden en dik basınç
eğrisine sahiptir. Şekil 3.29’daki İki Kademeli Eksenel fan örneğinden görülebileceği gibi bu
fanların iki kademeli olarak kullanılması ile daha yüksek basınç değerleri elde edilebilmektedir.

Şekil 3.29. Aynı Göbek Çapına Ve Aynı Dönme Hızına Sahip Dört Tip Eksenel Fan için Statik
Basınç Eğrilerinin Karşılaştırılması. Parabolik eğriler, her bir fanın maksimum verim noktasından
geçen dört sistem (direnç) karakteristiğini göstermektedir.
Şekil 3.29’da ayrıca statik basınç eğrilerini kesen bazı parabolik eğriler ile eğrilerin arakesit
noktaları da görülmektedir. Statik basınç eğrilerinin fanı karakterize etmesi gibi, bu parabolik
eğriler de kanallar, ısıtma/soğutma serpantinleri, dirsekler, damperler vb. gibi sistemi
(veya akışa karşı sistem direncini) karakterize ettiklerinden, sistem (direnç) eğrileri olarak
adlandırılır. Sistem karakteristiği sistem direncini yenmek için gerekli statik basıncı gösterir
ve klima, havalandırma vb. kanal sistemlerinde genellikle bu statik basınç sistemden emilen
veya sisteme üflenen hava debisinin karesi ile artan bir karakterdedir. Sistem karakteristiği ile
fan karakteristiği eğrilerinin kesim noktası bu sistemde fanın gerçek çalışma noktası olacaktır.

3.1.3. Karışık Akışlı (Yarı Eksenel/Yarı Aksiyal) Fanlar

Karışık akışlı fanlarda akışkan mile göre hem radyal hem de eksenel yönde hareket ederek
çarkı 90ᵒ’den küçük bir açı ile (kanatlar üzerinden, emiş ağzına göre yaklaşık 45ᵒ açı yaparak)
hareket ederek, yani yarı eksenel bir yönde çarkı terk ettiği fanlardır. Ancak silindirik gövde
içerisinde standart Santrifüj fan çarkının kullanıldığı, çark çıkışında önce bir konik kılavuz
kanal ve daha sonra motor etrafında bulunan sabit çıkış kılavuz kanatları ile akışın eksenele
dönüştürüldüğü karışık akışlı fan uygulamaları da vardır. Santrifüj çarklarda sadece salyangoz
gövde durumunda iyi performans sağladıkları bilinen öne eğik kanatlar kullanılmaz. Fan
gövdesi silindirik, kare veya fıçı biçiminde olabilir. Kare gövdeli olanlar kare veya yuvarlak
kanallara bağlanabilirken, gövdesi fıçı biçimliler çark çapından daha küçük çaplı giriş ve çıkış
kanallarına bağlanabilir. Silindirik ve fıçı biçimli gövdesi olanlarda performans iyileştirmek için
çarktan sabit çıkış kılavuz kanatları da kullanılmaktadır.

137

HVAC uygulamaları için ne Santrifüj fanın ne de Eksenel fanın ideal olarak (iyi bir performansla)
kullanımının uygun olmadığı bir bölge vardır ki bu bölgede karışık akışlı fanların kullanımı
idealdir. Karışık Akışlı Fanlar, Sabit Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı)
fanlar gibi kanal uygulamalarında kolay kurulum avantajına sahiptir. Aynı zamanda, aynı çap
ve dönme hızındaki salyangozlu Santrifüj fanlardaki kadar fazla olmasa da yine aynı çapta ve
dönme hızındaki Sabit Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı) fanlardan daha
fazla statik basınç (ve biraz daha fazla hava debisi) üretir. Bu fanlarda eksenel fanlara göre
daha büyük fan basınçları elde edilir. Ancak özellikle küçük boyutlu olanlarda fan verimleri
salyangozlu Santrifüj Fanlar ile Sabit Kılavuz Kanatlı Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı)
Fanlarınkinden daha düşüktür. Düşük ses seviyesinin önemli olduğu dönüş havası, besleme
havası veya genel havalandırma uygulamalarında tercih edilir. Santrifüj ve Eksenel fanların
dönme hızları arasındaki devir sayılarında çalıştırılır. Direkt veya kayış-kasnakla tahrik edilebilir.
Gövde çapları genellikle daha küçük olan kanal tipi Santrifüj fanlarla karıştırılmamalıdır. Karışık
akışlı bir fan ve çarkı Şekil 3.30’da görülmektedir.

Şekil 3.30. Karışık Akışlı Fan ve Çarkı.
Karışık akışlı bir fan uygulamaları kanallı, hücreli veya çatı tipi olarak kullanılabilir olup, Şekil
3.31’de uygulama örnekleri verilmiştir. Bu fanların bazı önemli özellikleri aşağıdaki gibidir.
•
•
•
•
•

Santrifüj fanlara göre daha yüksek hava debisi verirler.
Eksenel fanlara göre daha yüksek basınç kaybını karşılayabilir.
Fanın Basınç-Debi eğrisi üzerinde kararsız bölge yoktur.
Karşı basıncın düşük olduğu bölgelerde motor aşırı akım çekmez.
Verimi Eksenel ve Santrifüj fanlara göre daha düşüktür.

Şekil 3.31. Karışık Akışlı Fan Uygulama Örnekleri.

3.1.4. Çapraz/Teğetsel/Dik Akışlı (Tamburlu) Fanlar

Eksenel, santrifüj ve karışık akışlı fanlar ile çatı fanları büyük havalandırma sistemlerinde
kullanılırken, büyük havalı sistemler için büyük hava debilerini sevk edemeyen ancak belirli
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özel uygulamalar için iyi çözümler sunan fanlar vardır. Çapraz/teğetsel/dik akışlı (tamburlu)
fanlar ile vorteks/rejeneratif fanlar (üfleçler) bu gruba girer.
Fan gövdesindeki hava akışı girişte mil eksenine dik ve çark içerisinde ise çarka çapraz
olup, üzerinde yer alan kanatları öne eğik, tambura benzeyen çarkın çıkışındaki akış ise
çarka teğetseldir. Hava, çarkın dış çevresinin bir bölümünden içeri doğru girer ve çarkın dış
çevresinin bir başka bölümünden çıkar Şekil 3.32 (a). Akışkan çarka çapraz olarak girer/çıkar
ve çark içerisinde negatif bir basınç oluşur. Salyangozlu veya salyangozsuz gövdeli olabilir.
Çarkın iç/dış çap oranı D1 / D2 = 0.7 – 0.8 olup, bu oran öne eğik kanatlı santrifüj fanlarda
0.75 – 0.90’dır. Yani çapraz akışlı fanlarda kanatlar havayı daha içeriye doğru genişletme
eğilimindedir. Genellikle basma yüksekliği H < 60 – 70 mmSS olan uygulamalarda tercih
edilir. Devir sayıları nispeten düşük olup, bu yüzden gürültü düzeyleri de daha düşüktür. Fan
verimleri de düşük olup, fazla güç çekerler. Tambur şeklindeki çarkları üzerinde çok sayıda (sık)
kanat bulunduğundan bakımları masraflıdır. Ancak imalatları kolay ve ucuzdur. Hava debileri
ve üfleme hızları düşük olmakla birlikte basınç katsayıları yüksektir.

(a)

(b)

Şekil 3.32. (a) Çapraz Akışlı Fanlarda Akım Çizgileri ve (b) Fanın Komple Genel Bir Görünüşü
(Ebm-Papst’ın izniyle)
Klasik öne eğik kanatlı Santrifüj fanlarla karşılaştırıldıklarında;
• Çark genişliklerinin veya eksenel uzunluklarının çapa göre oldukça fazla ve istenilen
büyüklükte yapılabilmesidir. Bu nedenle daha fazla hava debisi verebilir, ancak birim genişlik
için hava debisi önemli ölçüde düşüktür,
• Üretilen maksimum statik basıncın aynı olduğu görülür (bazı üreticiler, çapraz akışlı fanlar
için daha yüksek statik basınç ürettiklerini iddia ederler),
• Maksimum fan verimi çapraz akışlı fanlarda çok daha düşüktür. Bunun nedeni havanın
çarktan iki kez geçerken, her bir geçişte akış yönündeki ani değişikliklerin türbülansa yol
açmasıdır.
Bununla birlikte bu fanların iki avantajı vardır;
• Hava perdelerinde, fırınlarda, mutfak davlumbazlarında, araç yıkama vb. alanlarda kullanılan
kurutma sistemlerinde, el kurutucularında, elektrikli ısıtıcılarda, elektronik kabinlerde,
çeşitli ısıtma ve soğutma uygulamalarında, pencere tipi klimalarda, Fan-Coil ünitelerinde,
Split klimalar ile otomotiv klimalarında ve fotokopi makinaları gibi uzun ve dar akış alanı
gerektiren uygulamalarda rahatlıkla ve yaygın olarak kullanılır. Aynı şartlarda diğer fanlardan
daha küçük çark çapına sahip olduklarından daha az yer kaplar.
• Çapraz akışlı fanlarda eksenel genişlik bmaks = 0.60 D ile geometrik olarak sınırlı ancak
herhangi bir aerodinamik sınır yokken, diğerlerinde bmaks = 0.46 D olup, bu değer
aerodinamik olarak sınırlılıktan kaynaklanmaktadır.
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Bunun yanında bu fanların dört dezavantajı vardır;
• Çoğu havalandırma uygulamaları için geometrik düzenlemesi uygun değildir,
• Fan verimi düşüktür. Maksimum fan verimi genellikle %45 – 55 arasındadır,
• Yapısal mukavemeti düşüktür, bu yüzden müsaade edilebilen çark uç çevresel hızı sınırlıdır,
• Ünitedeki ve balanslamadaki zorluklardan dolayı, imalat masrafları nispeten yüksektir.

3.1.5. Vorteks/Rejeneratif Fanlar (Üfleçler)

Rejeneratif bir fanda/üfleçte hava Şekil 3.33’da görüldüğü gibi bir giriş borusundan girer ve
yaklaşık 330ᵒ sonra bir çıkış borusu yardımıyla çıkar. Giriş ve çıkış arasındaki bir kısa devre
oluşmasını önlemek için arada bir ayırıcı duvar kullanılır. Bu 330ᵒ boyunca hava halka
şeklindeki bir boşlukta çevresel olarak dolaşır. Halkanın bir tarafındaki dönen fan kanatları,
santrifüj bir fanda normalde yapıldığı gibi havayı dışarı doğru fırlatılır. Halkanın diğer tarafı ise
hava akımının dönen kanatların giriş tarafına yeniden girmesi için hava akımının içeri doğru
tekrar girmesine kılavuzluk eder. Bu şekilde, hava her bir dönüşte dönen fan kanadı kesitini 8
ila 16 kez geçer. Sonuç olarak, üretilen basınç sanki çok kademeli bir santrifüj fandaki gibiymiş
gibi oldukça yüksektir, fakat bu ünite çok kademeli bir santrifüj fandan önemli ölçüde daha
kompakttır. Şüphesiz bu birçok uygulamada büyük bir avantajdır.
Halka çapının çark çapına oranı genellikle 0.22 ile 0.30 aralığındadır. Giriş ve çıkış boruları
halka çapının yaklaşık yarısı kadar bir iç çapa sahiptir. Kanatların şekline bağlı olarak kanat
sayısı 18 ile 42 arasında olabilir. Bazı tasarımlarda karışık akışlı çark kanatları kullanılır,
bunlar çok kanat gerektirir. Bununla birlikte kanatlar eksenel fanlarda olduğu gibi havayı
halkanın diğer tarafına saptırmak için eğilebilir. Bu üretimi daha masraflı yapar ancak bu
durumda kanat sayısı azaltılabilir. Rejeneratif bir fan/üfleç aynı devir sayısında ve aynı
çaptaki 4 kademeli bir turbo fandan daha küçük debilidir, ancak daha fazla statik basınç
üretir ve daha kompakttır.

Şekil 3.33. Rejeneratif Fandaki/Üfleçteki Sıkıştırma İşlemi Mekanizması.
Rejeneratif fanlar/üfleçler, tipik olarak 10 – 1000 ft3 /dk (17 – 170 m3/h) aralığındaki bir
hacimsel debide ve 5 – 10 Psi (34474 – 68948 Pa) arasında bir basınçta (sadece kaba sayılarla)
hava gerektiren uygulamalarda kullanılır ve konvansiyonel fanlar ve sıkıştırılmış hava üzerinde
aşağıda verilen birçok potansiyel avantaja sahiptir:
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• Rejeneratif fanlar/üfleçler vakum sağlamak için de kullanılabilir ve ekipmanlardaki tutma
parçalarını da içine alan uygulamalar için sıklıkla kullanılır.
• Rejeneratif fanlar/üfleçler, havanın üfleyici boyunca hareket ederken oluşturduğu yoğun
iç sürtünmeden dolayı havaya önemli miktarda ısı kazandırır. Havanın üfleçten geçerken
sıcaklık artışı 11-12 ᵒC veya daha fazla olabilir. Bu ısı uygulamada kurutma işlemleri için
yararlı olabilir.
• Dokunmatik parçalar olmadığından (contalı mil yatağı haricinde) rejeneratif fanlar/üfleçler
yağ kirliliğine neden olmaz.
• Yüksek sıcaklıklar için kullanılabilen Rejeneratif fanlar/üfleçler mevcuttur.
Ancak, bu fanların/üfleçlerin bazı potansiyel sorunları da vardır:
• Rejeneratif fanlar/üfleçler girişine katılan sıvı veya katı kirleticilerden dolayı hasar görmeye
eğilimlidir. Girişler, gelen akıştan suyu çıkarmak için bir filtre ve/veya bir aletle donatılmalıdır.
• Aşırı türbülanstan dolayı rejeneratif fanlar/üfleçler yüksek gürültü seviyesi üretir. Bu fanları/
üfleçleri bir ses azaltım kutusu içerisine almak sıra dışı bir uygulama değildir. Bununla birlikte,
giriş ve çıkıştaki ses sönümleyici kollar sesi biraz azaltır. Ünitenin bir parçası olan bu dâhili
susturuculara ilave olarak, daha fazla sessiz çalışma istendiğinde birkaç harici susturucu da
kullanılabilir.
• Rejeneratif fanların/üfleçlerin verimleri düşüktür (maksimum %30). Bunun nedeni, hava
akımının halkada dönerken fazla türbülansa sebep olmasıdır. Düşük verimden dolayı büyük
motor gücü gerektirir. Bu yüzden bu fanlar/üfleçler verimden ziyade kompaktlığın önemli
olduğu uygulamalarda kullanılır.
Rejeneratif fanlar/üfleyiciler, havayı taşımak gereken her uygulama için değil, ancak sıkıştırılmış
havadan ziyade bir fandan daha fazlasını gerektiren uygulamalarda yararlı bir alternatiftir.
Şekil 3.34’te tipik bir rejeneratif fan/üfleç resmi görülmektedir.

Şekil 3.34. Tipik Bir Rejeneratif Fan/Üfleç.
Rejeneratif fanlar/üfleyiciler; pistonlu kompresörler, paletli kompresörler, loplu kompresörler
ve vidalı kompresörler gibi pozitif deplasmanlı kompresörlerle karşılaştırıldığında, daha fazla
hava debisi verir, daha düşük statik basınç üretir ve daha az mil gücü gerektirir. Rejeneratif
fanlar/üfleçlerin performanslarının çok kademeli turbo fanlar ile pozitif deplasmanlı
kompresörler arasında olduğu söylenebilir.
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Rejeneratif fanlar/üfleyiciler; üfleme ve egzoz amaçlı olarak uygulamada aşağıda verilen
birçok alanda kullanılabilmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanklardaki akışkanların havalandırılması ve ajitasyonu (karıştırılması),
Pnömatik taşıma (transport),
Kum püskürtme,
Toz toplama,
Kimyasal prosesler,
Vakum tutma,
Yüksek hızlı hava bıçakları,
Yanma havası.

3.2. Fanların Kullanım Yeri ve Amacına Göre Sınıflandırılması
3.2.1. İklimlendirme Sistemleri Fanları
3.2.1.1. Üfleme (Veriş veya Besleme) Fanları
Eksenel veya Santrifüj fan tiplerinden olabilir ve bir ana veriş kanalına birden fazla fan
bağlanabilir. Fakat şartların izin verdiği durumlarda, sadece bir fan kullanılması daha uygundur.
Bir tek fan veriş kanalına bağlanırken, fan çarkından kanala hava akışında ani yön değişimi
gerekmediği için, verim ve dinamik basınç (hız)-statik basınç dönüşümündeki statik basınç geri
kazanımı artar.
3.2.1.2. Emiş (Dönüş) Fanları (Aspiratörleri)
Küçük iklimlendirme sistemlerinde kullanımları isteğe bağlı olmakla birlikte, iç-dış hava
karışımı ile çalışan karışım havalı sistemlerde gereklidir. Bu fanların görevi iklimlendirilen
mahalden havanın uygun miktarda geri dönüşünün sağlanmasıdır. Minimum miktardan
daha fazla dış hava alınması durumunda, aşırı basınç oluşumunu engeller ve üfleme (veriş
veya besleme) fanının daha küçük bir statik basınca karşı çalışmasını sağlar. Sabit egzoz
sistemlerinin (örneğin tuvalet aspiratörleri gibi) etkisini karşılamak ve iklimlendirilen mahalde
bir pozitif basınç oluşturmak için emiş fanları, veriş fanlarından biraz daha küçük debi ile
çalışır. Özellikle VAV (değişken hava debili) sistemlerinde, veriş ve emiş fanlarının dikkatle
dengelenmesi önemlidir.
3.2.1.3. Egzoz Fanları (Aspiratörleri)
İç-dış hava karışımı ile çalışan ancak emiş fanı kullanılmayan karışım havalı sistemlerde kullanılır
ve alınan dış hava kadar dönüş havasının egzoz edilmesini sağlar. Bu sistemlerde veriş fanı,
dış hava alınmayan durumda, bütün veriş ve dönüş sisteminde oluşan toplam statik basıncı
karşılayacak bir şekilde seçilmesi gerekir. Dış hava alınan durumda ise, egzoz fanı alınan dış
havadan biraz daha düşük miktarda dönüş havasını dışarı atarak, yukarıda emiş fanı için de
belirtildiği gibi, mahal içinde hafif bir pozitif basınç oluşmasını sağlar.
3.2.1.4. Plug-in (Serbest Dönen) Fanlar
Hava debisi bir Santrifüj fan gibi geliştirilmiştir ancak hava çarkı terk ettikten sonra bir kare
yuva içinde yer alır ve dönerek eksenel bir yönde tahliye edilir. Genellikle geriye eğik kanatlı,
tek girişli Santrifüj çarklar kullanılır. Kare Santrifüj fan, Santrifüj fan ve yuvarlak kanallı fan
kompakt fiziksel yapı olarak benzer performans özelliklerine sahiptir. Dikey veya yatay olabilir,
böylece kanal dönüşleri ve geçişler için ihtiyacı en aza indirerek daha basit kurulumla monte
edilebilir. Şekil 3.35‘te Klasik tek Plug-in (Serbest Dönen) Fan kullanım örnekleri ve Fan Duvarı
Uygulamasında kullanılan 9 ve 12 fanlı Çoklu Plug-in Fanlar görülmektedir.
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Şekil 3.35. Klasik Tek Plug-İn (Serbest Dönen) Fan Kullanım Örnekleri ve Fan Duvarı
Uygulamasında Kullanılan 9 ve 12 Fanlı Çoklu Plug-in Fanlar.

3.2.2. Duman Tahliye (Yangın) Fanları

Yangın anında insanların kaçışına imkân sağlamak ve itfaiyenin müdahalesini kolaylaştırmak
için belirlenen sıcaklık ve sürede çalışarak yangın dumanının tahliyesini sağlayacak şekilde
özel motor, kanat ve gövde tasarımına sahip olarak tasarlanıp imal edilmiş fanlardır. Eksenel
veya santrifüj (radyal) tipte olabilmekle birlikte tahliye şaftları üzerine kolay yerleşimi ve çift
yönlü (tersinir) çalıştırılabilmeleri nedeniyle eksenel fanlar daha çok tercih edilir. lgili fanlar
EN12101-3 standardına göre sertifikalandırılmış olmalıdır. Emiş ve atış tarafları yabancı
madde girişlerini önlemek için tel kafesli olmalıdır. Şekil 3.36’da duman tahliye fanının
yangın anında çalışırken alınan bir fotoğraf ve Şekil 3.37’de ise duman tahliye fan örnekleri
görülmektedir.

Şekil 3.36. Yangın Esnasında Çalışan Bir Duman Tahliye Fanı.
Tersinir (çift yönlü çalışan) eksenel fanlar, acil durum havalandırma fanları olarak yeraltı toplu
taşıma sistemlerinde, madenlerde meydana gelebilecek olası yangınlarda oluşacak dumanı en
kısa sürede, insanlara zarar vermeden tahliye edebilmek için kullanılır. Çeşitli düzenlemelerde
yerleştirilen fanlar duman pozisyonuna göre iki yönlü (tersinir/çift yönlü) çalışabilmelidir.
Bunun için fanların kanat kesitleri fanın dönüş yönüne göre emme veya basma çalışma
durumunda aynı aerodinamik özellikleri göstermelidir. Tam tersinir çalışabilen acil durum
havalandırma fanları için tam simetrik eliptik kanat profilleri kullanılabilmektedir.
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Şekil 3.37. Duman Tahliye Fan Örnekleri.

3.2.3. Duvar Tipi Fanlar
•
•
•

Bina duvar veya pencerelerine doğrudan bağlanabilir.
Santrifüj (Radyal) veya eksenel kanatlı olabilir.
Montajı kolaydır.

Şekil 3.38’de Duvar tipi fan örnekleri görülmekte

Şekil 3.38. Duvar Tipi Fan Örnekleri.

3.2.4. Jet Fanlar

Jet Fanlar, Karayolu ve Metro Tünelleri içerisindeki havanın devridaiminin sağlanması ve
tünel atmosferindeki kirliliğin kontrol altında tutulabilmesi, otopark, maden tüneli vb. kapalı
yaşam alanlarında kaliteli atmosfer sağlanabilmesi amacıyla ve karayolları tünelleri gibi kapalı
ortamlarda oluşabilecek olası yangın durumlarında, kazazedelere yaşam alanı oluşturma
amacı ile duman tahliyesinde kullanılmaktadır (Şekil 3.39). Bunlar; Jet Fanlar, Eksenel Fan veya
Santrifüj (Radyal) Fan şeklinde olabilmektedir (Şekil 3.40). Santrifüj Jet Fanlar, daha düşük
yatırım maliyeti ve enerji tüketimi sağlar. Geriye eğik seyrek kanatlı yüksek verimli Santrifüj
fan yapısı daha az türbülans ve ses oluşturur. Eksenel Jet Fanların tek veya çift yönlü model
seçenekleri vardır. Mimari duruma göre çift yönlü tasarım tercih edildiğinde daha az sayıda
fan kullanılır. Tünel uygulamalarında birden fazla jet fan seri ve paralel biçimde yerleştirilerek
havayı tünelin bir ucundan diğer ucuna kadar taşıyarak havalandırma veya duman tahliyesi
yapılır.
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Şekil 3.39. Karayolu Tüneli ve Eksenel Jet Fanları.
Jet fanlar sağladıkları itme kuvveti ile önlerindeki hava kütlesine hızla vurarak, geniş bir
alandaki havayı iterek ve sürükleyerek harekete geçirir. Çevrelerindeki hava kütlesini de
katarak geniş bir alanda etkili olur. Böylece ortamdaki gaz, toz veya yangın dumanı geniş bir
alana yayılmadan, kısa sürede tahliye noktalarına taşınır.

(a)

(b)

Şekil 3.40. Jet Fan Örnekleri; (a) Eksenel Tip, (b) Santrifüj (Radyal) Tip.
Jet fanlar itme kuvvetine göre seçilir. Etki mesafeleri paralel ve seri olarak birbiriyle örtüşecek
şekilde ve mimariye uygun olarak yerleştirilir.
F İtme Kuvveti (N), F = rQV bağıntısıyla hesaplanır. Burada r standart havanın yoğunluğunu
(kg/m3), Q havanın hacimsel debisini (m3/s) ve V ise fan çıkışındaki ortalama hava akış
hızını (m/s) göstermektedir.
Jet fanlar, CO ve diğer zararlı gazların yoğunluğunu temiz hava ile karıştırarak seyreltir ve
otopark içerisinde ölü alan kalmasını engeller.
Günlük havalandırma için gerekli olan egzoz havası debisi tüm otopark katlarında kirlilik
olabileceği düşünülerek ve toplam kat alanları dikkate alınarak hesaplanır. Hesaplama yöntemi
ülke ve standartlara göre değişim gösterir. Örneğin İngiltere’de BS 7346-7 standardında saatte
6 defa değişim istenmektedir. Almanya’da ise VDI 2053 standardında CO salınım değerlerine
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göre hesap yapılması veya konut dışı binalar için 12 m3/h – m2 ve konut binaları için ise 6
m3/h – m2 değerlerinin dikkate alınması istenmektedir.
Otopark katlarının tamamına yerleştirilen CO hissedicileri (yaklaşık 400 m2 de bir adet, yerden
yükseklik 1.5 m) vasıtasıyla alınan CO seviye bilgisine göre Jet fanların, ana tahliye fanlarının
ve varsa taze hava fanlarının hızları değiştirilir. İhtiyaca uygun olarak çalıştırılan sistem enerji
tasarrufu sağlar.
Otopark alanı yangın bölgelerine ayrılmalı ve her bir bölge en az bir adet yeterli büyüklükte
tahliye şaftına veya cepheden atış açıklığına sahip olmalıdır.
Yangın bölgeleri seçilen sisteme bağlı olarak, BS 7346-7 Standardı;
1. 10 Hava Değişimli Duman Seyreltme ve Tahliye Sistemi: Bu sistemde yangın bölgeleri en
fazla 5000 m2 olabilir. Duman geniş bir alana yayılır, ancak seyreltildiği için görüş mesafesi iyi
ve duman sıcaklığı düşüktür. Örneğin, Genişlik: 60 m, Uzunluk: 80 m, Yükseklik: 3 m olan bir
yangın bölgesinde gerekli olan en az hava tahliye debisi: 60 m x 80 m x 3 m x 10 degisim/
saat = 144 000 m3/h’tir.
10 hava değişimli sistem genel kullanım amaçlı otoparklarda uygulanır. Yatırım ve işletme
maliyetleri uygundur. Otoparkın havalandırılması ve yangın duman tahliyesi düşük enerji
tüketimiyle hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.
2. Duman ve Isı Kontrol Sistemi: Yangın bölgesi büyüklüğü 2000 m2’den büyük olamaz. Yangın
bölgesi kesitindeki hava hızı (jet fanların etkisi dikkate alınmadan) 1 m/s olmadır. Örnek
olarak; Genişlik: 40 m, Uzunluk: 50 m, Yükseklik: 3 m olan bir yangın bölgesinde kesit: 40 m x
3 m = 120 m2, bu kesit için gerekli hava debisi:
120 m2 x 1 m/s x 3600 s/h = 432 000 m3 /h’tir.
Bu sistemin tercih edilmesi müşterinin özel isteğine veya binanın yüksek güvenlik
gereksinimlerine bağlıdır. Yangın bölgesi kesin sınırlar içerisinde ve küçük bir alanda
sınırlandırılır, kaçış yolları dumandan korunur, ancak yatırım ve işletme maliyetleri yüksektir.
Çok katlı kapalı otoparklarda her yangın bölgesi için ayrı olmak şartıyla, otopark katları boyunca
dikey olarak oluşturulan tahliye şaftları üzerine yerleştirilen duman egzoz fanları tüm katlar
için ortak kullanılır. Günlük havalandırma için şaftların katlara açılan noktalarında yer alan
damperlerin tamamı açık tutulabildiği gibi araç alınmayan katlar var ise bu katların damperleri
kapatılıp ana fanların debileri azaltılabilir.
Her bir yangın bölgesine ait şaftta gerekli olan kapasite iki adet fan ile sağlanmalıdır. Bir fanın
devre dışı kalması durumunda diğer fan %50 kapasite ile de olsa hizmete devam eder.
Otoyol tünellerinde CO gazının kritik sınırı aşması veya yangın anında oluşacak duman ve
ısının ortamdan uzaklaştırılması için özel olarak tasarlanmış her iki yönde de çalışabilen,
yüksek itme gücüne sahip eksenel fanlar olarak tünel jet fanları kullanılır.

3.2.5. Ex-Proof (Patlamaya Karşı Korumalı) Fanlar

ATEX Standartlarına’na göre tasarlanmış ve sertifikalandırılmış fanlardır. Patlayıcı gaz ve
tozların tutuşmasını ve patlamasını önleyecek şekilde üretilmiştir. Eksenel ya da santrifüj fan
olabilir. Çatı, kanal veya duvar tipi modelleri de mevcuttur. Şekil 3.41’de Santrifüj, Eksenel,
Kanal ve Çatı Tipi Ex-Proof Fan Örnekleri verilmiştir. Şekil 3.42’de ise Ex-Proof Fanlar için
yapılan ürün tanımlamasına bir örnek verilmiştir.
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Şekil 3.41. Santrifüj, Eksenel, Kanal ve Çatı Tipi Ex-Proof (Patlamaya Karşı Korumalı) Fan
Örnekleri.

Şekil 3.42. Ex-Proof (Patlamaya Karşı Korumalı) Fan Tanımlaması.

3.2.6. Çatı Fanları
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gövdesi dış hava şartlarına dayanıklıdır.
Kar ve yağmurun kanal veya bina içerisine girmesine engel olacak şekilde tasarlanmıştır.
Çatı üzerinde olması nedeniyle, bina içinde yer kaybına neden olmaz.
Mekanik gürültüler yaşam mahallinden uzaktır.
Cihaza kolay ulaşılır ve bakım yapılabilir.
Kanal sistemine bağlanmaksızın depo, fabrika gibi geniş alanların havalandırmasında
kullanılabilir.
Santrifüj, eksenel veya karışık akımlı fan tiplerinden olabilir.
Yatay atışlı ve dikey atışlı modelleri mevcuttur.
Ortamdaki havayı egzoz eden ya da ortama taze hava veren tipleri vardır.

Şekil 3.43’te çatı fanı örnekleri verilmiştir.
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Şekil 3.43. Çatı Fanı Örnekleri.

3.2.7. Kanal Tipi (Kovanlı) Fanlar

• Kanal sistemine doğrudan bağlanarak yer tasarrufu ve montaj kolaylığı sağlar.
• Gövdesi yuvarlak veya dikdörtgen kesitli olabilir.
• Santrifüj, eksenel veya karışık akımlı fan tiplerinden olabilir.
Şekil 3.44‘de Kanal tipi (kovanlı) fan örnekleri verilmiştir.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 3.44. Kanal Tipi (Kovanlı) Fan Örnekleri; (a) Eksenel, (b) Dikdörtgen Kanal Tipi Öne Eğik
Sık Kanatlı Santrifüj, (c) Dikdörtgen Kanal Tipi Geriye Eğik Seyrek Kanatlı Santrifüj, (d) Yuvarlak
Kanal Tipi Öne Eğik Sık Kanatlı Santrifüj.

3.2.8. Evsel Fanlar

Ev, ofis, lokanta, mağaza vb. küçük mekânların duvar ve pencerelerine takılarak ortamın
doğrudan veya kısa kanallar vasıtasıyla havalandırılmasını sağlayan fanlardır. Şekil 3.45’te
Evsel Fan örnekleri verilmiştir.
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Şekil 3.45. Evsel Fan örnekleri.

3.2.9. Endüstriyel Tip Fanlar

Fabrikalar, enerji santralleri, maden ocakları vb. üretim alanlarında, gerek ortam
havalandırması, gerekse imalat aşamasındaki ihtiyaçlar için gerekli olan yüksek debi ve yüksek
basınçları sağlayabilen ağır konstrüksiyonlu fanlardır. Şekil 3.46’da Endüstriyel Fan örnekleri
görülmektedir.

Şekil 3.46. Endüstriyel Fan örnekleri.

3.2.10. Çift Emişli (Girişli) Fanlar

Santrifüj fanların küçük akışkan debilerine nispeten büyük basınç kazandırdıkları bilinmektedir.
Tek emişli tek genişlikli bir Santrifüj fan ile büyük debi sağlanabilir, ancak çark çapı ve
salyangoz ile birlikte fan dönme hızının daha büyük olması gerekir. Fan gövdesi (salyangoz)
içerisinde aynı mil üzerinde yan yana (sırt sırta) tek girişli-tek genişlikli iki çarkın kaynakla
bağlanması sonucunda gövde sadece genişlik olarak artırılarak, fan gövdesinin iki yanından
emiş (giriş) yapılmasını mümkün kılacak şekilde düzenlenerek elde edilen ve ‘Çift Girişli
(Emişli) Çift Genişlikli Fan’ olarak adlandırılan bir konstrüksiyon ile büyük fan debilerinin pratik
ve ekonomik olarak sağlanması mümkün olmaktadır. Daha eşit akış şartlarını sağlamak için
bir çarkta iki sıra halindeki kanatlar dağınık sıralı olarak bir araya getirilmiştir, Şekil 3.47 (b).
Bu tür fanlar Öne Eğik Kanatlı, Geriye Eğik Kanatlı veya Airfoil Kanatlı Santrifüj Fan tiplerinde
olabilir. Tahrik şekli olarak kayış-kasnak veya direkt tahrikli çalıştırılabilir. Tek çarklı iki bağımsız
fandan daha küçük bir yer kaplaması ve tahrik için tek bir motor gerektirmesi yanında yüksek
verimlilik (fan verimi 0.88 ve büyük boyutlularda daha da fazla olabilmektedir) ve maksimum
verim noktasında çalışma halinde düşük gürültü düzeyinin oluşması gibi avantajlara sahiptir.
Optimum verimli çalışma bölgesi serbest hava debisinin %50 - 75’i aralığıdır. Tüm çalışma
aralığında kararlı bir performans gösterir ve Surging gibi kararsız akış şartlarına neden olmaz.
İki fanın paralel çalıştırılması için uygundur. Şekil 3.47 (a) ve (b)’de sırasıyla Öne Eğik Kanatlı ve
Geriye Eğik Airfoil Kanatlı olmak üzere Çift Girişli (Emişli) Çift Genişlikli Santrifüj Fan örnekleri
görülmektedir.
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(a)
(b)
Şekil 3.47. Çift Girişli (Emişli) Çift Genişlikli Santrifüj Fan Örnekleri, (a) Öne Eğik Kanatlı, (b)
Geriye Eğik Airfoil Kanatlı.

3.2.11. Değişken Devirli Fanlar

Fan tahrikinde kullanılan kayış-kasnak veya direkt tahrik sistemlerinin fanın devir sayısının
değiştirilmesine imkân sağlayabilecek bir şekilde olduğu fanlar değişken devirli fanlar olarak
adlandırılır. Son yıllarda frekans kontrollü elektronik teknolojilerinin gelişmesiyle frekans
invertörlü motor tahrikli fanların kullanılması yaygınlaşmaktadır. Bu tür fanlar yüksek verimle
geniş bir debi ve basınç aralığında çalıştırılabilmekte ve böylece enerji verimliliği yanında
performans esnekliği de sağlayabilmektedir. Bu fanların ilk yatırım masrafları fazla olmakla
birlikte işletme (enerji) masrafları önemli ölçüde az olup, bu bağlamda bu tür fanların ömür
boyu maliyetleri oldukça azalmakta ve buna bağlı olarak amorti süreleri kısalmaktadır.

3.2.12. Sincap Kafesli Santrifüj Fanlar (Üfleçler)

Çarkları sincap kafeslerine benzediğinden bu isimle adlandırılır Şekil 3.48. (a). Otomobil
havalandırma sistemlerinde, davlumbazlarda, hava perdelerinde, çapraz (teğetsel) akışlı
fanlarda vb. birçok uygulamada kullanılır. Salyangoz gövde içerisinde çalışan tambura
benzeyen çarkları üzerindeki kanatlar genellikle öne eğik sık kanatlı Santrifüj fanınkine benzer.
Şekil 3.48’de sırasıyla Sincap kafesi, Sincap kafesli bir Santrifüj fan ve çarkı görülmektedir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 3.48. (a) Sincap Kafesi, (b) Sincap Kafesli Bir Santrifüj Fan, (c) Sincap Kafesli Bir Santrifüj
Fan Çarkı.

3.2.13. Minyatür Fanlar ve Vakum Temizleyici (Elektrikli Süpürge) Fanları

Minyatür fanlarda genellikle yüksek emiş kapasiteli ve verimli küçük Santrifüj fanlar ile çapraz
akışlı fanlarda da kullanılan tamburlu çarklar kullanılır. Küçük Re sayılarında çalışan minyatür
fanlarda yüksek enerji kayıpları olduğundan eksenel fanlar kullanılmaz. Minyatür fanlar; akıllı
telefonlar, tablet bilgisayarlar, dronlar, 4K Kameralar, AR (Artırılmış Gerçeklik), VR (Sanal
Gerçeklik), MR (Karışık Gerçeklik), vb. birçok portatif elektronik cihazlar için en uygun seçimdir.
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Vakum temizleyicilerde (elektrikli süpürgelerde) gerekli vakum basıncına bağlı olarak 2 veya
daha fazla kademeli fanlar kullanılır. Fan devir sayıları 8 000 – 20 000 devir/dk arasında
değişir. Evsel vakum temizleyicilerindeki fanların çektikleri güçler 100 – 300 W, endüstriyel
ölçekte olanlarınki ise 1 – 2 kW arasındadır. Vakum temizleyicilerde çapraz akışlı fanlar ve
tambur tipi çarklar da kullanılmaktadır.

3.2.14. Süperşarjerler (Aşırı Doldurucular)

Yüksek rakımlarda çalışan uçak motorlarının güçlerini korumaları için motoru besleyen hava
özel fanlar tarafından bir ön sıkıştırılmaya tabi tutulur. Bir kademede1 atm’lik pozitif basınca
ve daha fazlasına ulaşılır. Bu maksatla sadece özel tasarımlar kullanılarak gerçekleştirilebilen
300 – 400 m/s’lik çevresel hızlar gereklidir. Kanatları göbeğe sabit bağlı, kesit alanı dışa
doğru azalan tek parça dövme olarak imal edilmiş çarklar ve benzer tasarımlar bu maksat
için geliştirilmiş olup, Şekil 3.49’da çark örnekleri görülmektedir. Santrifüj çarklarda öne eğik
kanatlar kullanılır.
Bazı uygulamalarda Santrifüj çarklar öncesinde ön basınç artışı vermek amacıyla eksenel
çarkların kullanıldığı Süperşarjer uygulamaları da vardır. Süperşarjer uygulamalarında
kullanılan çarklar hassas bir şekilde işlenip yüzeyleri parlatıldığından ilk yatırım masrafları
fazladır. Bu fanlarda %70 – 80 fan verimliliklerine ulaşılmaktadır. Bu fanlar günümüzde ağır
yük taşıtları motorları için küçük Süperşarjer olarak seri üretim şeklinde imal edilmektedir.

Şekil 3.49. Süperşarjer Çark Örnekleri.

3.2.15. Tavan Fanları

Tavan fanları ilk yatırım ve işletme (enerji) masrafları düşük olması yanında kurulum
basitliğinden dolayı evsel, ticari, tarımsal ve endüstriyel birçok uygulamada kullanılır. Havayı
tavandan emip döşemeye doğru hafif bir esinti şeklinde üfleyen büyük ancak hafif, tavandan
asılı pervane kanat tipi eksenel fanlardır. 92 – 183 cm çaplarda yapılır ve 10194 – 88349 m3/h
debisinde havayı taşıyabilir. Düşük dönme hızlarında çalıştırılıp, küçük kanat açılarında imal

151

edildiklerinden hava hızları düşüktür. Fanın tam altındaki maksimum hava hızı yaklaşık 3 m/s,
döşeme seviyesinde ise yaklaşık 0.51 m/s’dir. Tavan fanları tek fazlı ve düşük hızlı motorlarla
direkt tahrik edilir. Tavan fanları genellikle 270 – 400 devir/dk dönme hızında çalıştırılmakla
birlikte değişken devirli motor tahrikiyle 2 veya 3 farklı hızda olmak üzere, daha düşük dönme
hızlarında da çalıştırılabilir. Motorları genellikle 60 – 200 W güçtedir. Tavan fanları kanat çapının
yaklaşık %15’i kadar çaptaki göbeğe sabit olarak bağlı olan 3 - 6 arası kanatlı ve kanat açıları
10ᵒ - 15ᵒ olup, bu açılar göbekten kanat ucuna kadar sabit olacak şekilde imal edilir. Düşük
hızlı motor kullanılmasına rağmen pervaneyi içine alan bir fan muhafazası olmadığından tavan
fanları ucuzdur.
Tavan fanları hem kış ve hem de yaz boyunca kullanılabilir. Tavan fanları, kışın ısınıp yukarı çıkan,
tavana yakın konumda ve nispeten sıcak olan ortam havasını aşağı gönderip döşemeye yakın
kısımlardaki serin hava ile karışımını sağlayarak daha homojen bir ısınmanın sağlanmasına
katkıda bulunur. Bir mahalde kışın tavan ile döşeme arasındaki sıcaklık farkı binanın kat
yüksekliğine bağlı olup, yaklaşık 6 m’lik bir kat yüksekliği için bu sıcaklık farkı yaklaşık olarak
8.33 ᵒC gibi önemli bir mertebede olabilir. Tavan fanı çalıştırılarak bu sıcaklık farkı 1.11 ᵒC
gibi çok küçük bir değere indirilebilir ve homojene yakın bir ısınma elde edilebilir. Böylece
yukarıda belirtildiği gibi küçük bir elektrik tüketimiyle tavan fanı çalıştırılmak suretiyle ısıtma
giderlerini en azından %5 mertebesinde azaltarak ısıtma ihtiyacı azaltılabilir.
Tavan fanları, yazın havayı tavandan emip döşemeye doğru hafif bir esinti şeklinde üfleyerek
insan derisi üzerindeki nemin bir miktar buharlaşmasına katkı yaptığından, bir soğutma etkisi
yapar ve kullanıcıların konforunu iyileştirir. Ayrıca bazı modelleri tersinir (iki yönlü) çalışabilen
motorlu olduğu için, yaz mevsimi boyunca nispeten serin havayı döşemeden emerek tavana
doğru üfleyerek daha sıcak hava ile karışmasını sağlayabilecek özelliktedir.
152 – 183 cm çapında pervaneye sahip ve yaklaşık 6 m kat yüksekliğindeki bir mekanda
bulunan bir tavan fanının üflediği hava akımı 24.4 m çapındaki bir alana etki edebilmektedir.
Kış uygulamasında tavan fanının üflediği hava jetinin çapı fan çapından aşağı doğru akış
yönünde döşeme üzerinde etki alanına eşit olacak şekilde artarken, yaz uygulamasında ise
tam tersi bir durum söz konusudur. Şekil 3.50’de 3 kanatlı, 152.4 cm çapında bir endüstriyel
tavan fanı görülmektedir.

Şekil 3.50. 3 kanatlı, 152.4 cm Çapında Bir Endüstriyel Tavan Fanı.

3.2.16. Bilgisayar Fanları

Bir bilgisayar fanı, havanın devri daimini sağlayarak bilgisayar ünitesini soğutup serinleten
bir ünitedir veya aynı işi tüm bilgisayar için yapan bir donanımdır. Şekil 3.51’de bir bilgisayar
soğutucu fanı görülmektedir.
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Şekil 3.51. Bir Bilgisayar Soğutucu Fanı.
Bir bilgisayarda aşağıda belirtilen 4 tip fan kullanılır.
Kasa Fanı: Bilgisayar kasasının içinde veya kenarında yerleştirilebilir. Hem kasanın içerisindeki
havanın devri daimini sağlar hem de sıcak havanın kasa dışına atılmasını sağlar.
Merkezi (Ana) İşlemci Ünitesi Fanı (CPU Fanı): Bilgisayar işlemcisinin üstünde yer alır.
İşlemciden sıcak havanın emilip dışarı atılmasını sağlayarak soğuk kalmasına yardımcı olur.
Güç Kaynağı Fanı: Güç kaynağının içinde bulunur. Bu fan sıcak havayı güç kaynağından ve
bilgisayardan dışarı üfler.
Video Kart Fanı: Video kartı üzerinde bulunur. Özellikle video oyunları oynatılırken, video
kartına yazım yapılırken ve diğer grafik yoğun görevlerde kullanılırken video kartının aşırı
ısınmadan korunmasına yardımcı olur.

3.2.17. Aşınmaya Dirençli Fanlar

Fanın hava akışı içerisinde bulunabilen kömür, kum, çimento, maden, metal tozları vb. aşındırıcı
maddelerin pnömatik olarak naklinde kullanılan fan çarklarında genellikle önemli miktarda
aşınma söz konusu olur. Fanın bu tür aşındırıcı malzemelerle çalışması fanın kullanma ömrünü
büyük ölçüde azalttığı gibi çeşitli arızalara, kazalara neden olur ve gürültüyü, bakım ve işletme
masraflarını (enerji tüketimini) da artırır. Bunu önlemek için ilk adım uygun fan çarkı tipini
seçmektir. Mümkün olduğunca en düşük çark çevresel hızları sağlayabilmek için uygun bir
Ψ çark basınç katsayısının seçilmesi gereklidir. Bu maksatla aşındırıcı maddelerin kanatların
sırt taraflarına yapışmasını engellemek için kanat çıkış açısı b2’nin 45ᵒ’den daha büyük
olması sağlanmalıdır. Bundan sonra, ele alınan malzemenin tipine, büyüklüğüne, hacmine
ve aşındırıcılığına bağlı olarak, aşınmanın zararlı etkileriyle mücadele etmek için fanın hava
akımına maruz birincil aşınma yüzeylerini iyileştirmeyi düşünmek akıllıca olacaktır.
Malzeme taşıma fanına aşınmaya dayanıklı seçenekler eklemek, fanın kullanma ömrünü
uzatacaktır. Genel olarak, aşınmaya karşı daha dayanıklı malzemelerin kullanılması için iki
temel yol vardır. Biri, bileşenleri yapısal olarak sağlam olan aşınmaya dayanıklı malzemelerden
yapmaktır. Bu bağlamda gövde ve çark kanatlarında aşınma direnci yüksel yani sertliği yüksek
olan paslanmaz çelik ile PVC, PVDF, PE, PEel, PEs, PP, PPel, PPS, PPs, vb. gibi özel plastik
malzemeler tercih edilir. Diğeri ise, bileşenleri astar olarak aşınmaya dayanıklı malzemelerle
kaplamak veya yüzeylere karbürleme, nitrürleme vb. yüzey sertliğini artıran ısıl işlemlerin
yapılmasıdır. Ayrıca salyangozun boğaz kısımları dâhil olmak üzere tüm iç yüzeylerinde ve çark
yüzeylerinde AR 400, AR 500, Krom Karpit, Tungsten Karpit, seramik, epoksi, kauçuk, vb. ile
kaplama yapılabilmektedir. Şekil 3.52’de aşınmaya dirençli bir fan örneği verilmiştir.
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Şekil 3.52. Aşınmaya Dirençli Fan Örneği.

3.2.18. Korozyona Dirençli Fanlar

Kimyasal üretim yapan tesislerdeki ve laboratuvarlardaki çeker ocaklarda oksijenle reaksiyona
giren gazların ortamdan tahliyesi için kullanılır. Kimyasal depolardan, endüstriyel proses
tanklarından, hem korozif hem de patlayıcı olan hidrojen gazından ve su işleme tesisinden
gelen kokulardan kaynaklanan gazların havalandırılması gibi başka önemli uygulamalar da
vardır. Mevcut duman çıkarma standartları artık özel plastik malzemelerden (PVC, PVDF, PE,
PEel, PEs, PP, PPel, PPS, PPs, vb.) yapılmış Öne Eğik Kanatlı Santrifüj fanların kullanılmasını
tavsiye etmekle birlikte; fanların gövde ve kanatları paslanmaz çelikten veya çelik sac üzerine
emaye, epoksi, kauçuk, vb. esaslı malzemelerin kaplanması ile imal edilebilir. Ayrıca fan
tahrikinde kullanılan kayış-kasnak, motor vb. elemanların da korozyona dirençli olması gerekir.
Şekil 3.53’te korozyona dirençli fan örnekleri görülmektedir.

Şekil 3.53. Korozyona Dirençli Fan Örnekleri.

3.2.19. Turbo Fan Uçak Motoru Fanları

Turbo fan uçak motorunun ilk elemanı olup, ayrıca, uçağının önüne baktığınız zaman
görebileceğiniz bir bölümdür (Şekil 3.54). Fanın korozyon ve aşınma direnci yüksek olduğundan
genellikle titanyumdan yapılan çark kanatları göbekten uç kısma gittikçe kanat genişliği artan
dönük kanat biçiminde olup, motora çok büyük miktarda havanın emilmesini sağlar. Hava
daha hızlı hareket ettiğinden kanatların uç kısmındaki kanat açısı göbek kısmındakinden
daha küçüktür ve üretilen itki kanat uçları yakınında göbektekine göre daha büyüktür. Hava,
motorun iki bölümünden geçerek hareket eder. Bir miktar hava, yanmanın meydana geldiği
motorun sırasıyla kompresör ve yanma odasının bulunduğu ortadaki çekirdek kısmına doğru
yönlendirilir. “By-pass havası” olarak adlandırılan havanın geri kalanı ise motor çekirdeğinin
dışındaki bir kanal içerisinden çıkışa doğru hareket ettirilir. Bu by-pass havası ek itki gücü
oluşturur, motoru dıştan soğutur ve motordan çıkan egzoz havası gürültüsünü bastırarak
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motoru daha sessiz hale getirir. Günümüzün modern turbo fan motorlu uçaklarında, by-pass
havası motorun itki gücünün çok önemli bir kısmını (%75 - 80) üretmektedir.

Şekil 3.54. Turbo Fan Uçak Motoru ve Fanı.

3.2.20. Pervanesiz (Gizli Pervaneli) Fanlar

Basınçlı hava belirli bir ortamda bir yükselti üzerinde daire, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen,
kalp, oval, elma vb. kesiti şekillerindeki bir çerçeve üzerindeki çevresel olarak yer alan dar
bir açıklıktan hızlandırılarak jet şeklinde geçirildiğinde, fizikte indükleme ve sürükleme olarak
bilinen yöntemlerle fanın arkasındaki ve etrafındaki ortam havası çerçevenin içine çekilir ve
çerçeveden çıkan hava ile aynı yöne akmaya zorlanır (Şekil 3.55). Çerçeveden dışarı itilen hava
düşük basınçlı bir alan oluşturur. Bu da etraftaki havanın çerçevenin içini hızlıca doldurmasını
sağlar. Böyle bir sistemde hava debisinin geometriye bağlı olarak yaklaşık 13.5 – 25.2 katına
kadar artırılabileceği HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) yazılımlarıyla belirlenmiştir.

Şekil 3.55. İndükleme ve Sürükleme Yöntemleriyle Fanın Arkasındaki ve Etrafındaki Ortam
Havasının Çerçevenin İçine Çekilmesi ve Çerçeveden Çıkan Hava ile Aynı Yöne Akmaya
Zorlanarak Silindirik Kaideden (Ayaktan) Emilen Hava Debisinin 15 Katına Çıkarılma
Mekanizması.
Çalışma ilkesi esas itibariyle yukarıda açıklanan prensibe dayanan ‘Pervanesiz (Gizli Pervaneli)
Fan’, ilk olarak 2009 yılında yılında ‘Bladeless Fan’ ismiyle piyasaya sürülmüş ve 2012 yılında
Amerika’da patenti alınmıştır. Konvansiyonel fana göre daha estetik ve fonksiyonel olan bu
cihazın çalışma prensibi aynı zamanda Jet motorlarında itki oluşturabilmenin de esasıdır.
Bu fanlar hava debisini artırdıklarından ‘Havayı Çoğaltan Fan’ (Air Multiplier Fan) olarak da
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adlandırılır. Şekil 3.56’da görüldüğü gibi konvansiyonel fanlara göre çok daha büyük miktarda
bir hava hareketi olmasına rağmen çırpıntısız, düzgün ve kesintisiz (sürekli) yani insanları
rahatsız etmeyen tatminkâr bir hava hareketi olduğundan, bu tip fanlar yazın bulunduğu
ortamın daha iyi bir şekilde serinletilmesine, kışın ise sıcak havanın ortamda daha homojen
dağılımını sağlayarak ortamın daha iyi bir biçimde ısınmasına katkıda bulunur. Pervanesinin
gizli olması emniyet bakımından bir avantaj olup, bu fanlar elektrikli oda ısıtıcılarında ve saç
kurutma makinelerinde de kullanılmaktadır. Yapılan HAD çalışmalarına göre lüle çıkışında,
halka içinde ve yakınlarındaki hava akışları türbülanslı olmakla birlikte, halkadan yeteri kadar
uzaklardaki (yaklaşık olarak halka iç çapının en az 2 katı) yani kullanıcıya ulaşan hava akışı ise
laminer olmaktadır.

Şekil 3.56. Pervanesiz Bir Fan ve Bu Fandaki Sürekli ve Düzgün Hava Akışının, Konvansiyonel
Fanlardaki Kesintili ve Düzgün Olmayan Hava Akışıyla Görsel Karşılaştırılması.
Pervanesi yok zannedilse de esasen bu cihazın karışık akışlı dönel kanatlardan oluşan pervanesi
(Şekil 3.57) ve değişken devirli fırçasız DC Elektrik Motoru, havanın püskürtüldüğü daire,
köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen, kalp, oval, elma vb. şeklindeki çerçeve aparatın (Şekil 3.58)
altında silindirik bir kaidenin (ayağın) içinde saklı olduğu için dışarıdan görülememektedir.

Şekil 3.57. Karışık Akışlı Dönel Kanatlardan Oluşan Gizli Pervaneli
Fanın Kaide (Ayak) İçinde Gizli Pervanesi ve Motoru.
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Şekil 3.58. Havanın Püskürtüldüğü Kesiti Daire, Köşeleri Yuvarlatılmış Dikdörtgen ve Kalp
Şeklindeki Gizli Pervaneli Fan Örnekleri.
Hava, kaide (ayak) şeklindeki ana gövdede üzerindeki 1 – 2 mm çaplı çok küçük deliklerden
pervane tarafından emilip yukardaki içi oyuk airfoil kanat profili kesitli halka şeklindeki bir
aparatın içerisinden geçirilerek, halkanın iç yüzeyinde tüm çevresi boyunca 3 – 5 mm’lik dar
bir kanaldan oluşan lüle ile airfoil kanadın dışındaki Coanda yüzeyi ile difüzör yüzeyine doğru
yüksek hızda ve 15 ᵒC – 16 ᵒC’lik bir açıda püskürtülür (Şekil 3.59). Bu açıklıktan oldukça
yüksek bir hızda çıkan hava jeti airfoil kesitinin aerodinamik etkisiyle indükleme ve sürükleme
olarak bilinen yöntemlerle fanın arkasındaki ve etrafındaki ortam havası halkanın içine çekilir
ve halkadan çıkan hava ile aynı yöne akmaya zorlanarak aynı jet motorlarında kullanılan teknik
gibi püskürtülen havadan daha fazla (15 – 18 katı gibi) miktarda hava hareketlendirilir.

Şekil 3.59. Pervanesiz Fanın Airfoil Kesitli Halkasının İçindeki ve Dışındaki Akım Çizgileri.
Bu fanlarda, Bor-silikat mikro fiber malzemelerden çok katlı ve kıvrımlı olarak üretilmiş olan,
havada bulunan 0.1 mikron boyutundaki alerjenleri ve zararlı ultra ince partikülleri (bakteri,
polen, alerjen, toz ve kokular gibi) dahi %99.95 oranında hapsedebilen güçlü 360 ᵒC Glass HEPA
Filtre kullanılır. Bu filtrede mutfak davlumbazlarında kullanılan ve havadaki kimyasal maddeleri
yakalayan ve böylece kokuları ve kirletici maddeleri temizleyen aktif karbon kullanılır.
Üretici firmalar tarafından konvansiyonel fanlara nazaran temizliğinin daha kolay olduğu iddia
edilse de bu konuya biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda vardır. Çünkü sonuçta gövdenin içindeki
ve havanın emildiği 1 – 2 mm çaplı deliklerde ve gizli fan kanatları ile diğer iç kısımlarda da
tozlar birikebilecektir, dolayısıyla tozlu ortamlarda bu kısımların (özellikle de küçük deliklerin)
temizliği daha zahmetli olabilecektir.
Piyasadaki mevcut modeller pervaneli fanlara göre pahalı olmakla birlikte elektrik enerjisi
tüketimlerinin oldukça az (fan devrine göre 7 – 30 Wh) olması işletme maliyetlerini
azaltmaktadır.
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Düşük ve orta seviyedeki normal dönme hızlarında çalıştırıldıklarında gürültü seviyesi
aynı hava debisini sağlayabilen pervaneli fanlardan daha yüksek olmamakla birlikte ev tipi
Elektrikli Süpürge ile Split Klima arasındadır. Ancak yüksek dönme hızında çalıştırıldıklarında
ses konusunda sınırları zorlayabilmektedir.
Konvansiyonel fanlara göre daha az yer işgal etmeleri, serinletme etkisinin artan mesafe ile
azalmayıp sabit kalması ve açıkta fan kanatları, motor vb. parçalarının olmamasından dolayı
güvenli olması avantajlarıdır.
Çok fazla mekanik titreşim oluşturması ise dezavantajı olup, altına titreşim emici bir
malzeme konulmadığı takdirde, özellikle ahşap zeminlerde, bu titreşim can sıkıcı mertebelere
ulaşabilmektedir.

3.2.21. Hücreli Fanlar

Hücreli fanlar; havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde hava dolaşımını sağlamak (ortam
havasının fizyolojik özelliğine göre, düşük veya yüksek emiş veya üfleme yapmak, ortamın
havasını tazelemek, temizlemek veya yenilemek) için kullanılan, aspiratör veya vantilatör gibi
çalışabilen fan çeşitlerindendir. Genellikle Plug fanlılar ile Kovanlı Tip Eksenel fanlılar direkt,
diğer tip fanlılar ise kayış-kasnakla endirekt olarak tahrik edilmektedir. Kovanlı Tip Eksenel
fanlılarda kanat açıları değiştirilerek geniş bir performans aralığı elde edilebilmektedir. Diğer
fanlılarda ise frekans invertörü veya kayış-kasnakla devir sayısı değiştirebilmektedir.
Hücreli tip fanların diğer fanlardan farkı; genellikle taş yünü vb. malzemelerle ısıya ve sese
karşı izole edilmiş bir kabininin bulunması yani korunaklı dış hücre yapısının olmasıdır. Bu
sayede cihazın çıkardığı ses seviyesi minimuma düşer. Aynı zamanda fanın iç aksamında
bulunan elektrik motoru, kayış ve kasnak mekanizması dış ortamlardan (yağmur, rüzgâr, toz
vb. cihaza zarar verecek etkilerden) zarar görmez. Servis bakım kapağı bulunduğundan bakım
işleri kolaylıkla yapılabilir. Şekil 3.60’da hücreli fan örnekleri görülmektedir.

Şekil 3.60. Hücreli Fan Örnekleri.
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Isıtma ve soğutma ihtiyacı olmayan kapalı mekânlarda doğal havalandırma yoluyla
havalandırma ihtiyacı giderilemediğinden mekanik tesisata ve bununla birlikte fana ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu noktada da avantajlı yapısı ve çalışma prensibi sayesinde hücreli fanlar
daha çok tercih edilmektedir.
Fonksiyonel yapıları gereği sessiz çalışır ve filtreler yardımıyla çalışma alanları genişletilebilir.
Böylelikle filtreler takılarak dışarıdan alınan havanın temizlenmesi ve bu temizlenen havanın
iç mekâna havalandırma kanalları yardımıyla dağıtımı sağlanmış olur.
Alışveriş merkezleri, spor salonları, büyük amfiler, toplantı salonları, çalışma ofisleri,
hastaneler, okullar, bankalar gibi çok sayıda insanı içerisinde barındıran ve taze hava ihtiyacının
giderilerek egzoz havalandırmayla hava dolaşımının sağlanması istenilen mekânlarda sessiz
ve fonksiyonellikleriyle ön plana çıkar. Sinema salonları ve toplantı salonlarında sessizlik ön
planda olduğundan hücreli fanlar diğer fanlara göre avantajlıdır. Ex-Proof (Patlamaya Karşı
Korumalı) ve Duman Tahliye (Yangın) fanları olarak da kullanılabilmektedir.

3.2.22. Fan Duvarı

Fan duvarı, 2003 yılında hava taşıma sistemleri için geliştirilen yeni bir uygulamadır. Büyük tek
bir fan yerine duvar bölümüne yerleştirilmiş daha küçük boyutta çok sayıda fanın kullanılması
esasına dayandığı için teknolojik olarak bu kullanımına uygun olarak Çoklu Fan, Fan Dizisi, Fan
Matrisi vb. gibi terimlerle de tanımlanır. Fan Duvarı sistemleri artık mühendisler, müteahhitler
ve inşaat sahipleri için yedeklik ve güvenilirlik sağlaması, sessiz ve titreşimsiz çalışma, optimize
edilmiş performans ile enerji verimliliği, daha düşük bakım/onarım masrafları, kolay kurulum
ve esnek düzenlemeler sağlaması gibi ileri mühendislik tasarımının getirdiği avantajlara sahip
olduğundan yeni inşaat ve bina tadilat projeleri için tercih edilen bir seçim olmuş durumdadır.
Yedeklik ve Güvenilirlik Sağlaması:
Bir fan ve tahrik motoru arızalandığında onarım veya değişim yapılıncaya kadar değişken
devirli (frekans invertörlü) diğer fanlar çalışarak sisteme yeterli statik basınçta ve debide
hava basmaya devam ederler. Her bir fan ve motor çifti için özel frekans inventör sistemi
kullanıldığından bir fan, motor veya frekans inventör sistemi arızası doğal olarak izole edilir
ve tüm fan dizisinin topraklama arızası potansiyelini veya bir bypass frekans inventör sistemi
ihtiyacını ortadan kaldırır.
Sessiz ve Titreşimsiz Çalışma:
Kullanılan malzeme, çark ve motordan ses tonlarını azaltmak için sönümleme sağlarken,
yüksek performanslı polimer fanların çark kanatları, çark üst yanağı ve giriş hunisi (ventüri
girişi) aerodinamik şekillidir. Performans ve uygulama gereklerini karşılamak için paslanmaz
çelik fanlar da kullanılır. Fanlar akustik muhafazalar içerisine alınır. Fan Duvarı küpleri deşarj
ses seviyesinde 18 dB’e kadar bir azalma sağlayabilen delikli çelik ve akustik yalıtım ile kaplanır.
Düşük oktav bantlarındaki sorunlu kanat geçiş frekansında ses seviyesinde 22 dB’e kadar
azalma sağlayacak bir aktif gürültü kontrolü yapılabilmektedir.
Optimize Edilmiş Performans İle Enerji Verimliliği:
Frekans invertörlü yüksek verimli elektrik motorlarının kullanımı yanında, performans
gereksinimlerini karşılayacak ve çalışma verimliliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde fanların
çark çaplarının 10 – 22 inç arasında 7 farklı boyutta seçilebilmekte olması, performansı
optimize ederek enerji verimliliği sağlamaktadır. Fanlar en iyi (yüksek) verim (EİV) noktalarında
ve düşük bir basınç düşümüyle çalışır. Fan duvarları kullanımı ayrıca havanın ısıtma/soğutma
bataryaları, filtreler, ısı geri kazanım üniteleri vb. sistem elemanlarına verimli ve homojene
yakın optimum bir biçimde gönderilmesini sağlayarak, bu ünitelerin verimlerini de artırır.
Fanlar serbest giriş veya Şekil 3.36’da görüldüğü gibi her bir fanın girişinde düşük dirençli birer
damper düzenlemesi kullanılarak hemen hemen sıfır sistem etkisiyle çalıştırılabilir.
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Daha Düşük Bakım/Onarım Masrafları:
Fan Duvarı sistemleri kayışları ve kasnakları ortadan kaldırır, çünkü kayış tahrikli fanlar yerine
direkt tahrikli fanlar kullanır. Kalıcı contalı motor yatakları uzun ömür sağlar ve çok az bakım
gerektirir veya hiç gerektirmez. Fan Duvarı sistemindeki bileşenler önemli ölçüde daha
küçüktür, daha hafiftir ve geleneksel fan sistemleri bileşenlerine göre ulaşılabilmeleri daha
kolaydır.
Kolay Kurulum:
Özellikle tadilat veya değiştirme gibi alanın veya erişimin sınırlı olduğu kurulumlar için idealdir.
Kurulumları kolay olup, yerden tasarruf sağlar. Bir fan duvarı sistemi kullanılarak klima
santralinin genel olarak uzunluğu %30 - %70 azaltılabilir. Akıllı Küp yapılandırması, fabrikada
yüklü ve kablolu olan aktif kontrol bileşenlerini birleştirerek çalışma alanında zamandan ve
işçilikten tasarruf edilmesini sağlar. Fan Duvarı küpleri, mevcut alana uygun olarak birçok farklı
kombinasyonda düzenlenebilir. Tüm frekans inventör sistemli motorlara tek noktadan güç
bağlantısı kurulumu hızlandırır.
Esnek Düzenlemeler Sağlaması:
Sistem performansı veya uygulama gereksinimlerini verimli bir biçimde karşılamak için çeşitli
boyutlarda hem AMCA Sertifikalı paslanmaz çelik fanlar, hem de yüksek performanslı polimer
fanlar kullanılabilir. Proje verimlilik gereksinimlerini karşılamak için İndüksiyon, PM ve ECMI
elektrik motorlarının seçimi de mümkündür.
Şekil 3.35’te Fan Duvarı Uygulamasında kullanılan 9 ve 12 fanlı Çoklu Plug-in Fanlar, Klasik tek
Plug-in (Serbest Dönen) Fan kullanım örnekleriyle birlikte verilmişti. Burada Şekil 3.36’da ise
4, 24 ve 25 fanlı Çoklu Plug-in Fanlar Fan Duvarı uygulamalarına örnek olarak verilmiştir.

Şekil 3.61. Fan Duvarı Uygulaması, 4, 24 ve 25 Fanlı Çoklu Plug-in Fan Örnekleri.

3.3. Fanların Basınca Göre Sınıflandırılması
3.3.1. Düşük Basınçlı Fanlar

Toplam Basıncı 1000 Pa’dan küçük olan fanlar bu gruba girer. Genellikle Santrifüj Fan tipinden
olup, havalandırma sistemlerinde ve iklimlendirme cihazlarında kullanılır. Öne eğik kanatlı
olanlarda kanat sayısı 40 - 50 adet olup, fan verimleri ise 0.55 – 0.65 civarındadır.

3.3.2. Orta Basınçlı Fanlar

Toplam Basıncı 1000 – 3000 Pa aralığında olan bu fanlar Santrifüj (geriye eğik kanatlı ve
kanat sayısı 6 - 10 adet olanlarının fan verimleri 0.80 – 0.85 civarındadır) veya Eksenel Fan
tiplerinden olabilmektedir.

3.3.3. Yüksek Basınçlı Fanlar

Toplam Basıncı 3000 Pa’dan büyük olan fanlar bu gruba girer. Yüksek basınç gerektiren
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uygulamalarda kullanılır ve genellikle çark ve salyangoz genişliği düşük ve orta basınçlı fanlara
göre daha dar (küçük) ancak çark ve salyangoz çapı daha büyüktür. Santrifüj Fan tipinde
olur ve geriye eğik kanatlı ve kanat sayısı 6 - 10 adet olanlarının fan verimleri ise 0.80 – 0.85
civarındadır.
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Sistem (Akış) Direnci ve
Fan Çalışma Noktası

BÖLÜM 4
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4.1. Sistem (Akış) Direnci ve Etkisi
4.1.1. Sistem (Akış) Direnci ve Önemi
Endüstriyel havalandırma, üç ana problemin çözümü ile gerçekleşir.
1. Hava debisinin ve akış yollarının belirlenmesi,
2. Kanal sisteminin tasarımı ve basınç kayıplarının hesaplanması,
3. Fan ve diğer ekipmanların seçimi.
Bir mühendis, bir kanal sistemini, sistem etkisini hesaba katacak ve mümkün olduğunca fazla sistem etkisinden kaçınacak bir şekilde tasarlar. Tasarımcı ilk olarak sistem (akış) direncini
statik basınç düşümü olarak hesaplar. Bu sisteme uygulanacak hava akım direncinin (statik
basıncın) mmSS veya Pa cinsinden ölçülen miktarıdır. Sistem (akış) direnci, sürtünme kaybı ile
dinamik kayıplara yol açar ve aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
• Sürtünme Kaybı veya Sürekli Kayıp (kanal boyutunun, kanal cidarlarının pürüzlülüğünün ve
hava hızının neden olduğu hava akışına karşı direnç olup, sistemde bir statik basınç düşümüne neden olur),
• Dinamik Kayıp veya Yersel Kayıp (hava hızının şiddetindeki ve yönündeki değişikliklerden
kaynaklanan hava akışına karşı direnç olup, sistemde bir basınç düşümüne neden olur ve
dirsekler, T, çift T (kruva/haç), genişleme/daralma/ayrılma/birleşme vb. gibi geçiş parçaları,
damperler, ısıtma/soğutma serpantinleri/bataryaları (ısı değiştiriciler), koruma ızgaraları,
filtreler, susturucular, lüleler (nozullar), difüzörler, alış ve atış ağızları, havalandırma panjurları ve kilitleri, davlumbazlar, kabarcık havuzları vb. gibi çeşitli tesisat parçaları ve cihazlardan kaynaklanır).
Bu bağlamda havanın bir kanal (veya boruda) akabilmesi için fanın sürtünme kaybı ile dinamik
kayıpların toplamına eşit olan statik basınç kayıplarını karşılaması gerekir. Bir havalandırma
sistemi birçok elemandan oluşabilmektedir. Bunlar kanallar, dirsekler, T, çift T (kruva/haç),
genişleme/daralma/ayrılma/birleşme vb. gibi geçiş parçaları, damperler, ısıtma/soğutma serpantinleri/bataryaları (ısı değiştiriciler), koruma ızgaraları, filtreler, damperler, susturucular,
lüleler (nozullar), alış ve atış ağızları, havalandırma panjurları ve kilitleri, davlumbazlar, kabarcık havuzları vb.’dir. Bu elemanların her birisi akışa karşı bir direnç oluşturur. Bu dirençlerin
toplamına sistem (akış) direnci veya direnç basıncı denir. Fanın bu sistem direncini veya direnç
basıncı yenebilecek kadar yeterli bir statik basıncı üretmesi gerekir. Havalandırma sistemlerinde sistem direnci veya direnç basıncının debinin fonksiyonu olarak çizilmesi ile sistem direnç
(karakteristik) eğrisi denilen eğriler elde edilir.
Sistem direncinin büyüklük mertebesi fan debisi, statik basıncı ve verimini belirleyen çok
önemli bir büyüklüktür. Fanın kararlı, gürültü seviyesi düşük ve performans açısından tasarım
noktasına yakın olarak verimli bir şekilde çalışabilmesi için, debinin fonksiyonu olarak çizilecek olan fan statik basıncı eğrisi ile sistem direnç eğrisinin kesim noktasının (fanın gerçek
çalışma noktasının) bulunması gerekir. Bu noktanın fanın EİV (en iyi verim) noktasına belirli bir
toleransla yakın olması enerji verimliliğinin sağlanması ve performans kaybının sınırlı oranda
kalması açısından oldukça önemlidir.
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Sistemin dinamik davranışı ve işletme şekline uygun olarak uygulanacak debi, basınç vb. kontrol stratejileri de bu eğriler (fan ve sistem direnç eğrileri) üzerinde çizilerek incelenebilir. Örneğin fanın EİV noktasına yakın çalışması, sabit basınçta çalışması (örneğin bir merdiven basınçlandırma fanı) veya değişken debide çalışması (örneğin bir binadaki VAV sistemi fanı), filtre
kirlilik durumu vb. bu eğriler üzerinde incelenebilir. Sistemin direnç katsayısındaki küçük bir
artış, fan eğrisinin karakterine de bağlı olarak fan debisinde ve veriminde az veya çok düşüşlere, stall (akış ayrılması veya tutunamaması) ve surge (salınım) gibi kararsız akışların oluşumuna
bağlı olarak gürültü seviyesinde ve mil gücünde ise az veya çok artışlara neden olabilecektir.
Bu bağlamda fanın gerçek çalışma noktasının en iyi (yüksek) verim (EİV) noktası değerine olabildiğince yakın olacağı bir çalışma aralığında (bölgesinde) olmasına dikkat edilmesi gerekir.
Sistem direncinin olabildiğince küçük olması enerji verimliliği başta olmak üzere kararlı ve düşük gürültü seviyesinde çalışma vb. gibi birçok avantajları da beraberinde getirir. Fan girişinde
ve çıkışında direnci azaltan uygulamaların yapılması yanında kanalda ani kesit değişimlerinden
kaçınılması, kanalda bulunan damper, susturucu vb. elemanların düşük basınç kaybına neden
olacak şekilde seçilmesi önemlidir.

4.1.2. Sistem Etkisi ve Önemi
Bir fan normal olarak açık girişlerle test edilir ve çıkışına düz bir kanal parçası eklenir. Bu test
düzeneği fana üniform bir akışın girişini ve fan çıkışında verimli bir statik basınç geri kazanımını
sağlar. Gerçek uygulamadaki fan düzeneğinde iyi giriş ve çıkış şartları sağlanmazsa fan performansı (fan debisi, statik basıncı ve verimi azalırken, mil gücü, titreşim ve gürültü artar) bundan
olumsuz bir biçimde etkilenir. Fanı uygun bir biçimde seçmek ve kullanmak için standart kanal
tasarımı yöntemleriyle hesaplanan fanın basınç ihtiyacı artırılmalıdır.
Bir fan optimum performansını sadece havanın fan girişindeki hız profilinin simetrik ve tam
gelişmiş akış hız profili şeklinde olması halinde verecektir. Aynı zamanda akış ön-dönmesiz
olmalıdır. Fan çıkışında da benzer bir durum söz konusudur. Fan çıkışında başlangıçta simetrik
olmayan hız profilinin tekrar tam gelişmiş akıştaki durumuna ulaşmasına ihtiyaç vardır. Giriş
kaynaklı kayıplar çıkış kayıplarından daha yüksek olma eğilimindedir. Girişte oluşan kayıplar
genellikle %20’yi geçebilmekte olup, bazı uygulamalarda %50 gibi yüksek kayıplar bile rapor
edilmiştir.
Kanal Tipi Eksenel Fanlar ve Karışık Akışlı Fanlar durumunda, özellikle EİV veya tasarım noktasından uzakta çalıştıklarında artık dönme (girdap) ihtimali de vardır. Borulu-Eksenel (Kovanlı)
Fanlar durumunda problem özellikle 100 D kanal uzunluğu boyunca dönme (girdap)’nin olması kadar şiddetli olabilir. Tek çözüm sisteme dönmeyi yok eden bir akış düzeltici eklemek veya
dönme enerjisini gere kazanabilen kılavuz kanatlar kullanmaktır. Sistem etkisinin fazla olduğu
bazı uç uygulamalarda fan performans kataloglarda ideal şartlarda verilen debiden %60’dan
daha fazla azalmalara ulaşılmıştır.
Fan performans eğrileri laboratuvarlarda ideal şartlar altında AMCA - Air Movement and Control Association (Hava Hareketi ve Kontrolü Derneği) tarafından tanımlanan ve öngörülen test
standartlarına göre önceden belirlenmiş test düzeneklerinde yapılan testler sonucunda elde
edilmiş olup, fanlar genellikle bu eğrilere göre değerlendirilir. Bu, sistem tasarımcılarının çeşitli imalatçılar arasında gerçekçi seçimler yapabilmeleri için standartlaştırılmış prosedürlerin
ve değerlendirmelerin sağlanması amacıyla yapılır. Gerçek uygulamalarda fanlar yalnız başlarına ve ideal şartlarda çalışan cihazlar olmayıp, bir hava kanalı veya proses sisteminin parçası
olarak çalışır. Örneğin bir binanın iklimlendirilmesinde kullanılan bir fan, kritik devredeki statik
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basınç kayıplarını yenerek havayı istenilen yerlere istenilen debide taşımak durumundadır.
Bir fabrikanın baca gazı filtreleme sistemindeki durum da benzerdir. Dolayısıyla uygulamada
ideal şartlardan farklı şartlarda çalışan fanın laboratuvar şartlarındaki performanstan az veya
çok farklı bir performans vereceği açıktır. Rutin sistem direnci hesaplamalarının ötesinde, bazı
ortak bileşenlerin yeri ve fan girişine ve çıkışına olan yakınlığı, yaygın olarak Sistem Etkisi veya
Fan Kurulum Etkisi olarak adlandırılan ve fan performansı üzerinde olumsuz bir etkiyle ek ölçülemeyecek kadar büyük kayıplara neden olabilen bir sonucu ortaya çıkarır. Bu kayıplar, yok
edilmez ya da minimize edilmezse, fanda oluşan performans eksikliklerini telafi etmek için fan
dönme hızının ve gücünün artırılması zorunlu hale gelecektir. Burada, bu eksikliklerin ortak
nedenlerinden bazıları özetlenecek ve daha verimli ve öngörülebilir hava taşıma sistemleri
için faydalı olacak bazı öneriler verilecektir.
En dikkatli hesaplamalar yapılsa bile, gerçek bir uygulamada sisteme monte edilen bir fanın
kanal sisteminin fan performansı üzerinde neden olduğu olumsuz bir etki olan sistem etkisinden dolayı tam olarak tasarım performans karakteristiklerini gösterebilmesi nadiren ve hatta
tesadüfen karşılaşılabilen bir durumdur. Pratik uygulamalarda sistemin imalatı ve kurulumu sırasında öngörülemeyen birçok durum meydana gelir. Burada sistem etkisi ile ilgili bazı önemli
temel bilgiler verilecek olup, daha fazla bilgi için bu bültenin sonunda verilen ilgili kaynaklardan faydalanılması önerilir.
Sistem direnci hesaplandıktan sonra, tasarımcı tarafından sistem etkisi faktörü hesaplanır. Bu,
fanın test edildiği ideal duruma kıyasla, gerçek uygulamadaki fanın sistemle bağlantı düzeneğine bağlıdır. Uygulamada sistem etkisi faktörü, Sac ve Klima Müteahhitleri Ulusal Derneği
(SMACNA) tarafından yayımlanan HVAC Sistemleri Kanal Tasarımı ile Hava Hareketi ve Kontrolü Derneği (AMCA) tarafından yayımlanan Fanlar ve Sistemler kitaplarında verildiği gibi ilgili
diyagramların ve grafiklerin kullanımına dayanılarak belirlenir.
Sistem etkisi faktörüne dayanarak, system etkisinin eşdeğer direnci belirlenir. Eşdeğer direnç,
sistem direncine eklenerek mmSS veya Pa cinsinden toplam sistem direnci elde edilir. Daha
sonra, toplam sistem direnci, hacimsel debi, fan çıkış hızı ve fan mil gücüne dayananrak bir fan
tablosundan fan seçimi yapılır.
Bugünün pazarında mevcut çoğu fanlar, AMCA sertifikalı derecelendirme onayını taşır. Bu, fan
üreticisinin, AMCA 210 no’lu yayınında belirtilen test prosedürlerinin izlediği ve fanın, AMCA
tarafından onaylanan standart düzeneklerden birinde test edildiği anlamına gelir. AMCA’nın
şartlarından biri, belirli bir fan modeli için doğrudan kataloglanmış performansın altında, fan
üreticisinin bu ürünün nasıl test edildiği konusunda bir açıklama yapması gerektiğidir. Bu açıklama ifadelerine dikkat etmek, sistem etkisi problemlerinden kaçınmanın ilk adımıdır.
Sistem etkilerini en aza indirmek için, havanın üniform olarak fana girmesi veya çıkması gerekir. Fanlar üzerindeki sistem etkisinin en yaygın dört nedeni aşağıdaki gibidir:
(a) Fan Girişinde Üniform Hız Dağılımından Oldukça Uzak, Eşit Olmayan Bir Hava Akışının
Olması: En iyi fan performansı için, havanın Şekil 4.1. (a)’da görüldüğü gibi fanın tüm giriş
alanı üzerinde aynı hızda fana girmesi gerekir. Ancak bu şartlarla, fan kanatlarının tümü maksimum hava debisini sevk edebilir. Şekil 4.1. (b)’de verilen bir direkten hemen sonra havanın
fan emişine verilmesi vb. gibi girişteki hava hızının üniform olmadığı akış şartlarının oluştuğu
durumlarda fanda türbülansa ve fanın daha az debide hava basmasına neden olur.
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Şekil 4.1. Fan Girişinde (a) Üniform Hız Dağılımına Yakın, Eşit Hava Girişi, (b) Üniform Hız Dağılımından Oldukça Uzak, Eşit Olmayan Bir Hava Akışı.
(b) Fan Girişinde Akışkanın Ön-Dönmesi: Fan girişinde dirsek vb. uygun olmayan elemanların bulunması gibi bir nedenle düz bir akış yörüngesini izlemeyen akışkanın fan kanatlarına
eşit olarak dağılmaması söz konusu olacaktır, fanın dönüş yönünde fan girişinde Şekil 4.2.
(a)’da görüldüğü gibi havanın ön-dönmesi fan basıncını ve debisini azaltırken, Şekil 4.2. (b)’de
görüldüğü gibi fan dönüş yönüne zıt yönde havanın ön-dönmesi durumunda ise fan basıncı
ve debisi artabilmekte ancak bu durumda fan mil gücü orantısız bir biçimde artmakta bu da
işletme (enerji) maliyetini artırmaktadır, ayrıca bu durumda daha gürültülü bir çalışma ortaya
çıkmaktadır.
HAVA AKIŞI

HAVA AKIŞI

ÇARK DÖNÜŞ
YÖNÜ
ÇARK DÖNÜŞ
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Şekil 4.2. Fan Girişinde (a) Akışkanın Fanın Dönüş Yönünde Ön-Dönmesi Fan Basıncını ve Debisini Azaltırken, (b) Akışkanın Fanın Dönüş Yönüne Zıt Yönde Ön-Dönmesi Fan Basıncını, Debisini, Mil Gücünü ve Gürültüsünü Artırır.
(c) Fan Giriş ve Çıkışındaki Engeller: Fan giriş veya çıkışında hava akışını engelleyen her şeyin
bir sistem etkisi olacaktır. Fan çıkışına çok yakın olarak monte edilen kanaldaki ses zayıflatma (susturucu) malzemeleri yerlerinden kopmak suretiyle hava akışına engel olabilir. Plenum
(hava toplama kutusu) duvarına çok yakın bir fan girişi, hava akışını kısıtlayabilir. Merdivenler,
kutular veya yalıtım ruloları gibi fan plenumuna ait olmayıp, orada bulunan malzemeler de
sistem etkisine neden olacak kısıtlı hava akışına ve türbülansa neden olabilir.
Fan çıkışında damperle debi kontrolü gerekli olduğunda ve ısıtma/soğutma bataryaları veya
kanal ayrılmaları gibi diğer sistem elemanları fanın aşağı akış bölgesindeyseler sistem etkisini
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en aza indirmek için zıt kanatlı damper kullanımı önerilmektedir.
Fan havayı büyük bir Plenuma (hava toplama kutusuna) veya boş bir alana tahliye edecekse, bu kez paralel kanatlı bir damperin kullanılması sistem etkisini en aza indirmek açısından
tatminkâr olabilmektedir.
(d) Uygun Olmayan Çıkış ve Giriş Kanal Bağlantıları: Sistem etkisini azaltmak için çıkış ve giriş
kanal bağlantılarının uygun olması önemlidir. Uygun fan çıkış ve giriş bağlantıları yapılması
konusunda dikkat edilecek hususlar aşağıda özetlenmiştir.
Uygun Çıkış Bağlantıları: Çoğu uygulamada, yüzde 100 efektif kanal uzunluğuna eşit düz bir
kanal takmak için fan çıkışında yeterli alan yoktur. Bununla birlikte, kanal tasarımcısı ve kanal
tesisatçısı, sistem etkisini mümkün olduğunca düşük tutmak için mümkün olan her şeyi yapmalıdır. Kanalı bir fan çıkışına bağlarken sistem etkisini azaltmak için şu kurallara uyulmasında
fayda vardır: İş koşulları için mümkün olduğunca uzun ve düz bir kanal kullanılması ve bir
kanal geçiş parçası kullanılması gerekiyorsa, kenarları mümkün olduğunca yavaş yavaş eğerek
daralma veya genişletme yapılması gerekir. Çıkış sistem etkisinden kaçınmak için fan çıkışında
normal olarak yuvarlak (dairesel) kanallarda akış hızı V ≤ 12.7 m/s ise D kanal çapı olmak üzere
efektif kanal uzunluğu 2.5 D olmalıdır. İlave her 5.08 m/s hız için 1 D ilave edilmelidir. Dikdörtgen kanallar için a ve b dikdörtgen kanal kesitin boyutları olmak üzere eşdeğer kanal uzunluğu
olarak D=Deş=2√(ab/π) alınmalıdır.
Fan Çıkışında Konik Genişleme: Bir fanın performansı yetersizse, üretici tarafından belirli bir
fan için tasarlanmış bir bağlantı (geçiş) parçasını kullanmak mümkün olabilir. Bu bağlantı parçası, fan çıkışına bağlanan ve kanalı besleme kanalının boyutuna kadar iki taraflı veya sadece
bir taraftan (alttan) konik olarak büyüten 15 ᵒC eğimli kenarlara sahip olabilir. Bağlantı (geçiş)
parçasının kanal alanı arttıkça, hava akış hızı azalır ve geçiş alanı boyunca hız dağılımı üniform
hale gelir ve bir statik basınç geri kazanımı elde edilir (Şekil 4.3.).
12"de 1⅝" EĞİM

HAVA AKIŞI

15°lik
KONİKLİK AÇIŞI

ÜST GÖRÜNÜŞ
ÜST DÜZ KENAR

HAVA AKIŞI

15° AÇI

12"de 3¼" EĞİM
YAN GÖRÜNÜŞ

Şekil 4.3. Fan çıkışında Tek Taraflı ve İki Taraflı Konik Genişleme Kanal Bağlantı Örnekleri.
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Uygun tasarlanmış ve imal edilmiş bir geçiş parçasıyla statik basınç geri kazanımı yüzde 100
etkili kanal uzunluğundaki bir kanal ile aynı olacaktır. Bu uygun geçiş parçası tasarımı, fan tasarımı ve fan çalışma koşullarına bağlıdır. Bu nedenle, tam etki sağlamak için, tasarım bilgisi
fan üreticisinden alınmalıdır.
Uygun Giriş Bağlantıları: Maksimum performans için hava, fan giriş alanı boyunca üniform bir
hız ile fana düz bir yörünge izleyerek girmelidir. İdeal giriş bağlantısı, fan ile ilgili bağlantı arasında fan girişin çapının dört katı uzunluğunda düz bir kanalın olmasıdır. Bir dirsek kullanılması
gerekiyorsa, fan girişi ile dirsek arasında fan giriş ağzı çapının en az iki katı kadarlık uzunlukta
düz bir kanal olmalıdır (Şekil 4.4.).

FAN

FAN GİRİŞ AĞZI
ÇAPININ İKİ KATI

DİRSEK

Şekil 4.4. Fan Girişinde Bir Dirsek Kullanılması Gerekiyorsa, Fan Girişi ile Dirsek Arasında Fan
Giriş Çapının En Az İki Katı Kadarlık Uzunlukta Düz Bir Kanal Olmalıdır.
Uygulamada çalışma şartları nadiren ideal giriş şartı için yeterli alan sağlar. Çoğunlukla dirsekler kısa bir düz kanalla veya hiç düz kanal bağlantısı olmaksızın doğrudan fan girişine bağlanmaktadır. Sistem etkisini en aza indirmek için her ne gerekiyorsa yapılmalıdır, şöyle ki; dikdörtgen kanallarda kullanılan keskin köşeli dirseklerde dönel kanatların kullanımı (Şekil 4.5.)
ve radyüslü köşeli dirseklerde ise dirsek boğaz yarıçapının mümkünse dirsek yanak genişliği
kadar yapılması önerilmektedir.
HAVA AKIŞI

ÇARK DÖNÜŞ
YÖNÜ

Şekil 4.5. Dikdörtgen Kanallardaki Keskin Köşeli Dirseklerde Hava Dönmesini Azaltmak için
Dönel Kanatlar Kullanılır.
Benzer şekilde sistem etkisini en aza indirmek için ister keskin köşeli dairesel dirsek olsun, ister
radyüslü dairesel dirsek olsun tüm yuvarlak kanal dirsekleri için dirsek boğaz yarıçapının kanal
çapıyla aynı yapılması önerilmektedir.
Bir fan sisteminde sadece giriş sistem etkisi olduğunda fan kataloğunda yer alan statik basınçdebi eğrisi, fan girişinde üniform olmayan akış ve/veya ön-dönmeli akıştan kaynaklanan kayıp-
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lardan dolayı, giriş damperiyle akış kontrolüne benzer şekilde aşağı doğru kayar (Şekil 4.6.).
Sistem etkili bu gerçek fan eğrisi ile değişmeyen sistem direnç eğrisinin kesim noktası olan
fanın gerçek çalışma noktası değişecek ve buna bağlı olarak fan statik basıncı ve debisinde
azalmalar (kayıplar) ortaya çıkacaktır (Şekil 4.6.). Bu kayıpları ortadan kaldırmak için ya daha
büyük bir fanın kullanılması ya da mevcut fanın devir sayısının artırılması gerekecektir.

4
1

SİSTEM ETKİLİ
GERÇEK FAN EĞRİSİ

3
TASARIM DİRENCİ
(BASINCI)

GERÇEK DEBİDEKİ
SİSTEM ETKİSİ

EKSİK
DEBİSİ

KATALOG (SİSTEM
ETKİSİZ/ORJİNAL)
PERFORMANS EĞRİSİ

TASARIM DEBİSİ

Şekil 4.6. Giriş Sistem Etkisinin Olması Durumunda Gerçek Fan Karakteristik Eğrisinin ve Çalışma Noktasının Değişimi.
Bir fan sisteminde sadece çıkış sistem etkisi olduğunda fan kataloğunda yer alan statik basınçdebi eğrisi değişmez. Ancak fan çıkışında üniform olmayan akış, engeller bulunması ve/veya
uygun olmayan kanal geçiş parçalarından kaynaklanan kayıplardan dolayı, çıkış damperiyle
akış kontrolüne benzer şekilde sistem direnci artarak yukarı doğru kayar (Şekil 4.7.). Değişmeyen fan eğrisi ile değişen sistem direnç (sistem etkili gerçek direnç direnç) eğrisinin kesim
noktası olan fanın gerçek çalışma noktası değişir ve buna bağlı olarak fan statik basıncında bir
miktar artma, debisinde ise bir miktar azalma (kayıp) ortaya çıkar (Şekil 4.7.). Bu debi kaybını
ortadan kaldırmak için ya mevcut fanın devir sayısının artırılması ya da daha büyük bir fanın
kullanılması gerekecektir.
SİSTEM ETKİLİ GERÇEK
FAN EĞRİSİ
SİSTEM ETKİSİZ HESAPLANAN
SİSTEM EĞRİSİ

TASARIM DEBİSİNDEKİ SİSTEM
ETKİSİ KAYBI

2
1
TASARIM DİRENCİ
(BASINCI)

KATALOG (SİSTEM ETKİSİZ/ORJİNAL)
PERFORMANS EĞRİSİ

EKSİK
DEBİSİ

TASARIM DEBİSİ

Şekil 4.7. Çıkış Sistem Etkisinin Olması Durumunda Gerçek Sistem Eğrisinin ve Çalışma Noktasının Değişimi.
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Bir fan sisteminde hem giriş hem de çıkış sistem etkisi birlikte olduğunda; orijinal (katalog) ve
yeni fan statik basınç-debi karakteristikleri, sistem etkisiz (ideal), sistem etkili (gerçek) sistem
eğrileri, tasarım debisindeki sistem etkisi kaybı ve gerçek debideki sistem etkisi ile çalışma
noktaları Şekil 4.8.’de görülmektedir.
GERÇEK DEBİDEKİ SİSTEM
ETKİSİ KAYBI

SİSTEM ETKİLİ GERÇEK SİSTEM
(KANAL) EĞRİSİ

12
11

SİSTEM ETKİSİZ HESAPLANAN
SİSTEM EĞRİSİ

10
9

2

8

TASARIM DEBİSİNDEKİ SİSTEM
ETKİSİ KAYBI

7

4

6

1

TASARIM DİRENCİ
(BASINCI)

5
4

YENİ FAN EĞRİSİ

3

3
2

KATALOG (SİSTEM ETKİSİZ/ORJİNAL)
FAN PERFORMANS EĞRİSİ

1
0
01

23

45

67

89

10

TASARIM DEBİSİ

EKSİK DEBİ

Şekil 4.8. Bir Fan Sisteminde Hem Giriş Hem de Çıkış Sistem Etkisi Birlikte Olduğunda; Orijinal
(Katalog) ve Yeni Fan Statik Basınç-Debi Karakteristikleri, Sistem Etkisiz (İdeal) ve Sistem Etkili
(Gerçek) Sistem Eğrileri, Tasarım Debisindeki Sistem Etkisi Kaybı ve Gerçek Debideki Sistem
Etkisi ile Çalışma Noktaları.
Şekil 4.8.’de 1 noktası fanın orijinal tasarım (çalışma) noktasını, 2 noktası düzeltilmiş (devir sayısı artırılmış) sistem eğrisi üzerindeki tasarım debisini, 3 noktası eksik debinin orijinal sistem
eğrisi üzerine düştüğü yeri ve 4 noktası ise eksik debinin düzeltilmiş sistem eğrisi üzerine düştüğü yeri göstermektedir. Bu değerlendirmeler, hava yoğunluğunun ve fanın dönme hızının
tasarlandığı gibi olduğu varsayımına dayanmaktadır.
Şekil 4.8. fan/sistem performansını göstermektedir. Sistem basınç kayıpları doğru bir şekilde
tespit edilmiştir ve fan 1 noktasında çalışmak üzere seçilmiştir. Ancak, fan sistem bağlantılarının fan performansı üzerindeki etkisi hesaba katılmamıştır. Bunu telafi etmek için, yani gerçek
sistem eğrisini belirlemek için hesaplanan sistem basıncı kayıplarına fan sistem etkisi eklenmelidir. Fan performans eğrisi ile gerçek sistem eğrisinin kesişme noktası 4 noktasıdır. Gerçek
akış debisi, bu nedenle, 1 ila 4 noktaları arasındaki fark kadar eksik olacaktır. Tasarım akışı
debisini elde etmek için 1 ve 2 noktaları arasındaki basınç farkına eşit miktardaki fan sistem
etkisi basınç kaybının hesaplanan sistem basınç kayıplarına eklenmesi ve fanın da 2 noktasında çalışacak bir şekilde seçilmesi gerekir.
Daha fazla açıklamak için, 1 tasarım noktasındakinden %20 daha küçük hava debisi sağlayan
bir örnek sistem düşünelim. Orijinal sistem eğrisinde gösterildiği gibi eksik debi noktası 3’tür.
Orijinal eğri hesaplaması, sistem etkisi için bir pay içermez. Nokta 3 ile nokta 4 statik basınçları arasındaki fark, gerçek akış debisindeki sistem etkisini göstermektedir. Nokta 1 ile nokta 2
statik basınçları arasındaki fark, sistem etkisinin istenen debideki (tasarım debisindeki) değe-
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rini gösterir. Sistem etkisi hız ile ilişkili olduğundan, 1 ve 2 noktaları arasındaki statik basınçlar
arasındaki fark 3 ve 4 noktaları arasındaki statik basınçlar arasındaki farktan daha büyüktür.
2 ve 4 noktaları yeni sistem eğrisi üzerine düşer. Mevcut fanla yeni sistem eğrisi üzerindeki (2
noktasındaki) tasarım debisini elde etmek için fan dönme hızı artırılmalıdır veya daha büyük
başka bir fan seçilmelidir.
Fan kanunlarına göre, %20 daha fazla debide hava gerekiyorsa, fan hızı %20 artırılmalıdır. Böylece orijinal değerlere göre elde edilen statik basınç %44 ve mil gücü ise %73 daha yüksek olacaktır. Şekil 4.8.’de gösterildiği gibi yeni bir fan eğrisi geliştirilmiştir. Sorun bu noktada bitmeyebilir. Yeni fan sürücüleri ve daha büyük bir motor gerekebilir. Umulur ki, orijinal fan bu yeni
koşulları sağlayabilir. Direkt tahrikli fanlar bile kayış-kasnak tahrikli fanlara göre daha büyük bir
sorun olabilir. Bazı durumlarda, sistem etkisinin nedenlerini ortadan kaldırmak veya azaltmak
için kurulum değiştirilemediği sürece mevcut fanı kullanmak mümkün değildir.

4.2. Fanların En İyi Verimle Çalışma (Tasarım) Noktası
4.2.1. Grafik Çözüm
Bir fanın genel (toplam) verim-debi fonksiyonu ηg = f (Q), grafik olarak biliniyorsa, en iyi (maksimum) verim (EİV) değerinin bulunması için grafikteki tepe noktası yani genel verimin en
büyük olduğu nokta bulunur. Bu nokta fanın aynı zamanda tasarım noktası olup, bu noktanın
apsisi yani Q debi değerine ve bu debiye karşılık gelen Psf fan statik basıncına, Ptf fan toplam
basıncına, ηg genel (toplam) verim ve Ne efektif (mil) gücü değerlerine ise fanın nominal (etiket veya plaka) karakteristik değerleri de denilmektedir. Şekil 4.9’da bir fanın en iyi verimle
(EİV) çalışma (tasarım) noktası ve bu noktaya karşılık gelen fanın nominal (etiket veya plaka)
karakteristik performans değerleri şematik olarak gösterilmiştir. Şekil 4.9’daki M noktaları ise
düşük veya yüksek sistem dirençleri halinde fanın gerçek çalışma noktalarını göstermektedir.

Toplam Basınç, Ptf (inchSS)
Fan Verimi, ηt (%)

Ptf

EİV noktası

M

M

ηt

Debi
Şekil 4.9. Bir fanın En İyi Verimle (EİV) Çalışma (Tasarım) Noktası ve Bu Noktaya Karşılık Gelen
Fanın Nominal (Etiket veya Plaka) Karakteristik Performans Değerleri.
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4.2.2. Analitik Çözüm
Fan için genel verim-debi ηg =f (Q) fonksiyonu biliniyorsa, en iyi (maksimum) verim değerinin
bulunması bir maksimum probleminin çözümü gibi düşünülebilir. Böylece,

dηg
dQ

=0

türev denklemi kullanılarak hesaplanan debi değeri Q = QEİV fanın etiketinde (plakasında) yazılı
olan nominal debi değeri olup, EİV (veya N) noktasına nominal nokta veya tasarım noktası adı
verilir. Bu QEİV debi değeri fanın ηg = f (Q) genel verim denkleminde yerine yazılarak bulunan
genel verim ηg = ηgmaks, fanın en iyi (maksimum) genel (toplam) verim değeri olur. Bu genel verim değeri aynı zamanda fanın etiketinde (plakasında) yazılı olan nominal genel verim değeri
ηg = ηgEİV olup, aynı zamanda fanın tasarım genel verim değeri de denir. Bu QEİV debi değeri
fanın statik basınç-debi Psf = f (Q), fanın toplam basınç-debi Ptf = f (Q) ve efektif (mil) gücü-debi Ne = f (Q) denklemlerinde yerine yazılarak bulunan Psf , Ptf ve Ne değerlerine sırasıyla fanın
nominal (plaka, etiket) statik basıncı, toplam basıncı ve efektif (mil) gücü veya fanın tasarım
noktasındaki performans karakteristik değerleri denir.

4.3. Fanların Gerçek Çalışma Noktası

Basınç (P)

Fanların tip ve büyüklüklerine göre değişmekle birlikte, fan karakteristik performans eğrileri
içerisinde yüksek verim, gürültüsüz ve kararlı çalışma vb. gibi istenilen performansın sağlanması bakımlarından optimum çalışma alanları bulunmaktadır. İstenilen performans sağlandığında uzun ömür, bakım-onarım ve işletme (enerji) masraflarının azalması sonucunda hem
ekonomik bakımdan hem de enerji anlamda verimlilik sağlanmış olacağı gibi gürültüsüz ve
kararlı çalışma ile çevreci bir uygulama da yapılmış olacaktır. Bütün bu olumlu uygulamalar
fanların ancak uygun çalışma alanında (Şekil 4.10) çalıştırılması sonucunda gerçekleşir. Fan
kataloglarında performans karakteristik eğrileri bu alanları içine alacak bir şekilde çizilir. Fanlar
önerilen bu çalışma alanının dışında, örneğin sol tarafında çalıştırıldığında fanın basma tarafından emme tarafına doğru bir akışkan akışı (surging olayı) bile söz konusu olabilmektedir.
Yüksek gürültülü,
düşük verimli ve
kararsız çalışma alanı

Önerilen
çalışma alanı

Yüksek gürültülü, düşük
verimli ve yüksek akış
hızlı çalışma alanı
0

Debi (Q)

Şekil 4.10. Bir Santrifüj Fanın Önerilen Çalışma Alanının Şematik Görünümü.
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Havalandırma sistemlerinde toplam sistem direnci veya direnç basıncının debinin fonksiyonu
olarak çizilmesi ile elde edilen sistem karakteristik eğrisi ile fanın statik basınç-debi karakteristik eğrisi aynı grafik üzerine çizildiğinde, iki eğrinin kesiştiği nokta fanın gerçek çalışma noktası
olarak adlandırılır. Bu noktanın Şekil 4.10’da belirtilen bölgede yani fanın performans açısından en verimli olduğu bölgede bulunması önemlidir.

4.3.1. Grafik Çözüm
Bir fan herhangi bir kanal sistemine bağlanırsa hangi noktada çalışır? Açıkçası fan debisi, kanal
sisteminin ihtiyacı olan miktar kadar yüksek olmalıdır. Ayrıca, fan tarafından oluşturulan basınç artışı, tüm kanalın basınç düşüşüyle aynı olmalıdır. Bu eşitlik hemen sağlanmaz, kanaldaki
yüksek basınç veya düşük basınç nedeniyle bir akışkan akışında hızlanma veya yavaşlama olur,
ancak eninde sonunda bir denge ile eşitlik elde edilir. Fan karakteristiği ile kanal karakteristiği
eğrilerinin kesiştiği yani basınç ve debinin çakıştığı sadece bir nokta vardır ve bu noktaya fanın
gerçek çalışma noktası denir ve M ile gösterilir (Şekil 4.11). Fan ve kanal sisteminin karakteristik eğrilerinin kesin olarak bilinip bilinmediğine bağlı olmaksızın, bu denge noktası otomatik
olarak yürürlüğe girer.
Başka bir ifadeyle bir fanın performans karakteristiği olarak ifade edilen statik basınç-debi
Psf = f (Q) veya toplam basınç-debi Ptf = f (Q), başka bir deyişle akışkana arz edilen enerji-debi
fonksiyonu ile sistem (tesisat, kanal veya kısma) karakteristiği olarak tanımlanan ve talep edilen enerji-debi fonksiyonu olarak tanımlanan Ps = f (Q) veya Pt = f (Q) fonksiyonu grafik olarak
biliniyorsa, bu iki eğrinin kesim noktasına fanın gerçek çalışma noktası adı verilir. Uygulamada Şekil 4.11’de gösterilen nominal yani EİV noktasına ait ηgEİV maksimum toplam (genel) fan
verimi yani maksimum fan verimi ile M gerçek çalışma noktasına ait ηgM gerçek fan verimi
arasında en fazla %10’luk bir fark olacak şekilde fanın çalışması halinde, fanın gerçek çalışma
noktası nominal çalışma noktasından verim bakımından fazla uzaklaşmayacak olup, bu şartlardaki bir kullanım AMCA - Air Movement and Control Association (Hava Hareketi ve Kontrol
Derneği) tarafından enerji verimliliği açısından önerilmektedir. Şekil 4.11.’de bir fanın gerçek
çalışma noktası ve bu noktaya karşılık gelen fanın gerçek karakteristik performans değerleri
gösterilmiştir.

Fanın gerçek çalışma noktası
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Şekil 4.11. Bir Fanın Gerçek Çalışma Noktası ve Bu Noktaya Karşılık Gelen Fanın Gerçek Karakteristik Performans Değerleri.
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4.3.2. Analitik Çözüm
Bir fanın karakteristiği olarak ifade edilen statik basınç-debi Ps = f (Q), toplam basınç-debi
Ptf = f (Q) veya başka bir deyişle akışkana veya arz edilen enerji-debi fonksiyonu ile sistem,
tesisat veya boru karakteristiği olarak tanımlanan Ps = f (Q), Pt = f (Q) veya talep edilen enerjidebi fonksiyonu biliniyorsa, bu iki eğrinin kesim noktasında,
Psf = Ps = f (Q) veya Ptf = Pt = f (Q)
olacağından, bu eşitlikten bulunan Q = QM debisi fanın gerçek çalışma noktasına ait debi değeridir.
Bu QM debi değeri fanın ηg = f (Q) genel (toplam) verim denkleminde yerine yazılarak bulunan genel verim ηg = ηgM, fanın gerçek çalışma noktasına ait genel (toplam) verim değeri, benzer şekilde
bu QM debi değeri fanın statik basınç-debi Psf = f (Q), toplam basınç-debi Ptf = f (Q) ve efektif (mil)
gücü-debi Ne = f (Q) denklemlerinde yerine yazılarak bulunan PsfM, Ptf ve NeM değerlerine fanın
gerçek çalışma noktasına ait statik basınç, toplam basınç ve efektif (mil) gücü değerleri denir.

4.4. Farklı Sistemlerindeki Hava Akışlarında Sistem Direnci
Fan uygulamalarında karşılaşabilen farklı direnç türleri olabilmekte olup, aşağıda bu dirençlerle ilgili
detaylar ve bu dirençlere sahip sistemlerde çalışan fanların gerçek çalışma noktaları gösterilmiştir.

4.4.1. Sıvı İçine Hava Basılmasında Sistem Direnci
Genelde normal olarak sistem direnci (yani gerekli olan statik basınç) sistem içerisinden geçen havanın hızı ve dolayısıyla debisi arttıkça artacaktır. Ancak buradaki örnek bir istisna olup, erimiş demirin veya kanalizasyonun havalandırılmasındaki gibi içerisinden hava veya gazın kabarcıklar halinde
geçmeye zorlandığı durgun bir sıvı havuzu söz konusudur. Burada sistem direnci hava debisine bağlı
olmayan sabit bir değerde olup, basitçe sıvının hidrostatik basıncına eşittir. Bu hidrostatik basınç
havuzdaki sıvının derinliğine ve özgül ağırlığına bağlıdır (bu yüzden erimiş demir için oldukça yüksek
olacaktır). Bununla birlikte hidrostatik basıncın sıvı içinden geçen havanın hacimsel debisine bağlı
olmayacağı açıktır. Havanın hacimsel debisi sadece fan tarafından sağlanan havanın miktarına bağlı
olacaktır. Fan tarafından sağlanan basınç bu hidrostatik basınçtan küçük olursa sıvı içinde hiç hava
kabarcığı geçişi olmayacaktır. Bu durum Şekil 4.12.’de görülmektedir. Sıvı içinden hiç hava kabarcığı
geçmemesi durumunda sistem karakteristiğini (direncini) ifade eden statik basınç için SP = K.Q0 = K
denklemi yazılabilir. Burada SP statik basıncı, K bir sabit katsayıyı ve Q ise hava debisini göstermektedir. Şekil 4.12.’den görüleceği gibi sistem karakteristiği yatay düz bir doğru olup, fan karakteristik
eğrisi ile kesişmemektedir. Çizginin yüksekliğini (havuzdaki sıvı yüksekliğini) göstermektedir.

SP = Psf
K

Şekil 4.12. Gaz Kabarcıklarının Sıvı İçinden Geçerek Yüzeyine Çıkamadığı Bir Kabarcık Havuzundaki Sistem ve Fan Karakteristikleri.
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Fan tarafından sağlanan basınç yeterli olursa, havuzdaki durgun sıvı içerisinde hava kabarcıklarının akışı söz konusu olacaktır (Şekil 4.13.). Bu durumunda sıvı içerisinde gaz kabarcıklarını
hareket ettirebilmek için gerekli statik basınç yani sistem karakteristiğini (direncini) ifade eden
statik basınç, hava hızı veya debisine bağlı olmaksızın sabit olup yatay bir doğru olarak gösterilebilir yine SP = K.Q0 = K denklemi yazılabilir. Burada K sabiti havanın üflendiği noktanın
üzerindeki yatay durgun sıvı yüzeyinin yüksekliğini göstermektedir.

Şekil 4.13. Gaz Kabarcıklarının Sıvı İçinden Geçerek Sıvı Yüzeyine Çıkabildiği Bir Kabarcık Havuzundaki Sistem ve Fan Karakteristikleri.
Bu istisnai durum hariç olmak üzere, bir hava akışı sisteminde havayı üflemek veya emmek için
gerekli statik basınç, sabit olmayıp hava hızı veya debisine bağlı olarak artar. Bu artışın miktarı
ise hava akışının laminer veya türbülanslı olmasına bağlı olarak değişir. Aşağıda buna örnekler
verilecektir.

4.4.2. Torbalı Filtrede Hava Akışında Sistem Direnci
Akış direncinin küçük olması için kesiti büyük tutulan torbalı filtrelerde hava hızı 0.015 - 0.02
m/s, standart hava için buna karşılık gelen Reynolds sayısı ise 320 civarındadır. Re < 2000 olduğundan, akış laminerdir. Bu durumunda sistem karakteristiğini (direncini) ifade eden statik
basınç için SP = K.Q denklemi geçerlidir. Buna ait sistem eğrisi orijinden geçen ve yatayla α
açısı yapan bir doğru olup, Şekil 4.14.’te görülmektedir. Bu doğrunun eğimi K sabitini verir ve
K = tan α yazılabilir. Filtreler tozla dolup tıkandıklarında filtre verimliliği iyileşecek, sistem direnci ve doğrunun eğimi artacak ancak doğru karakteri değişmeyecektir.

Şekil 4.14. Akışın Laminer Olduğu Torbalı Filtreli Bir Sistemdeki Fanın Çalışma Noktası.
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4.4.3. Tahıl İçinde Hava Akışında Sistem Direnci
Mısır, soya fasulyesi, arpa ve buğday, hasattan sonra bozulmayı önlemek için kurutulur. Bunun için
ürünler yaklaşık olarak 4.5 - 24.4 m yükseklikteki silindirik kutularda depolanır. Santrifüj veya kılavuz kanatlı eksenel fanlarla sıcak hava, bu kutulardaki tahılların arasından geçirilir. Burada sistem
direncini yenmek için sağlanması gereken statik basınç tahıl yüksekliğine ve cinsine bağlıdır. Buradaki direnç yaklaşık olarak 76 - 508 mmSS arasında değişir. Düşük basınçlarda kılavuz kanatlı eksenel fanlar kullanılabilir, yüksek basınçlarda ise santrifüj fanlar gereklidir. Bununla birlikte statik
basınç her ne olursa olsun, burada hava hızı yaklaşık olarak 0.1016 m/s civarında olup, torba filtre
durumundakinin yaklaşık 6 katıdır. Bu hava hızına karşılık gelen Reynolds sayısı ise ∼2100 civarındadır. Bu değer laminer-türbülanslı akış geçiş bölgesinin sonunda türbülanslı akışın başlangıcına
karşılık gelmektedir. Burada sistem karakteristiğini (direncini) ifade eden statik basınç için SP =
K.Q1.5 denklemi kullanılabilir. Bu orijinden geçen bir eğri olup, K sabiti eğrinin eğimini verir. Daha
büyük tahıl yüksekliklerinde ve buğday gibi daha büyük kompaktlıklarda (sıkılıklarda) eğri daha
dikleşir. Şekil 4.15’te bir tahıl kurutma sistem örneğindeki fanın çalışma noktası görülmektedir.

Şekil 4.15. Türbülanslı Akış Başlangıcının Olduğu Tahıl Kurutma Prosesindeki Bir Fanın Çalışma Noktası.

4.4.4. Konvansiyonel Havalandırma Sistemindeki Akışta Sistem Direnci
Binalardaki konvansiyonel havalandırma sistemleri gibi sistemlerde hava hızı ve Reynolds sayısı, torbalı filtrelerdeki ve tahıl kutularındakilere göre daha yüksektir, havalandırma sistemindeki torba filtre dışında akış türbülanslıdır ve dolayısıyla sistem karakteristiğini (direncini)
ifade eden statik basınç SP = K.Q2 şeklinde orijinden geçen parabolik bir eğri ile ifade edilebilir.
Şekil 4.16’da havalandırma tesisatı sistem örneği için fanın çalışma noktası görülmektedir.

Şekil 4.16. Türbülanslı Akışın Olduğu Havalandırma Sistemlerindeki Bir Fanın Çalışma Noktası.
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4.5. Havalandırma Kanal Sistemlerinde Fanın Konumuna Göre Statik Basıncın Değişimi
4.5.1. Fanın Havalandırma Kanal Sisteminin Emme (Giriş) Tarafında Olması
Şekil 4.17’de fanın havalandırma kanal sisteminin emme (giriş) tarafında olduğu ve havayı dış
ortamdan emip kanala üflediği bir havalandırma kanal sistemi boyunca statik basıncın değişimi görülmektedir. Burada sistemin sabit kesitli, kısa ve yuvarlak (dairesel) kanal, giriş hunisi,
ızgara ve damperlerden vb. oluştuğu kabul edilmiştir.

Şekil 4.17. Fanın Havalandırma Kanal Sisteminin Emme (Giriş) Tarafında Olduğu Bir Tesisatta
Efektif Statik Basıncın Kanal Sistemi Boyunca Değişimi. Tüm efektif statik basınçlar pozitiftir.
Havalandırma kanal sisteminin girişinden çıkışına kadar aşağıdaki hususlar geçerlidir.
1. Fan girişindeki mutlak statik basınç atmosfer basıncına eşittir ve bu nedenle efektif statik
basınç sıfırdır.
2. Fan çıkışındaki efektif statik basınç maksimum pozitif bir değere ulaşır.
3. Daha sonra kanaldaki sürtünme kayıpları statik basıncı yavaşça düşürür.
4. Damperler vb. gibi yerel direnç oluşturan tesisat ekipmanları statik basıncı daha hızlı düşürür.
5. Kanaldaki sürtünme nedeniyle statik basınçtaki yavaş düşüş devam eder.
6. Çıkıştaki dinamik basınç (hız basıncı) bir yerel kayıptır. Bu, sistem çıkışındaki kalan efektif
statik basıncı tekrar sıfır olan dış ortam (atmosferik çevre) statik basıncına düşürür.

4.5.2. Fanın Havalandırma Kanal Sisteminin Basma (Üfleme/Çıkış) Tarafında Olması
Şekil 4.18’de fanın havalandırma kanal sisteminin basma (üfleme) tarafında olduğu ve havayı
kanaldan dış ortama egzoz ettiği bir havalandırma kanal sistemi boyunca statik basıncın değişimi görülmektedir. Burada sistemin sabit kesitli, kısa ve yuvarlak (dairesel) kanal, giriş hunisi,
ızgara ve damperlerden vb. oluştuğu kabul edilmiştir.
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Şekil 4.18. Fanın Havalandırma Kanal Sisteminin Basma (Üfleme) Tarafında Olduğu Bir Tesisatta Efektif Statik Basıncın Kanal Sistemi Boyunca Değişimi. Sistem çıkışındaki dinamik basınç
kaybı hariç, kanal boyunca tüm efektif statik basınçlar negatiftir.
Havalandırma kanal sisteminin girişinden çıkışına kadar aşağıdaki hususlar geçerlidir.
1. Fan girişindeki mutlak statik basınç atmosfer basıncına eşittir ve bu nedenle efektif statik
basınç yine sıfırdır.
2. Hava hızı sıfırdan kanal içerisinde belli bir değere yükseldiğinde efektif statik basınç, mutlak değeri kanaldaki dinamik basınç ile türbülans kayıplarının toplamına eşit olan bir negatif değere düşmektedir. Bu düşüş eğer kanal girişinde bir venturi (emiş hunisi) varsa daha
yavaştır.
3. Daha sonra kanal sürtünme kayıpları yavaşça efektif statik basıncı düşürerek daha büyük
bir negatif değere (yani vakum basıncına) düşürür.
4. Damperler vb. gibi dirençler efektif statik basıncı hızlı biçimde çok daha büyük negatif bir
değere düşürür.
5. Daha sonraki kanal bölümünde sürtünme kayıpları efektif statik basıncı yavaş biçimde düşürerek daha büyük bir negatif değere (yani vakum basıncına) düşürür.
6. Fan, efektif statik basıncı maksimum negatif bir değerden alarak küçük bir ondada da olsa
pozitif bir değere yükseltir.
7. Çıkıştaki dinamik basınç (hız basıncı) bir yerel kayıptır. Bu, sistem çıkışındaki kalan efektif
statik basıncı tekrar sıfır olan dış ortam (atmosferik çevre) efektif statik basıncına düşürür.

4.5.3. Fanın Havalandırma Kanal Sisteminde Emme-Basma Ağızlarına Uzak Ara (Orta)
Konumda Olması
Şekil 4.19’da fanın uzun bir havalandırma kanal sisteminde emme-basma ağızlarına uzak bir
ara (orta) konumda olduğu bir kanalın sol tarafından emilen (ortamdan egzoz edilen) hava, kanalın sağ tarafına basılmakta (üflenmekte) olup, havalandırma sistemi boyunca statik basıncın
değişimi görülmektedir. Burada sistemin sabit kesitli, uzun ve yuvarlak (dairesel) kanal, ızgara
ve damperlerden vb. oluştuğu kabul edilmiştir.
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Şekil 4.19. Fanın Havalandırma Kanal Sisteminin Emme-Basma Ağızlarına Uzak Ara (Orta) Konumda Olduğu Bir Tesisatta Efektif Statik Basıncın Kanal Sistemi Boyunca Değişimi. Efektif statik basınç kanalın emme (egzoz) bölümünde negatif, basma (üfleme) bölünde ise pozitiftir.
Havalandırma sisteminin girişinden çıkışına kadar aşağıdaki hususlar geçerlidir.
1. Fan girişindeki mutlak statik basınç atmosfer basıncına eşittir ve bu nedenle efektif statik
basınç yine sıfırdır.
2. Girişte hızın belli bir değere ulaşması nedeniyle bir önceki durumda açıklandığı gibi efektif
statik basınç hızlı biçimde negatif değere düşer.
3. Daha sonra kanal sürtünme kayıpları yavaşça efektif statik basıncı düşürerek daha büyük
bir negatif değere (yani vakum basıncına) düşürür.
4. Damperler vb. gibi dirençler efektif statik basıncı hızlı biçimde çok daha büyük negatif bir
değere düşürür.
5. Daha sonraki kanal bölümünde sürtünme kayıpları efektif statik basıncı yavaş biçimde düşürerek daha büyük bir negatif değere (yani vakum basıncına) düşürür.
6. Fan, efektif statik basıncı maksimum negatif bir değerden alarak maksimum pozitif bir
değere yükseltir.
7. Fandan sonra kanalda sürtünme nedeniyle efektif statik basınç yavaşça düşer.
8. Damper vb. ekipmanlar efektif statik basıncı hızlı biçimde düşürür.
9. Düz kanalda sürtünme nedeniyle efektif statik basınç yavaşça düşer.
10. Çıkıştaki dinamik basınç (hız basıncı) bir yerel kayıptır. Bu, sistem çıkışındaki kalan efektif
statik basıncı tekrar sıfır olan dış ortam (atmosferik çevre) efektif statik basıncına düşürür.

4.5.4. Fanın Daralan Konik Geçiş Parçalı Bir Havalandırma Kanal Sisteminin Emme
(Giriş) Tarafında Olması
Buraya kadar kanalın sabit kesitli olduğu kabul edilmiştir. Daralan veya genişleyen konik geçiş
parçalı kanallardaki akış bundan biraz daha farklıdır. Diğer ekipmanlardaki durum yukarıda
açıklandığı gibidir. Şekil 4.20.’de görüldüğü üzere daralan bir kanalda statik basınç dinamik ba-
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sınca dönüşerek akışkanın hızı (dinamik basınç) giderek artacağı için statik basınç kayıpları düz
bir kanala göre daha fazla olacaktır. Bu nedenle daralan konik bir kanaldaki statik basınçtaki
düşüş hızı düz kanala göre daha fazla olacaktır.

Şekil 4.20. Fanın Havalandırma Kanal Sisteminin Emme Tarafında Olduğu, Daralan Konik Geçiş
Parçalı Bir Tesisatta Efektif Statik Basıncın Kanal Sistemi Boyunca Değişimi. Tüm efektif statik
basınçlar pozitiftir.
Havalandırma kanal sisteminin girişinden çıkışına kadar aşağıdaki hususlar geçerlidir.
1. Fan girişindeki mutlak statik basınç atmosfer basıncına eşittir ve bu nedenle efektif statik
basınç sıfırdır.
2. Fan çıkışındaki efektif statik basınç maksimum pozitif bir değere ulaşır.
3. Daha sonra kanaldaki sürtünme kayıpları efektif statik basıncı yavaşça düşürür.
4. Daralan konik geçiş parçası, sadece cidarlarındaki sürtünmelerden dolayı değil aynı zamanda daha da önemlisi bu parçada statik basıncın (potansiyel enerjinin) dinamik basınca (kinetik enerjiye) dönüşmesinden dolayı da statik basınç kaybına neden olacağından,
efektif statik basıncı daha hızlı düşürecektir.
5. Küçük çaplı kanal parçasındaki sürtünme kayıpları, Madde 3’te belirtilen büyük çaplı kanal
parçasındaki sürtünme kayıplarına göre daha fazla olacağından, küçük çaplı kanal parçasındaki basınç düşümü biraz daha hızlıca olacaktır.
6. Daralan konik geçiş parçasından sonraki küçük çaplı kanaldan dolayı kanal sisteminin çıkışındaki dinamik basınç (hız basıncı) kayda değer büyüklükte bir yerel kayıptır. Bu kayıp,
sistem çıkışındaki kalan efektif statik basıncı tekrar sıfır olan dış ortam (atmosferik çevre)
statik basıncına düşürür.

4.5.5. Fanın Daralan Konik Geçiş Parçalı Bir Havalandırma Kanal Sisteminin Basma
(Üfleme/Çıkış) Tarafında Olması
Şekil 4.21’de aynı durum fanın sistemin basma (üfleme/çıkış) tarafında olması hali için verilmektedir.
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Şekil 4.21. Fanın Havalandırma Kanal Sisteminin Basma Tarafında Olduğu, Daralan Konik Geçiş
Parçalı Bir Tesisatta Efektif Statik Basıncın Kanal Sistemi Boyunca Değişimi. Küçük çıkış çapından dolayı kanal sisteminin sonundaki kayda değer büyüklükteki dinamik(hız) basınç kaybı
hariç, tüm efektif statik basınçlar negatiftir.
Havalandırma kanal sisteminin girişinden çıkışına kadar aşağıdaki hususlar geçerlidir.
1. Fan girişindeki mutlak statik basınç atmosfer basıncına eşittir ve bu nedenle efektif statik
basınç yine sıfırdır.
2. Hava hızı sıfırdan kanal içerisinde belli bir değere yükseldiğinde daha önce ifade edildiği
gibi efektif statik basınç negatif bir değere düşmektedir.
3. Daha sonra kanal sürtünme kayıpları yavaşça efektif statik basıncı düşürerek daha büyük
bir negatif değere (yani vakum basıncına) düşürür.
4. Daralan konik geçiş parçası, sadece cidarlarındaki sürtünmelerden dolayı değil aynı zamanda daha da önemlisi bu parçada statik basıncın (potansiyel enerjinin) dinamik basınca (kinetik enerjiye) dönüşmesinden dolayı da statik basınç kaybına neden olacağından,
efektif statik basıncı daha hızlı düşürecektir.
5. Küçük çaplı kanal parçasındaki sürtünme kayıpları, Madde 3’te belirtilen büyük çaplı kanal
parçasındaki sürtünme kayıplarına göre daha fazla olacağından, küçük çaplı kanal parçasındaki basınç düşümü biraz daha hızlıca olacaktır.
6. Fan, efektif statik basıncı maksimum negatif bir değerden alarak pozitif bir değere yükseltir.
7. Daralan konik geçiş parçasından sonraki küçük çaplı kanaldan dolayı kanal sisteminin çıkışındaki dinamik basınç (hız basıncı) kayda değer büyüklükte bir yerel kayıptır. Bu kayıp,
sistem çıkışındaki kalan efektif statik basıncı tekrar sıfır olan dış ortam (atmosferik çevre)
statik basıncına düşürür.
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4.5.6. Fanın Genişleyen Konik Geçiş Parçalı Bir Havalandırma Kanal Sisteminin Emme
(Giriş) Tarafında Olması
Şekil 4.22’de fan üfleme tarafındadır ve sistemde bir genişleyen konik bir geçiş parçası bulunmaktadır. Genişleyen konik geçiş parçasında sürtünme nedeniyle bir basınç kaybı olacaktır.
Ancak buna karşın dinamik basıncın bir kısmı statik basınca dönüşmekte ve statik basınç geri
kazanımı söz konusu olmaktadır. Sistemdeki diğer ekipmanların durumu yukarıda açıklandığı
gibidir.

Şekil 4.22. Fanın Havalandırma Kanal Sisteminin Emme Tarafında Olduğu, Genişleyen Bir Konik Geçiş Parçalı Bir Tesisatta Efektif Statik Basıncın Kanal Sistemi Boyunca Değişimi. Tüm efektif statik basınçlar pozitiftir.
Havalandırma kanal sisteminin girişinden çıkışına kadar aşağıdaki hususlar geçerlidir.
1. Fan girişindeki mutlak statik basınç atmosfer basıncına eşittir ve bu nedenle efektif statik
basınç sıfırdır.
2. Fan, çıkışındaki efektif statik basıncı mümkün olabilen maksimum pozitif bir değere ulaştırır.
3. Küçük kanal çapından dolayı kanaldaki sürtünme kayıpları efektif statik basıncı oldukça
hızlı bir şekilde düşürür.
4. Genişleyen konik geçiş parçasının iki karşıt etkisi vardır: Cidar sürtünmesinden dolayı statik basınç hafifçe düşerken, kesit artışından dolayı dinamik basınç statik basınca dönüşerek cidar sürtünmesinden dolayı küçük miktardaki statik basınç kaybından daha fazla bir
statik basınç geri kazanımı söz konusu olur.
5. Kanal sürtünme kayıpları efektif statik basıncı yavaşça düşürür.
6. Genişleyen konik geçiş parçasından sonraki büyük çaplı kanaldan dolayı kanal sisteminin
çıkışındaki dinamik basınç (hız basıncı) bir yerel kayıptır. Bu kayıp, sistem çıkışındaki kalan
efektif statik basıncı tekrar sıfır olan dış ortam (atmosferik çevre) statik basıncına düşürür.
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4.5.7. Fanın Genişleyen Konik Geçiş Parçalı Bir Havalandırma Kanal Sisteminin Basma (Üfleme/Çıkış) Tarafında Olması
Son durum, sistemde genişleyen geçiş parçası olması ve fanın basma pozisyonunda olmasıdır.
Genişleyen kanal geçiş parçasında dinamik basınç kısmen statik basınca dönüştüğü için negatif statik basınç bu geçiş parçası boyunca bir miktar artmaktadır. Sürtünme kayıpları ise hıza
bağlı olarak azalmaktadır. Sistemdeki diğer ekipmanların etkisi yukarıda açıklandığı gibidir.
Buna ait şematik resim Şekil 4.23’te görülmektedir.

Şekil 4.23. Fanın Havalandırma Kanal Sisteminin Basma Tarafında Olduğu, Genişleyen Konik
Geçiş Parçalı Bir Tesisatta Efektif Statik Basıncın Kanal Sistemi Boyunca Değişimi. Kanal sisteminin sonundaki dinamik (hız) basınç kaybı hariç, tüm efektif statik basınçlar negatiftir.
Havalandırma kanal sisteminin girişinden çıkışına kadar aşağıdaki hususlar geçerlidir.
1. Fan girişindeki mutlak statik basınç atmosfer basıncına eşittir ve bu nedenle efektif statik
basınç yine sıfırdır.
2. Hava hızı sıfırdan kanal içerisinde belli bir değere yükseldiğinde daha önce ifade edildiği
gibi efektif statik basınç negatif bir değere düşmekte olup, kanal çapı küçük olduğundan
bu değer kayda değer bir büyüklüktedir.
3. Kanal çapı küçük olduğundan kanal sürtünme kayıpları efektif statik basıncı oldukça hızlı
bir oranda düşürerek daha büyük bir negatif değere (yani vakum basıncına) düşürür.
4. Bir önceki havalandırma kanalı örneğinde olduğu gibi genişleyen konik geçiş parçasının iki
karşıt etkisi vardır. Buna bağlı olarak negatif statik basınç (vakum basıncı) biraz daha fazla
olacaktır.
5. Kanal içerisinde statik basınç azalmasının yavaşça gerçekleşmesi, statik basıncın biraz
daha fazla negatif değerlerde olmasını sağlayacaktır.
6. Fan, efektif statik basıncı negatif bir değerden (bu değer maksimum olabilir de olmayabilir
de) pozitif bir değere yükseltir.
7. Kanal sisteminin çıkışındaki dinamik basınç (hız basıncı) bir yerel kayıptır. Bu kayıp, sistem
çıkışındaki kalan efektif statik basıncı tekrar sıfır olan dış ortam (atmosferik çevre) statik
basıncına düşürür.
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4.6. Fan Kanal Sistemlerinin Hesabı
Fanlar tek başına çalışan cihazlar olmayıp, kanal ve/veya cihazlardan oluşan bir sistemin parçası olarak çalışır ve bu sistemlerin ihtiyaç duydukları debiyi sağlamak ve basınç kayıplarını
karşılamak üzere tasarlanır. Doğru bir fan seçimi, montajı ve işletmesinin ön koşulu kanal sistemin tasarımının ve işletme özelliklerinin doğru belirlenmesidir.

4.6.1. Debinin Belirlenmesi
Bir sistemin debi ihtiyacı; havalandırma veya iklimlendirme için taze hava sağlanması, bir yerdeki havanın egzoz edilmesi, bir prosesteki ısının uzaklaştırılması, belirli bir miktardaki enerjinin ısıtma veya soğutma amaçlı olarak hava ile taşınması, hava ile katı madde taşıma (pnömatik transport), filtreleme vb. gibi çok çeşitli şeklinde olabilir. Bir başka ifade ile debi ilgili
prosesin ihtiyacına göre belirlenir. Oldukça geniş bir alana yayılan debi hesaplamalarına burada değinilmeyecek olup, bu bilgilere havalandırma, ısı transferi, iklimlendirme vb. konulardaki
ilgili kaynaklardan ulaşılabilir.

4.6.2. Basınç Kayıplarının Hesabı
Bir sistemdeki basınç kayıpları düz boru veya kanallardaki kayıplar ile bağlantı parçalarındaki
(dirsekler, ayrılma veya birleşme parçaları, T elemanları, daralma veya genişleyeme parçaları,
vb.) ve cihazlardaki (davlumbazlar, klapeler, damperler, filtreler, serpantinler, elektrikli ısıtıcılar, menfezler, susturucular, VAV cihazları vb.) basınç kayıplarından kaynaklanır. Hava hızı
arttıkça kanal kesitleri ve cihaz boyutları küçülerek ilk yatırım maliyeti azalır, ancak buna karşılık işletme (enerji) maliyeti ve buna bağlı olarak, ömür boyu maliyetler de artar. Bu nedenle
prosesin durumuna göre uygun hava hızları seçilmeli ve bir optimizasyon yapılmalıdır. Bu bağlamda bina tesisatları Tablo 4.1. (a) ve endüstriyel uygulamalar için ise Tablo 4.1. (b)’deki hız
değerleri kullanılabilir. Ancak daha hassas hesaplar için ilgili literatüre başvurulmalıdır.
Tablo 4.1. (a) Bina Tesisatları için Hızlar.
Mahal

Hava Hızı (m/s)
Ana Kanallar

Branşmanlar

Emiş Menfezleri Egzoz Menfezleri

Konutlar

4-5

3-4

2-3

1.5-2

Kalabalık
Olmayan Binalar

5-8

4-6

3-5

2-3

Kalabalık Binalar

8-11

6-8

5-8

3-4

Fabrikalar

8-15

6-10

5-10

4-10

Yüksek Hızlı
Sistemler

12-25

10-20

3-8

2-4
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Tablo 4.1. (b) Endüstriyel Sistemler için Hızlar.
Malzemenin Cinsi
Tahıl tozu
Vernik tozu
Ahşap ve kereste talaşı
Kuru kimyasal madde tozu
Plastik malzeme tozları
Dökümhane dumanı
Taşlama ve bileme tozları
Yağ çözücü solvent dumanı
Metal parçacıkları ve tozları
Kauçuk tozları
Her türlü zehirli toz
Kalay oksidi
Mermer tozu
Deri perdahlama
Endüstriyel davlumbazdan emiş
Endüstriyel torbalı filtrelerde ana boru
hattından emiş
Boya dumanları
Tekstil ve iplikçik tozları (kuru)
Asbest ve kireçtaşı tozları
Metal dumanları
Pülverize kömür ve taş kesim tozları
Kurşun dumanı

Hava Hızı (m/s)
16-19
15-18
20-25
17-20
18-23
15-18
20-25
12-17
25-38
17-20
15-25
18-21
20-25
18-23
<5
15-20
8-10
10
13
15
20-25
28

Hava debisi biliniyor ise yukarıdaki değerlere, literatüre ve kişisel deneyimlere dayalı olarak
tespit edilen hızlarla boru veya kanal çapları belirlenebilir. Daha sonra boru veya kanaldaki
statik basınç kayıpları aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
(4.1)
İki terimin toplamından oluşan bu ifadedeki birinci terim düz kanal veya borulardaki sürtünmelerden kaynaklanan basınç kayıplarını, ikinci terim ise filtreler hariç (filtrelerdeki basınç kayıpları hızın birinci kuvvetiyle orantılıdır) kanal veya boru bağlantı elemanları, dirsekler, damperler, bataryalar vb. gibi yerel basınç kaybına neden olan elemanlardaki basınç kayıplarını
ifade eder. Burada ρ akışkanın yoğunluğunu, V ortalama hava akış hızını (m/s), L kanal veya
boru uzunluğunu (m), f Darcy sürtünme (direnç) faktörünü, Dh hidrolik çapı (m) ve ζ (veya
bazen K) ise yersel kayıp katsayısını göstermektedir.
Dairesel kesitli (yuvarlak) boru ve kanallar için Dh = D alınabilir. Dairesel kesitli (yuvarlak) olmayan boru ve kanallar için ise A kanalın akışa dik kesit alanını ve Ç ise ıslak çevreyi göstermek
üzere, Dh yerine,
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(4.2)
ifadesiyle hesaplanan Dh hidrolik çapı kullanılabilir. Bu bağlamda havalandırma maksatlı olarak sıkça kullanılan dikdörtgen kesitli kanallarda,
(4.3)
alınabilir. Laminer akışlarda hidrolik çap kullanılarak yapılan sürtünme kaybı veya basınç düşümü hesaplamalarda hata payları yüksek olabildiği için, hidrolik çap kavramı yalnızca yüzde
birkaç mertebesinde hesap hatalarının görüldüğü türbülanslı akışlarda kullanılmalıdır.
Kesit akış alanının ıslak çevreye oranının aynı olduğu, eşit uzunluklu ve eşit ortalama akış hızına sahip kanallarda sınırlı bir türbülanslı akış aralığında yapılan deneylerde akış direncinin
de aynı olduğu görülmüştür. Huebscher aynı hidrolik çaplı yuvarlak (dairesel), kare ve dikdörtgen kesitli kanallar kullanarak yaptığı deneysel çalışmalarda eşit ortalama akış hızına sahip
farklı kesitli bu kanallarda birçok durumda akış direncinin de aynı olduğunu bulmuştur. Bu
bağlamda Dikdörtgen kanal havalandırma uygulamalarında hassas hesaplamalar için hidrolik
çap yerine Huebscher tarafından geliştirilen, dikdörtgen ve yuvarlak (dairesel kesitli) kanallar
arasında eşit debi, basınç düşümü (direnç) ve uzunluğa dayalı tanımıyla dikdörtgen kesitin boyut eşdeğerini gösteren ve aşağıda denklem (4.4) ile verilen eşdeğer çap De veya bu denkleme
dayanarak düzenlenmiş diyagramların kullanılması daha uygun olmaktadır.
(4.4)
Yukarıda (4.1) denkleminde verilen f Darcy sürtünme (direnç) faktörü, Reynolds sayısına bağlı
olarak hesaplanır. Reynolds sayısı ise,
(4.5)
şeklinde tanımlanır. Burada ν akışkanın kinematik viskozitesi olup, sıcaklığa bağlı olarak termodinamik veya ısı transferi kitaplarından alınabilir.
Re < 2300 ise yani laminer akış halinde pürüzlü/pürüzsüz tüm boru ve kanallarda,
f = 64/ Re

(4.6)

ifadesi kullanılır.
Türbülanslı akış halinde ise düzgün (pürüzsüz kabul edilebilecek) yüzeyler için,
2300 < Re < 105 , f = 0.3164/ Re0.25

(4.7)
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105 < Re > 3 x 106 , f = 0.0032 + 0.221/ Re0.237
eşitlikleri kullanılabilir.

(4.8)

Toz yapışması, kaba imalat gibi durumlarda boru veya kanalların pürüzlülüğünün mutlaka dikkate alınması gerekir. Bu durum en genel hal olup, türbülanslı akış için,
Re < 2300 için, Colebrook denklemi,
(4.9)
veya Moody diyagramı kullanılır. (4.9) denklemi Newton-Raphson, Golden Section vb. gibi iteratif
sayısal yöntemleri ile çözülebilir. Burada ε boru veya kanal yüzey pürüzlüğü olup, Tablo 4.2.’den
veya imalatçı kataloglarından alınabilir. Bu değerlerin yeni boru veya kanallar için olduğu ve kullanım sonucu ortaya çıkan korozyon, ölçülerde değişiklik ve boru veya kanal yüzeyinde tortu çökelmesi/kirlenme vb. gibi sebeplerden dolayı bağıl pürüzlülük olarak tanımlanan (ε /Dh) değerinin
artabileceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda uzun süre kullanıma bağlı olarak sürtünme faktörü 5
- 10 kat büyüyebilir. Boru veya kanal tasarımında gerçek çalışma şartları dikkate alınmalıdır. Ayrıca
Moddy diyagramı ve eşdeğer Colebrook denklemi birçok belirsizlik içerir (pürüz boyutları, deneysel
hata, eğri uydurma işleminden gelen hatalar vb.), dolayısıyla elde edilen sonuçlara kesin gözüyle bakılmamalıdır. Çoğunlukla Moody diyagramı üzerindeki tüm aralıkta doğrulukta ±%15’e kadar
sapma olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Tablo 4.2.’de verilmeyen metal ve cam borular
ile betondan, çimentodan, ahşaptan ve kontrplaktan yapılmış kanalları kapsayan 80 farklı diğer
boru veya kanal malzemeleri için pürüzlülük değerleri Idelchik ve ark. tarafından verilmiştir.
Tablo 4.2. Bazı Yeni Ticari Boru veya Kanal Malzemelere Ait Pürüzlülük Değerleri (Bu Değerlerdeki Belirsizlik ±%60’a Kadar Çıkabilir).
Boru veya Kanal Malzemesi
Pürüzlük, ε (mm)
Cam
0 (pürüzsüz)
Bakır veya pirinç
0.0015
Paslanmaz çelik
0.002
Lastik (kauçuk), işlenmiş
0.01
PVC plastik
0.01-0.05
Kaplanmamış temiz alaşımsız çelik
0.03
Alüminyum
0.04-0.06
Ticari çelik
0.045
Dövme çelik
0.046
Galvanizli çelik
0.05-0.15
Asfalt kaplı dökme demir
0.13
Dökme demir
0.26
Ahşap fıçı tahtası
0.5
Cam lifli, rijit
0.9
Kumaşlı ve telli esnek kanallar, tam
1.0-4.6
genişletildiğinde
Esnek metal, tam genişletildiğinde
1.2-2.1
Beton
1.3-3
Cam lifli, hava tarafı astar kaplı
1.5
Cam lifli, hava tarafı sprey kaplı
3
Perçinli
1-10
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f Darcy sürtünme (direnç) faktörünün hesaplanmasında kullanılmak üzere Altshul tarafından
bulunan ve Tsal ve ark. tarafından düzenlenen ve Colebrook denklemine göre çözümü kolay
bir denklem ise,
		

		
(4.10)

şeklindedir. Altshul-Tsal denklemi ile Colebrook’un denkleminden elde edilen sürtünme katsayıları arasında ±%16 fark vardır. Reynolds sayısı, Denklem (4.5) yardımıyla hesaplanır.
(4.1) numaralı basınç kaybı denklemindeki ζ (veya K); dirsek, T, redüksiyon vb. yerel basınç
kaybına neden olan elemanın basınç kayıp katsayısı olup, ilk yaklaşık olarak Tablo 4.3. (a) ve
Tablo 4.3. (b)’den alınabilir.
Tablo 4.3. (a) Yuvarlak ve Dikdörtgen Dirseklerde Basınç Kayıp Katsayıları.
r/d

ζ (yuvarlak)

ζ (dikdörtgen)

0

0.8

1.0

0.25

0.4

0.4

0.5

0.25

0.2

1.0

0.16

0.13

Tablo 4.3. (b) Bazı Cihaz ve Bağlantı Parçalarına (Fittings) Ait Basınç Kayıp Katsayıları.
Cihaz veya Parça Adı

ζ

Giriş ağzı

0.8

Ventüri giriş ağzı

0.2

Atış ağzı

1.0

Redüksiyon

0.1

Ani daralma

0.5

Atış bacası

1.5

Atış ağzı ızgarası

3.0

Serpantin

4.0

Dirsek

4.0

T birleşme

0.4
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Ayrıca,
• Kanal giriş ağızlarında ζ = 0.9, flanşlı girişlerde ise ζ = 0.5 alınabilir.
• Filtre, ısıtıcı, soğutucu, damper vb. ekipmanlardaki basınç kayıpları üretici kataloglardan
alınabilir.
• Bazı endüstriyel ve bina tesisatlarında filtre, serpantin, damper, susturucu gibi cihazların
basınç kayıpları doğrudan verilebilmektedir. Bu durumda kanallarda, bağlantı parçalarında
(fittings) vb. basınç kayıpları yukarıda verildiği üzere hesaplanır. Bu şekilde verilen cihaz
basınç kayıpları kanal sürtünme kayıplarına eklenerek sistemin toplam statik basınç kaybı
hesaplanabilir. Bazı cihaz ve sistemlere ilişkin basınç kayıpları Tablo 4.4.’te verilmiştir.
Tablo 4.4. Bazı Cihazlarda Basınç Kayıpları.
Sistem
Kuru ataletle çalışan toz toplayıcılar
Durulma odası
Perdeleme kabini
Köpürtme odası
Panjurlar
Siklonlar
Çoklu siklonlar
Çarpıtmalı siklonlar
Elektrostatik filtreler
Yüksek gerilimli
Düşük gerilimli
Torbalı filtreler
Kumaş filtreler
Kartuş filtreler
Yaş filtreler
Yer çekimsel sprey ayırıcı
Santrifüj ayırıcılar
Çarpıtmalı ayırıcılar
Paket yataklı ayırıcılar
Orifisler
Ventüriler
Diğer sistemler
Damperler
Susturucular
Hava alış ağızları
Hava atış ağızları
Menfezler

Basınç Kaybı (Pa)
25-125
125-625
< 250
75-500
125-750
125-750
250-500
50-250
50-125
500-1500
500-2000
20-250
500-2000
500-2000
125-2500
500-1500
2500-15000
50-200
100-250
30-100
30-100
20-30
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(4.1) numaralı basınç kaybı denkleminde görüldüğü üzere sürtünme kayıpları yoğunluğa bağlı
olarak değişir. Yoğunluk azaldıkça basınç kayıpları da azalır. Bu nedenle yoğunluğun hesaplanması, basınç kaybı hesabında önemlidir.
Not: İlk yaklaşım olarak iklimlendirme uygulamalarında 1 Pa/m, endüstriyel uygulamalarda
ise 3 - 5 Pa/m basınç kaybı dikkate alınabilir. Daha kesin hesaplar yukarıdaki eşitliklerden hesaplanmalıdır.
Örnek:
T = 20 ᵒC sıcaklıkta yoğunluğu ρ = 1.2 kg/m3 ve kinematik viskozitesi ν = 15 x 10-6 m2/s olan
hava, çapı D = 300 mm, uzunluğu L = 100 mm, pürüzlülüğü ε = 0.5 mm olan bir boruda, Q =
1700 m3/h hacimsel debisinde ve daimi akış şartlarında akmaktadır. Borudaki toplam basınç
statik kaybını (Pa) ve metre başına statik basınç kaybını (Pa/m) hesaplayınız.
Çözüm:
Boruda havanın ortalama akış hızı,
V = Q/A = Q/(πD2/4) = (1700/3600) / (π x 0.32/4) = 7 m/s
bulunur. Boru dairesel kesitli olduğundan, Dh = D = 300 mm ve Reynolds sayısı,
Re = VDh/ν = 7 x 0.3 / 15 x 10-6 = 1.4 x 105 > 2300
olduğundan akış türbülanslıdır.
Sürtünme katsayısı için Denklem (4.9) Colebrook denklemi,

kullanılarak f = 0.02 bulunur. Böylece (4.1) denklemi kullanılarak borudaki toplam statik basınç
kaybı,

Borudaki bu toplam statik basınç kaybı, L = 100 m boru uzunluğuna bölünerek borudaki m
başına statik basınç kaybı (düşümü) bulunabilir, bu işlem yapılırsa,

Not 1: Hesap tarzı bu şekilde olmakla birlikte, uygulamada emniyetli bir yaklaşım olarak, yukarıda belirtildiği gibi endüstriyel uygulamalarda m başına basınç kaybı 3 - 5 Pa/m alınabilir.
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Not 2: Bağlantı parçaları (fittings) için yukarıda denklem (4.1) ile verilen denklemin ikinci tarafına tablolardan alınacak ζ basınç kayıp katsayıları kullanılmalıdır. Bazı literatürde ise ζ basınç
katsayısı yerine K katsayıları kullanılarak bağlantı parçaları (fittings) için basınç kayıpları,

denklemi ile hesaplanır. Böylece bu durumda boru veya kanaldaki toplam basınç kaybı,

şeklinde ifade edilir.

4.7. Tozlu Hava İçin Egzoz Sistemi
Tozların taşınabilmesi için hava hızının belirli limitler içinde tutulması gerekir. Tozlar ince ve
kaba olarak iki gruba ayrılabilir. İnce tozlar pudra gibi ağırlıksız kabul edilebilir ve partikül büyüklüğü < 20 μ ise bu kategoridedir. Daha büyük tozlar ağırlıklı olarak kabul edilir ve hava
yoğunluğunu etkiler ve bu bir pnömatik taşıma problemi olur. Bu bağlamda toz partiküllerine
etkiyen yer çekimi kuvvetinin yenilebilmesi için toz cinsine göre hava taşıma hızlarının Tablo
4.5.’deki değerler civarında olması gereklidir. (Tablo 4.1. ve Tablo 4.5.’in birlikte değerlendirilmesi daha yararlı olur).
Tablo 4.5. Çeşitli Tozlar için Hava Taşıma Hızları.
Toz Cinsi
Metal
Kurşun tozu
Kum taneleri
Kömür tozu
Kahve taneleri
Yün
Buğday
Pamuk
Lastik tozları
Talaş tozu
İncel metal tozu

Hava Taşıma Hızı (m/s)
20-25
20-25
17-20
20
15-17
15-20
12.5-20
12.5-15
10-12.5
10-15
10

4.8. Filtre Sistemleri
Bir gaz temizleme yani filtre sisteminde oluşan basınç düşümü zamanla değişken olduğundan
fan, karakteristik eğrisinin verimli bölgesinde çalışmalıdır. Tercih edilen uygulama biçimi fanın,
filtrenin çıkış (temiz gaz) tarafına yerleştirilmesidir. Bu uygulamanın getireceği avantajlar aşağıdaki gibidir.
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• Temiz gaz tarafındaki bir fan tozların aşındırıcı etkisine maruz değildir.
• Fan rotorunda toz toplanması kritik bir faktör olmadığından, geriye eğimli veya airfoil kanatlı fanlar seçilebilir.
• Sızıntılar yoluyla tehlikeli maddelerin dışarı kaçması azaltılabilir.
• Kanaldan veya kolektörden kaçan toz akışının sisteme doğru olması ve çevreyi toza maruz
bırakma ihtimali bulunmaması nedeniyle, kolektör tesisin iç tarafına hatta proses yakınlarına yerleştirilebilir.
• Ünitenin çalışır haldeyken bakımına da imkân verir ve fanda korozyon ihtimalini azaltır.

4.9. Pnömatik Taşıma (Transport) Sistemleri
Endüstride pnömatik taşıma yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada katı malzemelerin bir yerden başka bir yere taşınabilmesi için hızın belirli limitlerde olması gerekir. Bu sistemlerde havanın sebep olduğu basınç kaybına ilave olarak, malzemeden kaynaklanan basınç kayıpları da
söz konusudur. Buradaki basınç kaybı; kanal veya boru uzunluğu L, hat yüksekliği h ve dirsek
adedi i’ye bağlı olmak üzere üç kısımdan oluşur. Böyle bir tesisat için sürtünme katsayısı fm,
(4.11)
ifadesi ile hesaplanır. Burada μ yükleme faktörü olup, taşınacak malzeme debisi (kg/h)/taşıma
havası debisi (kg/h) oranına eşittir ve saatte kaç kg hava ile kaç kg malzeme taşınabileceğini
gösterir, f1 kanal veya borudaki malzemenin sürtünme katsayısıdır. Örneğin f1 için buğdayda
0.04, talaşta 0.06 - 0.08, unda 0.08, çimentoda 0.18 alınabilir. L hat uzunluğu (m), V hattaki
hava hızı (m/s) olup, Tablo 4.1.(a) veya Tablo 4.1. (b)’den alınabilir. i ise dirsek sayısıdır.
Yukarıdaki eşitlikten fm sürtünme katsayısı hesaplandıktan sonra,
(4.12)
denkleminden malzemenin taşınması sırasında oluşan basınç kaybı hesaplanabilir.
ρh havanın yoğunluğu olmak üzere, hava için basınç kaybı benzer şekilde,
(4.13)
hesaplanan basınç kaybı ile toplanarak,
ΔPstatik = ΔPm + ΔPh

(4.14)

fan seçiminde esas alınacak olan toplam statik basınç kaybı ΔPstatik bulunur. Toplam statik
basınç kaybı 1000 mmSS’den fazla çıkarsa havanın sıkıştırılabilirliği,
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(4.15)
şeklinde dikkate alınmalıdır. Burada Pst standart atmosfer basıncı (Pa), ρst standart hava yoğunluğu (kg/m3), V hava hızı (m/s) ve Kp ise sıkıştırılabilirlik katsayısı (faktörü)’dır. Pnömatik
hatlar düz veya h yüksekliğinde dikey olarak yapılmalı ve eğimli yapılmamalıdır. Pnömatik taşıma sistemlerinde geniş yarıçaplı (r/d > 10) dirsekler kullanılmalıdır. Pnömatik sistemlerde
toplam statik basınç kaybı 2000 mmSS’lara kadar fanlar, 1 bar’a kadar ise üfleçler (blower-lar)
kullanılabilir. Tablo 4.6.’da Pnömatik olarak taşınan bazı malzemelerin özellikleri verilmiştir.
Tablo 4.6. Pnömatik Olarak Taşınan Bazı Malzemelerin Özellikleri.
Malzeme Taşınmasına İlişkin Bazı Değerler
Malzeme
Yoğunluk
Yaklaşık Taşıma Hızı
(kg/m3)
(m/s)
Kömür tozları
500
27
Fasulye taneleri
470
30
Buffing (parlatma) tozları
1500
18
Çimento tozu
1700
35
Mantar
235
15
Mısır (kabuk şeklinde)
756
27
Pamuk (kuru)
84
17
Değirmen tozu
500
22
Kireç (sulu)
500
27
Arpa
590
24
Metal tozları
2600
22
Cam yünü
200
17
Kâğıt kesme
340
25
Çaput parçaları (kuru)
500
20
Talaş tozu (kuru)
200
17
Hızar talaşı (hafif)
150
17
Hızar talaşı (ağır)
400
20
Buğday
770
30

Emiş Basıncı
(mmSS)
75
100
50
125
40
90
50
50
75
75
60
50
75
60
60
60
75
100

Örnek:
ṁ = 3000 kg/h kütlesel debisinde, V = 25 m/s taşıma hızıyla pnömatik olarak malzeme taşınacak L = 40 m, h = 15 m, D = 70 mm, ρh = 1.205 kg/m3, f1 = 0.05 ve f = 0.025 olan 4 dirsekli
(i = 4) bir kanal sistemindeki toplam statik basınç kayıplarını hesaplayınız. Standart atmosfer
basıncı Pst = 101325 Pa, standart hava yoğunluğu ρst = 1.205 kg/m3, sıkıştırılabilirlik katsayısı
(faktörü) ise Kp= 0.9876 alınacaktır.
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Çözüm:
Havadan kaynaklanan basınç kaybı için sürtünme faktörü,
fh= f L/D = 0.025x40/0.07=14.28
ve böylece havadan kaynaklanan basınç kaybı,

Hava debisi,

Taşınacak malzeme debisi (kg/h)’nin taşıma havası debisi (kg/h)’ne oranı yani saatte kaç kg
hava ile kaç kg malzeme taşınabileceğini gösteren μ yükleme faktörü,

bulunur.
Buna göre, sürtünme katsayısı fm

bulunur.
Toplam sürtünme kayıp katsayısı,
ft= fm + fh = 53.12 + 14.28 = 67.4
ve böylece kanalda hava ve pnömatik olarak taşınan malzemeden kaynaklanan toplam statik
basınç kaybı,

ΔPstatik = 25380 Pa = 2538 mmSS = 0.254 bar
olarak hesaplanır. ΔPstatik < 1000 mmSS olsaydı, yani havanın sıkıştırılabilirliği dikkate alınmasaydı toplam statik basınç kaybı yukarıda hesaplanan kadar olacaktı.
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Ancak toplam statik basınç kaybı, ΔPstatik = 2538 mmSS > 1000 mmSS olduğundan havanın
sıkıştırılabilirliği,

ifadesi kullanılarak dikkate alınmalıdır. Bu işlem yapılırsa,

Böylece havanın sıkıştırılabilirliği dikkate alınarak hesaplanan toplam statik basınç kaybı,
ΔPstatik = 25380 - 5377 + 9884 = 29887 Pa
bulunur.
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Fanlarda Montaj, İşletme,
Bakım/Onarım

BÖLÜM 5
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5.1. Giriş
Emniyet, verimlilik, uzun ömür vb. birçok bakımdan fan sistemlerinde işletme, montaj ve bakım gibi üç önemli sürecin uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu bağlamda;
•

Her şeyden önce seçilen fan debi, basınç, güç ve gürültü gibi yönlerden gereksinimlere
uygun olmalıdır.

•

Emniyet, türbülans ve titreşim, yataklama ve kavrama gibi yönlerden uygun monte edilmelidir.

•

İşletmedeki fanların periyodik bakımı (kayışlar, yağlama, temizlik vb.) yapılmalıdır.

•

Koruyucu bakım maliyetlerinin arızadan sonraki masraflara göre çok az olduğu hatırda
tutulmalıdır.

5.2. Fan Montajı
5.2.1. Montaja Hazırlık
Fanların montajı, fan üreticisi, sürücü üreticisi veya montajı yapan yüklenici (müteahhit) tarafından gerçekleştirilebilir. Büyük fanların genellikle sahaya erişimin en iyi durumda ve mümkün olduğu kadar erken kurulurken, küçük fanlar ise genellikle herhangi bir zamanda yerleştirilebilir. Fan teslim edilmeden önce zeminlerin veya yapısal çelik işlerinin tasarlanmasına
ve üretilmesine izin vermek için sertifikalı fan çizimi mevcut olmalıdır. Büyük fanlarda temel
sağlam, rijit ve yeterli kütleye sahip olmalıdır. Bu yönden büyük fanlarda beton kaideler tercih
edilmelidir. Zemin kütlesinin ağırlığı fanın ağırlığının 3-4 katı olmalıdır. Eğer çelik profil kaideler
kullanılmış ise titreşimleri azaltacak kadar rijit olmalıdır. Fan kaideye monte edildiğinde, mil
terazisinde olmalıdır.
Fan için ayrılan alan, kurulum, bakım, demontaj ve bakıma izin vermek için yeterli olmalıdır.
Ulaşım yolları ve kaldırma tesisleri mevcut olmalıdır. Personel erişimi için yüklü fan etrafında
yeterli alan tahsis edilmelidir. Operatörlerin sık sık çalışan ayarlamaları yapmaları gerekebilir.
Bakım personeli, bileşenleri ve montajları kaldırmak için alan gerektirecektir. Bazı fan tasarımları, sürücü olmayan uçta bir geri çekilme alanı gerektirir. Motor rotorunun geri çekilmesi
için alana ihtiyaç olabilir. Bina veya arsa, yatak soğutması için su kullanıldığında su için drenaj
tesislerine sahip olmalıdır. Fan ünitesinin elektrik ve kontrol sistemlerine ek olarak su basması
riskleri, çok pahalı ve tamamen kuruması zaman alıcı olabilir, bu konu ayrıca dikkate alınmalıdır. Fan, minimum dirsek sayısı ile mümkün olan en kısa giriş kanalına izin veren bir yere
yerleştirilmelidir.
Fan alanının havalandırması çok önemlidir. Elektrik motoru gerekli soğutmayı almalıdır. Çevreye zararlı veya çok yanıcı olan tehlikeli gazlar çıkarılırsa, özel havalandırma gerekliliklerine
uyulmalıdır. Fanın elektrik motoru tarafından üretilen ısının önemli olabileceği unutulmamalıdır. Fan için elektrik ve kontrol sistemleri de hasara karşı korunmalıdır.
Fan, motor ve aktarma organlarının neden olduğu gürültüye de dikkat edilmelidir. Fan ünitelerinden ve kanal sistemlerinden gelen gürültüye giderek daha fazla önem verilmekte olup, özel
önlemlerin alınması gerekebilir. Bina yapısı boyunca daha fazla uzağa aktarılabilecek titreşim
aktarımını azaltmak için, fan zemini ve kanal sisteminin parçaları için izolasyon bağlantılarının
kullanması gerekebilir.

201

Fan ünitesini izolasyon montajlarının üzerine monte etmek, kanal ve yatak problemleri oluşturabilir. Titreşirse fana yakın kanal kırılabilir. Bu sorun, fana bitişik esnek bağlantılar kullanılarak
çözülebilir. Fan, izolasyon montajları üzerinde gözle görülür bir derecede hareket ederse, kısa
rulman ömrü bir sorun olabilir. İzole bir zemin bloğu kullanmak daha iyidir.
Fan ünitesinin uygun koşullarda saklandığından ve fabrika koruma talimatlarının takip edildiğinden emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.
Fan ünitesi ambalajından çıkarıldığında, nakliye esnasında meydana gelebilecek herhangi bir
hasar bakımından iyice kontrol edilmelidir. Ayrıca tüm parçaların mevcut olduğundan emin
olmak için ambalaj listesi kontrol edilmelidir. Bazı hassas aletler çıkarılmış ve ayrı olarak paketlenmiş olabilir. Hasar veya eksiklik varsa, üretici derhal bilgilendirilmelidir. Hassas parçalar
ayrı olarak paketlenmişse, bunları geçici olarak yeniden paketlenmelidir. Herbir geçici destek
veya kilitleme kelepçeleri çıkarılmalı; parçalar üretici tarafından verilen talimata göre değiştirilmelidir.
Fan, zemine yerleştirilmeden önce, zeminin üstü iyice temizlenmeli, ince sırtlar kaldırılmalı ve
harç için iyi bir derz dişi sağlamak için üstü pürüzlendirilmelidir. Taban plakasını düzleştirmek
için yeteri kadar ayar sacı (herbir zemin ankraj cıvatası için iki takım) hazırlanmalıdır. Ayar sacları alt flanşın genişliğinden daha uzun olmalıdır. Her bir zemin cıvatasının her iki tarafına yaklaşık 20 ila 35 mm kalınlığında bir paketleyici yerleştirilmelidir. Kavrama (kaplin) ara parçaları
veya tahrik pimleri sökülmelidir. Fan, zemin bloğunun üzerine kaldırılmalı ve zemin cıvataları
paketleyicilere indirmeden önce taban plakası deliklerine takılmalıdır. İşlenmiş pedler üzerinde doğu bir su terazisi kullanarak ve ayar saclarını ekleyerek taban plakası düzleştirilmelidir.
Uzun taban plakaları lazer veya optik hizalama için hedefler ile donatılabilir.
Taşıma
Zarar görmemesi için ekipman dikkatle taşınmalıdır. Her zaman, sağlanan tüm kaldırma noktaları kullanılmalıdır. Çarka ekstra özen gösterilmelidir, aksi takdirde dinamik balans etkilenebilir.
Mil ve rulmanların da titreşimsiz çalışmaları çok önemlidir. Bir bütün olarak sevk edildiği yerlerde (yaklaşık 1250 mm'ye kadar) fan, milin altında askıya asla alınmamalıdır.
Depolama
Fanlar çalıştırılmadan önce herhangi bir süre saklanacak veya kurulacaksa, aşağıda belirtilen
hususlara özel dikkat gösterilmelidir:
•

Dış mekân kullanımı için özel olarak tasarlanmadığı durumlarda, elemanlara karşı korunmalı, rulmanlara, motorlara ve dönen parçalara özel bakım yapılmalıdır.

•

Yatak yağlama maddesinin yeniden dağıtılması için milin düzenli aralıklarla dönen parçalarını yavaşça döndürerek milin eski pozisyonuna 180ᵒ'de geldiğinden emin olunuz. Fanlar,
kesinlikle diğer titreşimli makinelere bitişik halde, herhangi bir süre sabit bırakılmamalıdır.
Bu önlemler, rulmanların yüzeylerinde aşınmayı ve/veya ciddi mil hasarı olasılığını azaltacaktır.

•

Herhangi bir süre için saklanan fanların kurulumdan önce üreticinin montajcısı tarafından
tekrar kontrol edilmesi ve çalıştırılması önerilir.
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5.2.2. Montaj Zemini
Eksenel veya karışık akışlı fanlar ile doğrudan kanala entegre edilmiş hafif hizmet gören kanal
tipi santrifüj fanlar hariç, bir fan sağlam bir zemin gerektirir. Bu, özellikle fan ünitesinin aşındırıcı, aşındırıcı dumanlar, odun çöpü veya kömür tozu gibi katı parçacıkları naklettiği yerlerde
önemlidir. Zeminler beton veya çelik bir yapıya sahip olabilir.
Standart fan taban plakaları, genellikle sürekli bir beton temel bloğuna harçla doldurulacak
şekilde tasarlanmıştır. Fan çelik bir yapı üzerine monte edilecek ise, imalatçının çelik yapının
büyüklüğü ve konumu hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Taban plakası değişiklikleri gerekli
olabilir.
Fan ünitesi için yeterli desteği sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır. Bir zemin bloğun büyüklüğü, alt toprağın yapısına ve fan tarafından üretilen titreşimlerin büyüklüğüne bağlı olacaktır. Zemin bloğun kütlesinin artırılması, yayılan titreşimin genliğini azaltacaktır. Özel elastomer altlıklar ile izole edilen bir blok gerekli olabilir. Yapısal çelik konstrüksiyonlar beton temelli
bir bloktan çok daha esnek olacaktır. Destek yapısının doğal frekansına önem verilmelidir.
Ayrıca, zemin, kanalların bağlantısını kolaylaştırmak ve drenaj için yeterli alan sağlamak için
yeterince yüksek olmalıdır. Zemin bloğu, forklift ve el arabası gibi öğelerden ekstra fiziksel
koruma sağlamak için taban plakasından daha uzun ve geniş olmalıdır.
Bu nedenle her fan seti, seviyeleme ve hizalamaya özellikle dikkat ederek, yeterli derinliğe
sahip sağlam zeminlere monte edilmelidir. Minimum ağırlık, tüm dönen parçaların toplam
ağırlığının dört katı veya tüm birimin toplam net (ölü) ağırlığının iki katı (hangisi daha büyükse)
olmak üzere betonarme betonu (donatılı/takviyeli beton) önerilir.
Çelik destek yapılarına setlerin monte edilmesinde özel dikkat gereklidir. Bunlar kullanılabilir
ancak yeterli rijitliği sağlamak için her yönde iyice sıkı (sağlam) ve düzgün bir şekilde bağlanmış olmalıdır. Bu zeminler sorunsuz sessiz çalışma için hayati öneme sahiptir. Yapının herhangi
bir parçasının minimum doğal frekansı, ekipmanın çalışma hızından %50 daha yüksek olmalıdır. Kurulumdan önce, zeminler daima fan yerleştirme çizimlerine göre kontrol edilmelidir.
5.2.2.1. Beton Zeminler
Yükseklik kontrol edilmeli ve zemin ile fan tabanı arasında gerekli derz dolgu miktarının olduğundan emin olunmalıdır. Cıvataların tesviye ve hizalamanın ardından derzlere sokulması
için uygun cepler bulunmalıdır. V kayışlı dolaylı tahrikleri için, zemin cıvataları yeterli uzunlukta olmalı ve betona iyi yerleştirilmiş olmalıdır. Süpürgeliklerin yeri, fan düzeni çizimine göre
kontrol edilmelidir. Fanın doğru yüksekliğini elde etmek için çelik paketleyiciler kullanılmalı;
paketleyiciler, taban plakası ile yaklaşık olarak aynı genişlikte olmalı ve ağır hizmet cıvatalarına
(saplamalara) yakın ve her birinin kenarına yerleştirilmelidir. Taban plakasında işlenmiş pedlerin üst yüzeyleri tesviye için önemlidir. Taban plakasının altı genellikle işlenmez ve tam olarak
düz olmaz.
Yatay fanlar ve motorlar genellikle ortak bir taban plakasında eksiksiz ve hizalı olarak tedarik
edilir. Fanın test edilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, fan ve motor, imalatçının fabrikasından sevk edilmeden önce doğru bir şekilde hizalanacaktır. Kavrama hizalaması kontrol edilme-
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li, parlaklığı, kavrama hizalaması kapanana kadar ayarlanmalı ve termal büyüme düzeltmesi
için kılavuza bakılmaladır. Zemin cıvatalarının üstleri korunmalı ve derz hazırlığı için blok etrafına kepenk yerleştirilmelidir. Harç için iyi bir karışım, bir parça çimentoya karşılık iki parça
keskin köşeli kum ile sağlanır. Karışım için son tutarlılık kolayca akabilmesidir.
Harç dökülmeli ve zeminin üst kısmının eşit şekilde kaplandığından emin olunmalıdır. Tam
derinlikli traversler takılıysa, tam destek sağlanmalıdır. Bir dökme demir taban plakası kullanılıyorsa, tamamen doldurulmalıdır. Kepeng beş gün sonra tekrar hareket ettirilmeli, ancak
harcın en az 10 gün sertleşmesine izin verilmelidir. Derzlerin çok çabuk kurumasına izin verilmemelidir ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Sıcak ortamlarda harcın nemli torbalarla kapatılması gerekebilir. Ayrıca, sıcaklık düşükse harç dondan korunmalıdır. Polietilen
tabakalarla kaplı çuvallar, sıcaklık çok düşük olmadığı sürece yeterli olacaktır. Zemin cıvataları
sıkıldıktan sonra gres yağıyla yağlanmalıdır.
Kavrama hizalaması kontrol edilmeli, termal büyüme düzeltmelerinden hatırlanacağı gibi, gerekirse motor ayaklarının altındaki takozla ayarlama yapılmalıdır. Tüm hizalama ayarları kaydedilmelidir. Ara bağlantı kavramaları, zayıf ayar için bir bahane değildir. Diyafram kavrama ömrü
zayıf hizalamayla kısa olacaktır.
Derz sertleştikten ve son hizalama tamamlandıktan sonra emme ve tahliye kanalları sonlandırılmalıdır. Kanal sistemi doğal olarak fan bağlantılarıyla aynı hizada olmalıdır. Kanal sistemi
hizalanmaya zorlanmamalıdır. Fana bitişik kanal bölümleri ayırılmalı ve kanal sistemi en iyi
şekilde temizlenmelidir. Kavrama hizası kaydedilen şekillerle tekrar kontrol edilmeli ve gerekirse kanal sistemi değiştirilmelidir. Kavrama ara parçaları veya tahrik pimleri değiştirilmeden
önce doğru dönüş yönünü kontrol etmek için sürücü yavaşça hareket ettirilmelidir. Bağlantı
cıvatalarının doğru torkla sıkılması ve uygun kalitede cıvata kullanılması önemlidir. Konuyla
ilgili bilgiler üreticinin talimat kitabından alınmalıdır. Tüm yerel izolatörleri kilitleyerek, nakliye
için çıkarılmış olan gevşek ekipmanlar takılmalı ve ünite bağlanmalıdır.
1 MW'dan büyük güçteki elektrik motorları veya buhar veya gaz türbinleri tarafından tahrik
edilen çok büyük fanlar muhtemelen fan gövdesi, dönen ünitesi ve sürücüden olmak üzere en
azından üç kısımda teslim edilecektir. En ağır bölümden başlanarak, yukarıda açıklandığı gibi
düzleştirilmeli ve derzlenmelidir. Harç sertleştikten sonra, ikinci kısımda hizalanmalı, düzleştirilmeli ve sıva yapılmalıdır. İkinci bölüm harcı sertleştiğinde, son hizalama ve montaj ile devam
edilmelidir.18.2.3
5.2.2.2. Taşıyıcı Çelik Konstrüksiyon Zemin
Çelik konstrüksiyon seviyeleri kontrol edilmelidir (kirişlerdeki delikler dahil). Çelik konstrüksiyon düz ve rijit olmalıdır. Tüm cıvataların sıkı olduğundan emin olunmalıdır: kaynaklı destek
yapıları tercih edilmektedir.

5.2.3. Komple Ünitelerin Montajı
Nakliye için çok büyük olmadıkça (boyutu 1400 mm ve üzeri), fanlar üreticinin işlerinde monte
edilir. Bu nedenle, bunları düz bir zemin üzerine monte etmek ve verilen tüm zemin noktalarını kullanarak pozisyonunda sabitlemek gereklidir. Bununla birlikte, zemin cıvatalarının başlangıçta sıkılmasının ardından fan kaidesinin bükülmemesini sağlamak önemlidir, çünkü bu, yatak
(rulman) hizasını etkileyebilir. Bunun yapılmadığı ekstrem durumlarda, bu gövdeyi gerecek ve
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bu da giriş konisinin/ventürinin çarkı kirletmesine neden olabilecektir. Üniteyi dengelemek
için bir su terazisi kullanılmalı ve gerekirse destek noktaları azaltılmalıdır.
Montajda aşağıdaki hususlara da dikkat edilmelidir:
•

Bir fanın çizime göre doğru şekilde yerleştirilmesi basma (çıkış) flanşına dayanmalıdır.

•

Zemin/Ağır Hizmet Cıvataları (Saplamalar), betona yerleştirildiğinde, tam olarak sertleşmelerini sağlamak için ilk harç dökümünden sonra 5 gün bırakılmalıdır. Zemin cıvataları
çelik içinde ise, fanın düz olduğu kabul edilir hemen derhal eşit sıkılabilir.

•

Bağlantı kanal sistemi tamamen ve sağlam bir şekilde cıvatalana kadar bir fan ünitesine
bağlanmamalıdır.

•

Düşük beton temeller veya derz dolgusu fan titreşiminin bir nedeni olabilir ve eğer bu kabul edilirse tek tatmin edici çözüm, betonu veya derz dolgusunu iyi kaliteli bir malzemenin
daha kuvvetli bir karışımı ile yenilemektir.

•

Kaide, beton bir zemine döşenmelidir.

Kanal sistemi, boru bağlantıları veya diğer yardımcı ekipmanların, fanın girişine veya çıkışına
bağlanması durumunda, makineden tamamen bağımsız olarak desteklenmeleri esastır. Buna
karşılık, küçük fanların dışında, fanlar bağımsız olarak desteklenmeli ve kanal sisteminden vb.
askıya alınmamalıdır. Hava veya gazı yüksek sıcaklıklarda naklederken, giriş veya çıkış ile bağlantı kanal sistemi arasında uygun genleşme ekleri bulunmalıdır.

5.2.4. Tamamen Demonte Ünitelerinin Montajı
Bu bölümün başlığının ima ettiği gibi, bu fanlar tamamen demonte durumda sevk edilir.
Bununla birlikte, genellikle üreticinin işlerinde ve parça numaraları ve eşleşme noktalarıyla
tanımlanan parçalarda deneme montajı yapılacaktır. Bununla birlikte, şantiyede montajın
üreticinin kendi imalatçıları tarafından yapılması şiddetle tavsiye edilir. Bunun yapılmaması
durumunda üretici, vasıfsız işgücü sağlayan müteahhit ile birlikte bir süpervizör tedarik edebilir. Yanlış kaldırma ve montaj yöntemleri hasara ve/veya döner ünitenin balans kalitesinin
etkilenmesine neden olabilir.

5.2.5. Sistemi Güvenli Hale Getirme
Fanlar, birçok farklı düzenlemeye göre üretilmiştir ve büyüklükleri ve çark tiplerini bakımından çeşitlidir. Uygun bir şekilde monte edilir, çalıştırılır ve bakımları yapılırsa, fanlar daha iyi
yaşam koşulları oluşturulmasına yardım eder, diğer ekipmanı soğutur, yanma için gerekli havayı sağlar, malzeme iletir ve birçok başka işlevi verimli bir şekilde yerine getirir. Tüm fanlar,
koruma gerektirebilecek hareketli parçalara sahiptir ve kanal sistemlerine erişim kapıları da
gerekecektir.
5.2.5.1. Gürültü Tehlikeleri
Aşırı gürültü sağlık için tehlikeli olabilir. Verilen herhangi bir konumdaki ses basıncı seviyesi,
tüm gürültü üreten ekipmanların ve referans noktaların çevresindeki akustik ortamın etkisine
bağlıdır, fan, gürültüye katkıda bulunan kaynaklardan yalnızca biridir. Bu nedenle, tüm ekipmanın incelemesi, her bir ses kaynağının adaptasyonu, yapının akustik karakteristikleri ve her
bir gürültü kaynağını içine alan mesafelerin araştırılması olmadan ses seviyesini tahmin etmek
zordur.
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Gürültü yönetmeliklerine uyumu belirlemek ve gerekli sönümleme cihazları hakkında önerilerde bulunmak için akustik mühendisliği hizmetleri kullanılmalıdır. Fan ünitesinin etrafına akustik
muhafazalar dikilmelidir. İzin verilen gürültü seviyeleri genellikle iş yerlerinde yasal, güvenlik ve
çevre koşullarına göre kontrol edilir. 75 dB (A) ila 85 dB (A)’yı aşan gürültü durumunda, genellikle
belirli önlemler alınmalıdır. Personel bir "kulak koruma bölgesi" ilan ederek korunabilir.
5.2.5.2. Başlatma Kontrol Listesi
Herhangi bir fanı devreye almadan önce, aşağıdaki işlemler tamamlanmalıdır.
•

Birincil ve ikincil güç kaynağını kesiniz.

•

Zemin veya montaj düzeneğinin ve kanal bağlantılarının kabul görmüş mühendislik uygulamalarına uygun olarak tasarlandığından emin olunuz.

•

Tüm tutma cıvatalarını kontrol ediniz ve sıkınız.

•

Dönmenin serbest olup olmadığını ve sıkışma veya sürtünme olmadığını görmek için çarkı
döndürünüz.

•

Fan tasarımına uygun kullanım olup olmadığını görmek için pervaneyi kontrol ediniz.

•

Tüm ayar vidalarını kontrol ediniz ve gerekirse sıkınız.

•

V kayışının veya kavramanın hizalamasını kontrol ediniz-önerilen kayış gerginliğini kullanınınız.

•

Uygun kasnak seçimi için V kayışını kontrol edin ve ters çevrilmediklerinden emin olunuz,
aksi takdirde fan aşırı hızlarda çalışabilir ve aynı zamanda motor aşırı yüklenebilir.

•

Kanal sisteminde fana giden ve fandan gelen veya fanda bulunan yabancı maddelerin bulunmadığından emin olunuz.

•

Tüm güvenlik görevlilerini güvenceye alınız.

•

Güvenliği, doğru hizalamayı ve esnek bağlantı parçalarının sabitlemelerini kontrol ediniz.

•

Pervane ve kanal sistemine tüm erişim kapılarını güvenceye alınız.

•

Giriş veya çıkış fan damperlerini kapatınız.

•

Elektrik beslemesini açın ve fanın tam hıza erişmesine izin veriniz.

•

Sistemin tatmin edici şekilde çalışmaya devam ettiğinden ve motorun aşırı yüklenmediğinden emin olarak kademeli olarak damperleri açınız.

•

Aşağıdaki noktaları dikkatlice kontrol ediniz:
- Doğru pervane dönüşü (fan muhafazasındaki dönüş oku ile gösterilir).
- Aşırı titreşim.
- Sıra dışı gürültü.

•

Fanın istenilen performansı sağlayabilmesi için havanın fana girişi ve fandan çıkışı düzgün
olmalıdır. Bunun için fan giriş ve çıkışında 3 D kadar mesafeden önce dirsek, damper vb.
konulmaması uygun olur. Yer darlığı nedeniyle bu mümkün olmazsa dirseklere kılavuz kanatlar konulabilir. Fan girişinde ve çıkışında kanal bağlantıları kompanzatör veya branda
ile yapılmalıdır. Kanallar fandan bağımsız biçimde desteklenmeli veya askıya alınmalı, fana
taşıtılmamalıdır.

Herhangi bir sorun görülürse derhal düğmeyi kapatınız. Elektrik beslemesini kesiniz, sorunun
nedenini dikkatlice kontrol ediniz ve gerekirse düzeltiniz.
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Fan tatmin edici bir şekilde çalışıyor gibi görünse bile, kısa bir süre sonra kapatın ve ilk başlatma cıvataların ve ayar (tespit) vidalarının sıkılığını hafifletmiş olabileceğinden 3 ila 12 arasındaki maddeleri tekrar kontrol ediniz, yine diğer kontrolleri denemeden önce elektrik kaynağının kesilmesini sağlayınız.
Fan şimdi çalışmaya başlayabilir, ancak ilk sekiz saatlik çalışma sırasında aşırı titreşim ve ses
bakımından periyodik olarak gözlemlenmeli ve kontrol edilmelidir. Aynı zamanda, üreticinin
önerilerini aşmamalarını sağlamak için motor giriş akımı ve motor sıcaklıkları üzerinde kontroller yapılmalıdır.
Sekiz saatlik tatmin edici çalışmadan sonra, aşağıdaki maddeleri kontrol etmek ve gerekirse
ayarlamak için fan kapatılmalı ve güç kesilmelidir.
•

Koruma tertibatını içeren tüm vidaları alt tespit cıvatalarını ayarlayınız.

•

Kavrama hizalamasını yapınız.

•

V kayışı hizalamasını yapınız.

•

V kayışı gerginlikleri önerilen gerginliğe göre yeniden ayarlanmalıdır.

•

Esnek bağlantıların güvenliğini sağlayınız.

5.2.5.3. Elektriksel İzolasyon
Her fanın, bir kesme anahtarı ile elektrik kaynağından tamamen izole edilmesi sağlanmalıdır.
Tavana monteli fanların çoğu ve diğerleri, uzaktan kumandayla veya basma düğmeleriyle, diğer ekipmanlarla kilitlenerek veya otomatik kontrollerle başlatılır. Bu durumlarda, fana yakın
bir bağlantı kesme anahtarı sağlanmalıdır, böylece bakım personeli fan üzerinde çalışırken
gücü tam olarak kesebilir.
Bazı montajlarda, gaz brülörleri gibi diğer ekipmanlar fanlarla kilitlenebilir, böylece fanı sökmek brülörü veya diğer cihazları otomatik olarak kapatır. Bu tip sistemlerdeki bakım sadece
yetkili teknik personel nezaretinde yapılmalıdır.
5.2.5.4. Özel Maksatlı Sistemler
Normal sıcaklıklarda (-40 °C ila +75 °C arası) temiz hava dışındaki herhangi bir şeyi taşımak
için kullanılan fanlar güvenli çalışmayı sağlamak için özel önlemler gerektirebilir. Patlayıcı veya
toksik duman veya gazlar, taşınan katılar, yüksek sıcaklıklar ve aşındırıcı kirletici maddeler dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulması gereken özel tehlikeler ortaya çıkarır. Tüm ulusal
ve yerel yasalar uygulanabilir endüstri standartlarıyla birlikte gözden geçirilmeli ve üreticinin
özel uygulama önerileri yakından izlenmelidir.
Sistem patlayıcı ya da yanıcı duman ya da gazları kullanacaksa, kıvılcım dirençli yapı fanları (ex-proof fanlar) kullanılmalıdır. Bu kullanım için fan belirlenirken üreticiye danışılmalıdır.
ATEX Direktifinin gerekliliklerini yerine getirmek için şimdi prEN 14986 sayılı bir taslak Avrupa
Standardı bulunmaktadır.
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Fan zehirli veya patlayıcı dumanlar kullanıyorsa, izlerde bile olsa, işçilerin erişmesi gereken
alanlarda dumanların toplanmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle bir sistem kapatıldığında,
duman konsantrasyonları “hava kapanı (tutucu)” bölgelerde toplanabilir.
Radyal veya kürek kanatlı çarklara sahip fanlarda, fanın çarkta aşırı malzeme birikimi olmadan
belirli bir malzeme türünü sevk edebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Uygun şekilde çalışmayı sağlamak için, fan tarafından sevk edilecek malzemenin tipine ilişkin üreticinin sınırlarına
uymak önemlidir.
Fan derecelendirmeleri ve maksimum hız limitleri, 20°C'deki havanın kullanımına dayanmaktadır. Normal aralık üzerindeki sıcaklıklarda (yani 150°C'den fazla) azami hız limitinde bir azaltma yapılmalıdır. Yüksek sıcaklık uygulamaları için bu konuda ve diğer önlemler hakkında alınacak bilgiler üreticiden temin edilebilir.
Nem, aktif bir havada taşınan kimyasal maddeyle birleştiğinde aşındırıcı kirletici maddeler
oluşabilir. Aşındırıcı ataklara maruz kalan korunmasız fanlar sonunda arızalanacaktır, ancak
fanın yapısında kullanılan koruyucu kaplamalar veya malzemeler korozyona karşı koyacaktır.
Korumanın etkili kalmasını sağlamak için korunan fanlar bile düzenli olarak kontrol edilmelidir.

5.3. Fanları İşletmeye Alma ve Çalıştırma
Pek çok fan ünitesi, büyük miktarlarda İşletme ve Bakım El Kitapları ile Uygunluk Sertifikaları
ve benzeri diğer evraklarla birlikte piyasaya sunulur. Bu evraklar proses operatörleri veya saha
bakım personeli tarafından nadiren kullanılabilen özel bilgileri içerir. Bu insanlar günlük olarak
bu tür bilgilere ihtiyaç duyarlar, ancak bunun yerine el kitapları bir proje dosyasında bulunur.
Ünite kopyalandığında (ünitenin aynısı yapıldığında) ilgilenebilecekleri halde, bu onların amacı değildir. Daha da kötüsü, üstlenicinin (müteahhitin) operatörlere verilecek temel bilgiler
olduğu düşüncesinin kaybolduğu durumdur!
Kurulumdan işletmeye geçiş, işletmeye (devreye) alma ve çalıştırmadır. İşletmeye (devreye
alma) genellikle kullanıcı işyeri (şantiye veya firma) personeli tarafından gerçekleştirilebilir,
ancak fanın herhangi bir özelliğini bilmiyorlarsa üreticiden bilgi almaları gerekir. İşletmeye
(devreye) almayı personel eğitimi ile birleştirmek çoğu zaman mümkündür.

5.3.1. Çalıştırma
Montaj tamamlandığında, miller ve çarklar dönme serbestliği açısından kontrol edilmelidir.
Montaj devam ederken, makinenin çalıştırılması sırasında tıkanma veya hasar oluşmasına neden olacak hiçbir alet, ambalaj parçası vb.’nin fan veya kanallarda bırakılmadığından emin
olunmalıdır.
Fan direkt motorla tahrik edildiğinde, motorun dönme yönü, tercihen çark, kavrama veya V
kayışı bağlanmadan önce, fan ile kontrol edilmelidir. Bu, özel eksenel yataklarının kullanıldığı
yerlerde önemlidir. Doğru çark dönüşü, fan gövdesindeki bir okla gösterilir.
Makine bir kavrama (kaplin) ile tahrik edildiğinde, özellikle iki milin doğru şekilde hizalanmasının, kavramanın belirli tip için bilinen yöntemlerle kontrol edilmesiyle sağlanması özellikle

208

önemlidir. Bu amaç için aynı düzeye getirme, çelik kızağın taban plakasının alt kısmı ile temel
yapıların tepesi arasına yerleştirilmesiyle elde edilir.
Hizalama, makinenin çalışma sıcaklığında, set kurulduktan sonra temel oturmasına olanak
sağlamak için yeterince uzun çalıştırıldıktan sonra yeniden kontrol edilmelidir.
Makine dolaylı olarak tahrik edilirken kasnakların doğru hizalama ve boşluk için kontrol edilmesi ve V kayışlarının önerilen gerginlikte oluklarda doğru bir biçimde çalışmasını sağlamak
için tahrik eden ve edilen miller birbirine paralel olmalıdır. Aşırı gerginlik yatakları aşırı yükler
ve muhtemelen millere ve V kayışlarına hasar verir. Tersine gevşek gerilim, kayışlarda ve kasnaklarda aşırı aşınmaya neden olacak şekilde kaymaya neden olabilir.

5.3.2. Önlemler ve Uyarılar
Bölüm 5.2.5'te belirtilen koruma gerekliliklerinin yerine getirildiğinden ve ISO 12499’da ayrıntılı olarak verilen önerilerin yerine getirildiğinden emin olunmalıdır.
Başlamadan önce özellikle depolama, montaj ve yağlama talimatlarına uyulduğu kontrol edilmelidir. Ardından, fanın giriş ve/veya çıkışındaki damperler kapatılmalıdır. Damperler kapalı
durumdayken çalıştırmaya başlatıp tam hızda çalıştırılmalı, ardından gereken görev elde edilinceye kadar damperler kademeli olarak açılmalıdır. Bu önlemler, çalıştırmaya başlatma (yol
verme) süresini en aza indirecek ve tahrik motorunun aşırı yüklenmesini önleyecektir.
Bir fanın giriş ve çıkışı tamamen açık durumdayken nominal hızına kadar ulaşmasına izin verilirse, elektrik motoru aşırı yüklenebilir. Fan ve motor seti kanal sistemine bağlanmalı veya
giriş veya çıkış damperlerle kapatılmalıdır. Mil salmastralarının sağlandığı yerlerde ayarlamaya gerekli olabilir. Şartlar, montajdan ve çalışmadan önce fanın önemli bir süre için yerinde
tutulmasını gerektiriyorsa, yataktaki yağ değiştirilmelidir. Ayakta dururken diğer makinelerin
titreşimine maruz kalırsa, yataklar (rulmanlar) yuvarlanma elemanları tarafından bileziklerde
çentik oluşumu şeklinde zarar görmüş olabilir. Yataklar çalışmaya başlamadan önce incelenmeli ve gerekirse değiştirilmeleri gerekir.
Bu bağlamda aşağıdaki hatırlatmalara dikkat edilmelidir;
•

Fan gövdesi veya ilgili kanal sistemin içinde hiçbir takım, odun parçası, vs. bırakılmadığından emin olunmalıdır.

•

Mil tertibatının dönme serbestliği kontrol edilmelidir.

•

V kayış-kasnak tahrik isteminin hizalaması ve kayış gerginliği kontrol edilmelidir (veya kavrama boşluğu ve radyal hizalama).

•

Yatakların yağlandığını kontrol edilmelidir (ve varsa kavrama/kaplin).

•

Hava bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunmalıdır.

•

Mil ve soğutma fanı koruyucularının doğru şekilde takıldığından ve dönen parçalarla yeterli açıklıkların muhafaza edildiğinden emin olunmalıdır.

•

Giriş ve/veya çıkış damperi tamamen kapatılmalıdır.
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•

İlk çalıştırmada hafif bir dokunuşla motor ve fan dönüşü kontrol edilmelidir. Dönme yönü,
fan muhafazasındaki dönme yönü okuyla aynı yünde olmalıdır. Yanlış ise, motor üreticisinin kullanım kılavuzuna bakılmalıdır.

•

Motoru çalıştırıldiğinda, nominal hızına ulaşıncaya kadar çalışmasına izin verilmelidir.

•

Motor amperinin çalışma değerlerini aşmamasını sağlamak için damperler yavaş yavaş
kademeli olarak açılmalıdır.

•

Kayış, rotor, mil, kavrama, kasnaklar ve soğutma çarkı gibi dönen elemanlarda güvenlik
önlemleri alınmalıdır. Örneğin kayış-kasnak sistemi, kaplin, soğutma çarkı koruyucu delikli
saclarla kapatılmalıdır.

•

İmalatçı kataloglarda fan için verilen hız limitleri aşılmamalıdır.

•

Yüksek sıcaklık fanlarında fan emiş hunisi ile rotor arasında sürtünme olmaması için önlemler alınmalıdır.

•

Yüksek sıcaklıklar fan çalışmıyor iken sıcak hava akımına maruz bırakılmamalıdır.

•

Fanın sıcak ve soğuk işletme şartları dikkate alınmalı ve gerekli toleranslar bırakılmalıdır.

5.3.3. Titreşim ve Gürültüden Kaçınma
Fanların işletilmesinde titreşim ve gürültüden kaçınmak için aşağıdaki konulara azami dikkat
gösterilmelidir:
•

Fanın şase montajlarına dikkat edilmelidir. Gevşek cıvatalar, terazi bozukluğu olmamalıdır.
Platform montajlarının yeterli olması, fan ve elektrik motorunu dış hava etkenlerinden
koruma tedbirlerinin alınması, montaj öncesi fanı depolama koşullarının uygun olması gerekir.

•

Aşınma kaynaklı balans ve titreşim problemlerinden kaçınmak için akışkanın özelliğine uygun malzeme seçilmesi gerekir.

•

Fanlarda mekanik ve aerodinamik kaynaklı kuvvetler titreşime yol açmaktadır. Bu bağlamda fan verimini ve ömrünü olumsuz yönde etkileyebilecek derecede aşırı titreşimlere izin
verilmemelidir.

•

Yatak ve rulman eksen ayarları kontrol edilmelidir. Aksi takdirde rulman kasıntılı çalışarak
aşırı ısınma ve deformasyona uğrayabilir. Aynı şekilde kaplin, kasnakların ayarlarının doğru
yapılması kasılmaları, balans problemlerini ve enerji kayıplarını azaltacaktır.

•

Fanlar kritik hız ve doğal frekans devir sayıları civarında (±%10 civarında) çalıştırılmamalıdır. Bu nedenle fanların kritik devir sayıları bilinmeli, özellikle frekans invertörü kullanımına dikkat edilmelidir. Fan çalıştırılırken kritik devir sayılarının hızlı geçilmesi ile sorun
çözülebilir. Ancak durma esnasında kritik devir sayılarına denk gelinmesi halinde fan duramayabilir, titreşimler artabilir. Böylesi durumlarda frenleme sistemi gerekebilir.

•

Hatalı montaj, toz yapışması, boşluk artışı, gevşeklikler (örneğin rulman arızası) hava boğulması (kanatlara ters yüklerin gelmesine neden olur), çark alt yanağı (plakası/aynası)
arkasında vakum, aşınma problemleri, milde boşluklar, gövdede hava kaçakları, vorteksler,
cıvataların kopması, zeminin terazide olmaması, zemine bağlantının zayıf olması, fana dirsek, kanal taşıtılması vb. balans ve titreşim sorunlarına (malzeme yorulmasının artması,
kırılma vb.) ve verim düşüklüğüne yol açabilir.

•

Erken uyarıcı dinamik bakım yapılmalıdır. Bu amaçla fanın kritik noktalarından alınacak
kalp grafisine benzer titreşim sinyalleri çözümlenmeli ve tanı tabloları kullanılarak tek bir
sinyalin frekans spektrumunun çıkartılması ile beklenen arızanın tanınması sağlanabilmektedir. Böylece bakım ve işletme masrafları azalır. Detay bilgiler kaynaklarda verilmiştir.
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5.4. Fanlarda Bakım/Onarım
Fanların bakım/onarımında aşağıdaki hususlara özen gösterilmelidir;
•

Bir fan ünitesinin bakımı, belirli bir programa göre yapılan rutin incelemeler ile yapılmalıdır. Bunun için gereken zamanlama aralıkları, fanın çalışma koşulları ve bulunduğu ortam
ile işletmeyle ilgili güvenilirlik taleplerine bağlıdır. Burada belirtilen son husus fan şartnamesinde ve rakip ürünlerin değerlendirilmesinde önemli bir gereklilik olmalıdır.

•

İyi bakım uygulamaları, fan seçimindeki kusurları tersine çeviremez. Bazı fanlar her gün
dikkat gerektirebilir; örneğin yağ rezervlerinin doldurulması gibi. Özellikle uzaktaki fan evlerinde ve alarm sistemsiz fanlar durumunda, bir haftayı aşan süreler tavsiye edilemez.
Her muayenede contaların ve mil sızdırmazlık elemanlarının kontrolüne ek olarak titreşimleri dinleme ve hissetme, basınç, akış ve güç tüketimi kontrolleri gibi gözlemler yapılmalıdır. Elbette normal çalışma şartlarından sapmaların kaydedilmesi durumunda daha
ayrıntılı bir araştırma yapılmalıdır.

•

Sistemde birkaç fan varsa, çalıştırma süresi tüm üniteler arasında bölünecek şekilde çalıştırtırma sırası gecikme kontrol anahtarıyla ayarlanmalıdır. Otomatik ve alarm cihazları da
düzenli olarak test edilmelidir.

•

Herhangi bir özel talimatın bulunmadığı durumlarda, 5.4.2. Rutin Bakım Bölüm'ünde verilen tavsiyelere uyulmalıdır.

5.4.1. Rutin İnceleme
•

Fanların seçiminde ve fan sistemlerinin planlanmasında bakımın tüm yönlerini dikkate almak gerekir. Belirli bir fanın değerlendirilmesi, sökme kolaylığı, yedek parçaların mevcudiyeti, gereken ticaret becerileri ve hepsinden önemlisi, güvenilirlik kaydı gibi bakımla ilgili
teknik gerekçelere dayanmalıdır.

•

Bir yandan rutin muayene ile diğer yandan rutin bakım arasındaki farkın belirlenmesi genellikle zordur. Genel olarak, bakımın yanı sıra incelemenin de düzenli olarak yapılması önerilmektedir. Kaydedilen arıza ve sorunlarla ilgili olarak bazı veri tabanları ve alınan
önlemler, önemli miktarlarda bilginin depolanmasına ve alınmasına olanak sağlamak için
PC'lerde saklanmaya başlanmalı, bu bilgiler güncellenmeli ve böylece istenildiği zaman
önemli miktarda bilgininin alınması sağlanmalıdır. Makine verilerinin saklanmasını ve bireysel fan servis geçmişlerinin alınmasını sağlayan bilgisayar yazılımı kullanılabilir.

•

Normal koşullar altında temiz havayla çalışırken, sistemin yılda yaklaşık bir kez temizlenmesi gerekir. Bununla birlikte, fanın servis geçmişi ve düzenli rutin muayenelerle olağandışı yabancı madde birikimlerini tespit etmek ve buna göre bu muayeneleri değiştirmek
mümkün olmalıdır.

•

Fan çarkı, balanssızlığa (dengesizliğe) neden olabilecek, yataklarda ve V kayışı sisteminde
aşırı aşınma ve yıpranma ile sonuçlanabilecek aşırı malzeme veya kir birikimi açısından
özel olarak kontrol edilmelidir. Bu birikmeyi önlemek için düzenli bir bakım programı oluşturulmalıdır.

•

Dönen kısımlar, çark milinin ve yatakların korozyon, erozyon veya metal yorgunluğundan
kaynaklanan zayıflığını tespit etmek için düzenli olarak muayene edilmelidir.

•

Elektrik beslemesi tamamen kesilmediği sürece, fanın ayrıntılı muayenesi denenmemelidir. Bir bağlantı kesme anahtarı sağlanmadıysa, tüm sigortalar devreden çıkarılmalı ve
sigorta paneli yanlışlıkla değiştirilemeyecek bir şekilde kilitlenmelidir.
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5.4.2. Rutin Bakım
Bu bağlamdaki bakım, arızalarla durma sayısını ve sonuç olarak oluşan planlanmamış kapanmaları azaltmayı amaçlayan önleyici bakımı ifade eder. Fanlar için optimum bakım istatistiklerini hesaplamak için girişimlerde bulunulmuştur, ancak sonuçlar belirsizdir ve sistemlerin ele
alınması zordur.
Fan bakımının genelleştirilmesi zaman kaybıdır. Fanlar, çok çeşitli materyallerle geniş ölçüde
farklı koşullarda çalışır. En iyi yöntem, ekipmanın sıkı, çok düzenli ve rutin bir muayenesini başlatmak ve ekipman davranışı modeli ortaya çıkana kadar buna devam etmektir. Bu aşamada,
bazı alanlarda muayene usulünü hafifletmek mümkün olabilir.
Makine Direktifinin gereklerinin karşılanması durumunda, her fanla birlikte çalıştırma ve bakım talimatları verilmelidir. Bu talimatın hangi sıklıkla göz ardı edileceği şaşırtıcıdır. Herhangi
bir özel talimatın yokluğunda, aşağıdakiler önerilmektedir:
Her Vardiya
Vardiya başlangıcında tesisi devralırken, operatörler tüm yatakların soğuk olup olmadığını
kontrol etmelidir.
Her Hafta
Aşırı titreşim olup olmadığı kontrol edilmelidir. Varsa, fan en kısa sürede durdurulmalı, çark,
kanatlarda pislik açısından kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmelidir.
6 Ayda Bir
(a) Motor üreticisinin kılavuzuna bakılarak talimatları uygulanmalıdır.
(b) V kayış kasnaklarının yırtılması, kayış gerginliği veya
(c) Kavrama hizalaması ve durumu kontrol edilmelidir.

12 Ayda Bir
a) Çarklar, fan yatakları, giriş ağızlıkları/venturi incelenmelidir. V kayış-kasnakların veya kavrama (kaplin) elemanları kontrol edilmelidir. Herhangi bir aşınma varsa, gerekirse değiştirilmelidir.
b) Çarktaki boşluk, mil seviyesi ve genel hizalama kontrol edilmeli, gerektiği gibi ayarlanmalıdır.
c) Sıkılık bakımından tüm ağır hizmet cıvataları (saplamalarını) kontrol edilmelidir.
d) Motor ve kontrol dişlisi üreticisinin bakım talimatlarına bakılmalı ve buna göre hareket edilmelidir.
e) Gres yağlamalı yataklar temizlenmeli ve gres yenilenmelidir.
Ayrıca tüm özel parça literatürüne de bakılarak talimatlara uygun hareket edilmelidir. Yağlama, çalışma şartlarına göre düzenli olarak yapılmalıdır.
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5.4.3. Yatakların Yağlanması
Bilyalı rulmanlı yataklar için gresle yağlama aralıklarının, yuvarlanma elemanlı rulmanlı yataklar için olduğundan her zaman daha yüksek olduğu belirtilecektir. Bununla birlikte, küresel
yuvarlanma elemanlı rulmanlı yataklar, kayış çekmesinden dolayı yüksek radyal yüklemelere
dayanabileceğinden birçok dolaylı tahrik fanlarında (örneğin, V kayış tahriklerinde) özellikle
kullanılır.
Aşağıdaki talimatlar, motor üreticisinin tavsiyelerine uyması gereken fanlara ait 4 ve 5 no’lu
düzenlemelere (bkz. Bölüm 9) uygulanmaz.
Tablo 5.1’de küresel yuvarlanma elamanlı yataklarda farklı fan dönme hızlarında çalışma için
çalışma saatleri olarak yeniden yağlama (yağ değişimi) aralıklarını göstermektedir.
Tablo 5.1. Küresel yuvarlanma elamanlı yataklarda farklı fan dönme hızlarında çalışma için
çalışma saatleri olarak yeniden yağlama (yağ değişimi) aralıkları.
Yatak
Büyüklüğü
(mm)
20
30
40
50
55
60
65

125

250

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000

8000
8000
8000
8000
7500
7100
6300

Fan Dönme Hızı (devir/dk)
500
1000
6300
5000
4500
4000
3550
3150
2860

3150
2500
2240
1800
1700
1600
1400

2000

4000

1600
1250
1000
800
750
710
630

710
560
400
315
280
224
180

5.4.3.1. Ayrık Yuvarlanma Elemanlı Rulmanlar
Yağlama - Gresle yağlama, sıcaklık ve eksenel yükleri dikkate alarak, olası fan maksimum dönme hızlarına kadar genellikle tatmin edicidir. Gres yağları, yataktaki maksimum çalışma sıcaklığına göre gruplandırılmıştır. Genellikle su emicidir ve birçoğu nem ve oksidasyon inhibitörleri
(önleyicileri) içerir. Aşırı basınç katkı maddeleri, özellikle yüksek eksenel yükler için avantajlı
olabilir.
Yüksek sıcaklıklar ve hızlar için daima fan üreticisine danışılması önerilir.
Gresle Yağlama Yöntemi - Gresle yağlamayı aşağıdaki gibi uygulayınız:
d (mm) yatak büyüklüğünü (iç çapını) ve n (devir/dk) ise fanın devir sayısını göstermek üzere,
dn 20 000'e kadar olan hızlar için yatağın yuvarlanma elemanının kafesi gres yağı ile kaplanmalı ve diğer parçalar koruma için hafif bir şekilde kaplanmalıdır, gres ağırlıkları Tablo 5.2'de
gösterildiği gibidir. Alt yarı kartuşta kalan alan yağla doldurulması gerekir veya ıslak veya kirli
koşullarda sızdırmazlığı sağlamak için tüm kartuş tamamen doldurulabilir.
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Tablo 5.2. Ayrık Yuvarlanma Elemanlı Rulmanlar için önerilen gres yağı ağırlıkları (kg).
Yatak İç Çapı (mm)

Seriler
01

02

03

50

0.03

0.05

-

60

0.05

0.07

-

65

0.05

0.07

-

70

0.06

0.10

-

80

0.10

0.15

-

90

0.12

0.20

0.40

100

0.17

0.30

0.46

125

0.20

0.37

0.46

dn 20 000'in üzerindeki hızlar için, kafes ve parçalar yukarıda belirtildiği gibi kaplanmalı ve ayrıca kartuşta listelenen gres yağı ağırlığının %25'i kadar yağlanmalıdır. Eksenel yataklara sahip
kartuşlar, sadece dn 20 000'e kadar kullanılır. Eksenel yatağın deliği de dahil olmak üzere bu
kartuşlar montajda tamamen yağla doldurulmalıdır.
Tüm kartuş uç delik sızdırmazlık elemanları, döner üçlü labirent sızdırmazlık elemanlarının delikleri de dahil olmak üzere montajda iyice yağlanmalıdır. Boşluk plakaları gres yağı ya da birleştirme bileşiği ile kapatılmalıdır. Döner yuvalar yağlanmalıdır: Molikot gibi çizilmez bileşikler
yararlıdır. Montaj sırasında kartuşu kapattıktan sonra yataklar asla kuru monte edilmemeli
veya yağ enjekte edilmemelidir.

5.4.3.2. Rutin Gresle Yağlama
EX Genleşme Yatakları: Gres tabancasından yılda iki veya üç kez (her 1000 saatte bir) çekim
yapmak genellikle yeterlidir.
GR Sabit Eksenel Yataklar: Her iki haftada bir (veya her 100 saatte bir) veya görev veya tecrübeye göre daha uzun bir sürede gres tabancasından bir veya iki atış.

5.4.3.3. Tavsiye Edilen Yağlar
Tüm büyük petrol şirketlerinde sürtünme önleyici (bilyeli ve yuvarlanma elemanlı) rulmanlı
yataklar için uygun gres yağları bulunur. Rekabet şiddetlidir ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Yatak üreticisine her zaman danışılmalıdır, ancak Tablo 5.3'te gösterilen gres yağlarının
birçok fan tipinde tatmin edici olduğu bulunmuştur.
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Tablo 5.3. Birçok fan tipinin yağlanması için önerilen gres yağları.
İmalatçı
Shell
Mobil

Esso

Rocol

Atmosferik Basınçta Normal
Sıcaklık (80°C’ye kadar)
Alvania RA
Mobilplex 47 veya 48
Mobilux 2 veya 3
Beacon 2 veya 3
Spheerol AP2 veya 3
LS 2 veya 3
Regal AFB 2
Admax L2 veya L3
Multi-purpose No 2
Lupus A2
BRP 1200

Atmosferik Basınçta Yüksek
Sıcaklık (120°C’ye kadar)
Darina R2
Mobiltemp 1

Ultra Temp
Admax B3
Hi temp
Bellatric 2
BRP 1200

Sadece yerleştirme için kullanılan Gr sabit yataklar: Genleşme yatakları olarak kullanılır.
Gres yağı yılda bir kez temizlenmeli ve değiştirilmeli veya koşullara göre karar verilmelidir.
Yağlama Noktaları - Boyut ve serilere göre kartuşlara 1/8” veya 1/4” boru paftasıyla diş çekilmelidir. Yağlama nipelleri veya geçici tapalar standart olarak bulunur. Yağlayıcı, dış yuvadan
doğrudan yuvarlanma yüzeylerine enjekte edilir.
Yağ Ağırlıkları - Verilen ağırlıklar açıklandığı gibi yuvarlanma elemanlı rulmanlı yatağı kaplamak için yeterlidir. Benzer bir miktar, kartuşun alt yarısında kalan boşluğu doldurur ve böylece
verilen değerlerin üç katı, yatağı ve kartuşu tamamen dolduracaktır. Tüm ağırlıklar yaklaşık
değerlerdir.
Aşırı basınçlarda kullanılan gres yağları genellikle normal aralıktadır ve EP eklenmiştir. Yüksek
sıcaklıktaki gres yağları, dn 100 000’nin üzerindeki hızlar için kontrol edilmelidir ve yenileme
aralıkları azaltılabilir.
Gerektiğinde bu standart önerilerden sapma ayrıca bildirilir. Yatağın çalışma sıcaklığını artıracağından ve ömrünü kısaltabileceğinden yatağın aşırı gresle yağlanmaması esastır.

5.4.4. Aşırı Titreşim
Çark üzerinde malzeme birikimi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Genel olarak bu, fan çarkının üzerinde bulunan küçük parçacıklar halinde ortaya çıkar ve fan çarkında yorulma arızasına
yol açabilecek bir balanssızlığa (dengesizliğe) sebep olur. Titreşim genliği maksimum emniyet
limitinin üzerindeyse, fan asla çalıştırılmamalıdır. Bakım talimatlarında bulunmuyorsa, bu bilgiler için üreticiye başvurulmalıdır.
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5.4.5. Yüksek Motor Sıcaklığı
Motora soğutma havasının kirli korumalar veya benzeri bir şey tarafından yönlendirilmediğinden veya engellenmediğinden emin olunmalıdır. Giriş gücü kontrol edilmelidir: Bir artışın olması, sistemde büyük bir değişiklik yapıldığını gösterebilir. Diğer motor problemleri için motor
üreticisinin talimatlarına bakılmalıdır.

5.4.6. Yüksek Fan Yatak Sıcaklığı
Genellikle yanlış yağlamadan kaynaklanır (aşrı veya yetersiz yağlama). Her durumda, sorunun
nedeni kolayca görülmüyorsa, ekipman tekrar çalıştırılmadan önce deneyimli personel tarafından incelemelidir. (Bkz. Bölüm 5.4.3)

5.4.7. Ana (Büyük) Bakım
Fan yapısı, bir üreticiden diğerine büyük ölçüde değişir. Bununla birlikte, endüstrideki popülerlikleriyle karakterize edilen iki tür fan yapısı vardır:
a) Yan levhalara cıvatalı yarı-üniversal yapı.
b) Bölünmüş gövdeli sabit tahliye (egzoz) yapısı.
Ana (büyük) bakımın öngörüldüğü yerlerde işletme ve bakım el kitaplarında bunun belirtilmesi gerekir. Eksenel fanlarda, gerekli talimatlara uyulduğunda, sadece motor bakımları ile
uğraşmak gerekeceği unutulmamalıdır. Birçok hafif santrifüj fan (ISO 13349’a göre Kategori 1)
için değiştirme daha uygun olabilecekken bir ürün satın alınması üstlenilir.
•

Herhangi bir ekipman parçasını sökmeden önce, montajı kolaylaştırmak için eşleşen parçaların bağıl konumları işaretlenmelidir.

•

Herbir kavrama (kaplin) veya sürücü korumaları çıkarılmalıdır.

•

Ayar vidaları yaylı rondelalarla sökülerek mil koruması çıkarılmalıdır.

•

Tüm V kayışları veya kavrama (kaplin) elemanları çıkarılmalıdır.

•

Giriş kanalı ayırılarak, gerektiği kadar desteklenmelidir.

Dönen düzeneğin gövdeden çıkarılması, konik rakorlu göbeklere sahip yarı-üniversal ve sabit
tahliye (egzoz) fanları için detaylandırılmıştır. Diğer birçok tip üretilmektedir ve bunlara yer
verilmemiştir.
5.4.7.1. Yarı-Üniversal Fanlar
Kanal sisteminin yerleştirilmesine bağlı olarak alternatif bakım yöntemleri mümkündür.
•

Tıkaç ve şekilli bir girişe sahip tüm giriş yan levhası, çarka erişim sağlayarak çıkarılabilir, bu
daha sonra giriş tarafından çıkarılabilir. Salyangozun "düşmesini" önlemek için, altından
takoz konulması gerekir.

•

Tüm kaide ve döner düzenek, sürücü yan plakasındaki tespit elemanları çözülerek yerinden çıkarılabilir. Fanın arkasında yeterli alan bulunacak ve kaideyi ağır hizmet cıvatalarının
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(saplamalarının) üzerine kaldırmak da gerekli olacaktır. Alternatif olarak, uzatılmış çelik
yapıya monte edilirse montaj geri kaydırılabilir. Yine salyangoz gövde takozlar tarafından
desteklenmelidir.
5.4.7.2. Sabit Tahliye (Egzoz) Fanları
•

Tespit vidalarını sökerek giriş muflu bağlantısı giriş yan levhasından ayırılmalıdır. Şekilli girişi, çark üst yanağından (shroud’dan) açılıncaya kadar çarktan uzağa kaydırılmalıdır. Gevşek venturi (şekilli girişi) desteklenmelidir.

•

Her bir mil rondelasının her iki yarısı da çıkarılarak, vidalar gevşetilmelidir.

•

Cıvatalar sürücü yan plakasındaki yatay birleştirme boyunca gevşetilmelidir.

•

Cıvatalar, giriş yan plakasındaki yatay birleştirme boyunca gevşetilmelidir.

•

Gövde yan plakalarının üzerindeki kaldırma halkalarından askılar, emniyete alınmalıdır.

•

Cıvatalar salyangoz içindeki yatay birleştirme boyunca gevşetilmelidir.

•

Her bir yan plakadaki cıvatalar ile üstteki ve altındaki cıvatalar sökülerek her bir çıkış kanalı
gövdeden ayırılmalıdır.

•

Salyangozdan dilinin yarısı ayırılmalıdır.

•

Gövdenin üst yarısı artık ünitenin üzerinde dikkatlice kaldırılabilir ve çıkarılabilir.

•

Askılar, çarka bitişik olarak milin etrafına, ana yatak tarafına ve çark tarafında ise kuyruk
yatağına bitişik olarak yerleştirilmelidir. Çark, kaidenin üst yarıları çıkarıldığında mili yukarı
doğru eğme eğiliminde olacağından gövde içinde desteklenmelidir.

•

Yatak bloklarının üst yarısı ve her bir kaide üzerindeki cıvatalar çıkarılmalıdır. Mil, çark ve
yuvarlanma elemanlı rulmanlı yataklarlar, üniteden dikkatlice kaldırılmalı, hiçbirine zarar
vermemeye dikkat edilmelidir. Milin tahrik ucu, devrilmeyi önlemek için basılı tutulmalıdır.

Not: Yukarıda verilen talimatlar, çarkların doğrudan motor mili uzantısına monte edildiği ve
ayrı millerin ve yatakların bulunmadığı düzenleme 4 ve 5'teki fanlara tam olarak uygulanmaz.
5.4.7.3. Çarkın Milden Sökülmesi
•

Mil, sert ahşap V şeklindeki bloklarda sonlanan uygun destekler üzerine yerleştirilmelidir.
Milin kavrama/kasnak ucu, çarkın devrilme hareketinin altında yukarı doğru hareket etmekten korunmalıdır. Ayrıca çarkın zeminden uzak olduğundan emin olunmalıdır.

•

Merkez burcun mil üzerindeki konumlar işaretlenmeli, dönmeye ve yataklara göre çark
kanat açıları not edilmelidir.

•

Konik burçtaki 3 vida gevşetilmeli ve çıkarılmalıdır. Çıkarma deliklerindeki vidaların ikisi
değiştirilerek sırayla vidalanmalıdır. Daha sonra başsız vidanın ucu ve dişli kısmı (veya vida
dişi ve başlık vidasının başlığı altı) yağladıktan sonra, gövde içinde burç gevşek ve mil üzerinde hem burç hem de gövde gevşek oluncaya kadar vidalama devam ettirilmelidir. Mil
yağlanmalı, çark ve burç milin giriş ucuna doğru kaydırılmalı, mile zarar vermemeye dikkat
edilerek çıkarılmalıdır. Kamayı yuvasından çıkarılmalıdır. Çarkı sökerken çarkın arka plakası
(yanağı) ile üst yanağı (shroud) arasında, yaklaşık 4 kanat naylon veya yastıklı askılar üzerinde desteklenmelidir.

217

5.4.7.4. Rulmanların Milden Sökülmesi
Bu işlem, çark ve herhangi bir kavrama elemanı veya ve V kayışının sökülmesinden sonra yapılır, çünkü rulmanlar montajın balanslanmasına (dengelemesine) yardımcı olur.
5.4.7.4.1. Adaptör Kovanlı Küresel Yuvarlanma Elemanlı Rulmanlar
•

Yatak kepi tespit vidaları ve yatak kepleri çıkarılmalı, hangi yatak gövde bloğuna ve hangi yöne takıldıklarına dikkat edilmelidir. Ayrıca segmanları çıkarmadan önce konumu not
edilmelidir.

•

Mil ve yataklar, halat sapanlarını kullanmaya ve hiçbir şeye zarar vermemeye dikkat edilerek kaldırılmalıdır.

•

Mil, ahşap V bloklarına uygun bir tezgâh üzerine yerleştirilmelidir.

•

Tırnaklı rondelanın dış tırnağını dikkatlice açılmalı, kilit somunu gevşetilerek çıkarılmalıdır.

•

Artık rulmanlar adaptör kovanının konikliğine aşağı doğru dikkatli bir şekilde dokunarak
çıkarılabilir.

•

Adaptör kovanları artık çıkarılabilir.

5.4.7.4.2. Ayrık Yuvarlanma Elemanlı Rulmanlar
•

Soket başlı kapak vidaları ve kartuşun her iki yarısı, dış bileziğin her iki yarısı ile birlikte
çıkarılmalıdır.

•

Yuvarlanma elemanı kafesinin bağlantı klipsleri ve yuvarlanma elemanlarıyla birlikte kafesin iki yarısı çıkarılmalıdır.

•

Dış bileziği genleşme yatağındaki kartuş yuvasından çıkarmak için, radyal soket başlı kapak
vidaları, yuvanın her bir yarısından çıkarılmalı ve dış bilezik kaydırılmalıdır.

•

Dış bileziği bulunan yataktaki kartuş yuvasından çıkarmak için, radyal soket başlı vidalara
ek olarak yan vidalar ve yan çubukları gevşetilmelidir.

•

Her iki rulmandaki sızdırmazlık elemanları (üçlü labirent tipi) tek bir yere bölünmüş ve yarım emniyet segmanlarıyla sabitlenmiştir. Bu segmanlar çıkartılır ve sızdırmazlık elemanı
milden çıkarılır.

•

Her bir sıkıştırma halkasındaki soket başlı kapak vidaları sökülerek her bir sıkıştırma halkasının her iki yarısı da çıkarılmalıdır.

•

Son olarak, iç bileziğin her iki yarısı da çıkarılmalıdır.

5.4.7.5. Yeni Rulmanların Mile Takılması
5.4.7.5.1. Adaptör Kovanlı Küresel Yuvarlanma Elemanlı Rulmanlar
•

Rulman, gerekli olana kadar ambalaj paketinden alınmamalıdır. Koruyucu gres yağı, beyaz
ispirtoyla ıslatılmış temiz bir bezle silinmesi gereken delik hariç çıkarılmamalıdır.

•

Keçe sızdırmazlık elemanları 80-85 ᵒC'de üçte ikisi yağlama yağı ve üçte biri de don yağından oluşan bir karışım ile doyurulmalıdır.

•

Kapaklar ve tabanlar değiştirilebilir veya tersinir değildir - onlar karıştırılmamalıdır.

•

Muhafaza yuvasının içi iyice temizlenmelidir. Keçe sızdırmazlık elemanları tabandaki oyuğa bastırılarak uçları işlenmiş yüz ile aynı hizada kesilmelidir. Kalan keçe, kapak oluğuna
yerleştirilerek fazlalığı kesilmelidir. Başlığın doğru oturmasını önlemek için yıpranmış ke-
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nar olmadığından emin olunmalı; ancak uçlar arasındaki boşluk yabancı maddenin girmesine izin verecek kadar fazla kesilmemelidir.
•

Muhafaza tabanı bir desteğe sabitlenerek güvene alınmalı ve hizalama kontrol edilmelidir.
Muhafazanın dış segman oturma yerine pas önleyici içeren kalın bir yağ sürülmelidir.

•

Mil, adaptör kovanı, tırnaklı rondela ve somuntaki keskin kenarları veya çapaklar yıkanmalı, ardından temizce silip kurulanmalıdır. Vida dişi ve kovanın dış yüzeyi hafifçe yağlanmalıdır. Adaptör kovanlı rulmanlı yatağı, tırnaklı rondela ve somun daha önce olduğu gibi
mile gevşek bir şekilde takılmalıdır. Tırnaklı rondelanın içbükey tarafının somunun pahlı
(eğik) tarafına baktığından emin olunmalıdır. Kovan somunu sıkılmalı, boşluğu yaklaşık
%50 azalıncaya kadar sık sık kontrol edilmelidir. Rulmanlar C3 veya C4 takılıyken, boşluktaki azalma %50'den az olmalıdır.

•

Mil her bir muhafazanın alt yarısına yerleştirilmelidir. Yerleştirme yatağının somunu, desteklenmesi gereken kovanı mil üzerinde konumlandırmak için yeterince sıkılmalıdır, böylece nihayet sıkılaştırırken yatağın üzerinde bir yük kalmaz.

•

Yuvarlanma elemanları ve dış halka arasındaki radyal boşluk özellikle mastar ile (C tipi
yataklarda, yatağın alt kısmındaki boşluğu kontrol etmek daha kolaydır) kontrol edilmelidir. Somunu sıktıktan sonra, iç halkanın çok fazla genişlemediğini görmek için yatağın dış
halkası döndürülmelidir; aşırı sıkma erken bozulmaya neden olabilir.

•

Somunu sıkmak için özel "D" anahtarları kullanılmalıdır. Somunu bozduğundan ve tırnaklı rondelaya ve yatak kafesine zarar verebileceğinden ötürü çivi zımbası veya zımba kullanılmamalıdır. Büyük yuvarlanma elemanlı rulmanlar söz konusu olduğunda, sürtünme
işlemi sırasında somun ve kovan arasına yerleştirilirse, kilitleme rondelası zarar görebilir.
Yükseltmeden sonra rondelanın takılması tercih edilir, ancak bu mümkün değilse, temas
yüzeylerini ve dişlileri yağlamak için yağ ile lekeleme yapılarak sürtünme azaltılabilir.

•

Kovan sıkıldıktan sonra, rondelanın bir tırnağı somun içinde uygun bir yuvaya bükülmelidir. Bir tırnağı ve bir yarığı hizalamak ve gevşetmek için somunu gevşetmek yerine hafifçe
sıkmak gerekir. Bu işlem sırasında yatak dış halkası oturma yerine dayanmamalıdır.

•

Her bir mil üzerinde yalnızca bir sabit veya konumlandırılmış rulman kullanılır; rulman,
türüne bağlı olarak bir veya iki konumlandırma halkası tarafından eksenel olarak konumlandırılır. İki halka takılıysa, yatağın her iki tarafına bir tane yerleştirilmeli; eğer bir halka
kullanılırsa, somunla aynı tarafa takılmalıdır. Aynı yatağın daha önce bulunduğu gibi yerleştirildiğinden emin olunmalıdır.

•

Serbest yatağın dış halkası, muhafaza yuvasının merkezinde olmalıdır.

•

Çark diskini veya kavramayı takarken, miller desteklenmelidir, böylece darbeler yataklara
iletilmez.

•

Yatağın her iki tarafına baş parmakla gres yağı sürülmeli ve ayrıca muhafazanın alt yarısı
doldurulmalıdır. Düşük hızlar için, yatak muhafaza yuvası tamamen doldurulabilir. Yağlama ve sızdırmazlığa yardımcı olmak için keçe sızdırmazlık elemanlarına bitişik milin etrafına biraz yağ sürülmelidir.

•

Muhafaza yuvası kapağını taktıktan sonra, milin herhangi bir noktada kirlenmediğinden
emin olunmalıdır.

5.4.7.5.2. Ayrık Yuvarlanma Elemanlı Rulmanlar
•

Rulman parçalarının tamamen temiz olduğu ve mevcut parçaların daha fazla servis için
uygun olduğu kontrol edilmelidir; örneğin iç ve dış bileziklerde aşınma ve yıpranma belirtileri aranmalıdır.
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•

Eski gres yağları yatak yuvalarından çıkarılarak yatak yuvaları temiz bir bezle iyice temizlenmelidir.

•

Nitril kauçuk sızdırmazlık elemanının iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır.

•

Ayrık yuvarlanma elemanlı rulmanların sökülmesi için daha önce verilen talimatların (Bölüm 5.5.5.2.), aşağıdaki noktalara dikkat edilerek tersine çevrilmesi gerekir.

•

Kartuş deliği temizlenerek hafifçe yağlanmalıdır. Dıştaki bilezik temizlenmeli ve yarım
kartuştaki tüm eşleştirme izleri çakışacak, yağlama deliği kartuşun üst yarısında kalacak
şekilde yerleştirilmelidir. Yatağa yerleştirilmiş yivli bilezik GR NTL üzerinde, rondelalarla
radyal soket başlı kapak vidalarına girilerek çok hafifçe sıkılmalıdır. Rondelaların takılması
önemlidir. Yan çubuklar ve yan vidalar takılarak çok hafifçe sıkılmalıdır.

•

EX NTL genleşme rulmanının yan çubukları yoktur. Mil çapı kontrol edilmelidir.

•

İç bileziğin iki yarısı temizlenmiş mil üzerindeki doğru konuma yerleştirilmelidir. Bilezikleri
milin üzerinden çıkarmak için hafifçe bir vuruş gerekebilir.

•

Sıkıştırma halkaları, bağlantıları iç bilezik mafsalına yaklaşık 90ᵒ’de yerleştirilmelidir. Bu örtüşme, dudakların hizalanmasını sağlamak için yivli iç bileziklerin yandan takılan sıkıştırma
halkaları için özellikle önemlidir. Sıkıştırma halkalarının ve kanalların her iki kısmında da
yaklaşık olarak eşit boşluklar bulunmalıdır.

•

Uygun altıgen anahtar ve boru uzatmasını kullanarak tüm soket başlı kapak sıkma vidaları
eşit şekilde sıkılalıdır.

•

Milin her yanından iç bileziğin ve sıkıştırma halkalarının her iki yarısına da vurulmalı, çekiç
veya yatak parçaları arasına bir elyaf veya parke bloğu yerleştirilmeli ve vidalar tekrar sıkılmalıdır. Vidalar tamamen sıkılana kadar tekrarlanmalıdır.

•

İç bileziğin her iki ekleminde bir boşluk olduğu kontrol edilmeli, yuvarlanma elemanı kafesi gresle kaplanmalı, kartuşun her iki yarısını da 3/4 oranında doldurmalı ve döner labirent sızdırmazlık elemanlarının delikleri dahil tüm sızdırmazlık elemanları greslenmelidir.
Yuvarlanma elemanı kafesini iç yatağın etrafına yerleştirilmeli ve bağlantı klipsleri takılmalıdır.

•

Kartuşu kapatılmalı ve soket başı kapağı bağlantı vidaları sıkılmalıdır. Küresel oturma yeri
yağlanmalıdır. Bilyalı veya yuvarlanma elemanlı rulmanlı yatak değişimlerinin aynı tip, çapta açıklıkta olması ve orijinal olarak temin edilen şekilde oturması şiddetle tavsiye edilir.

5.4.7.6. Çarkın Mile Takılması
•

Göbek ve burç üzerindeki konik eşleşme yüzeylerinin tamamen temiz ve yağdan ve kirden
arındırılmış olduğundan emin olunmalıdır. Burçlar göbek içine yerleştirilmelidir, böylece
delikler hizaya gelir.

•

Saplama vidasının ucu veya dişi ve kapak vidalarının başının altı yağlanmalıdır. Vidalar,
göbekteki delik dişlerine gevşek bir şekilde yerleştirilmelidir.

•

Mil temizlenmeli ve yan bağlantı kaması, kama kolundaki konumda üst boşluklu olacak
şekilde yerleştirilmelidir. Göbek ve kovan, bir ünite olarak mile takılmalı ve orijinal işaretleri sıralayarak doğru konumda yerleştirilmelidir. Burcun önce mili kısacağı ve ardından
göbeğin burca hafifçe çekileceği unutulmamalıdır.

•

Vidalar parmakla sıkılmalıdır.

•

Bir altıgen tork anahtarı kullanarak vidalar yavaş yavaş ve dönüşümlü olarak doğru bir
şekilde çekilene kadar sıkılmalıdır. Tablo 5.4'te verilen, önerilen vida torklarının aşılmamasına dikkat edilmelidir, aksi takdirde hasar oluşabilir.
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•

Fan yük altında kısa bir süre çalıştıktan sonra, fan durdurulmalı ve vidaların sıkılığı kontrol
edilmelidir.

•

Kirleri dışta tutmak için boş delikler, gres yağı ile doldurulmalıdır.

Tablo 5.4. Çarkı takmak için önerilen vida torkları.
Burç Büyüklüğü
(mm)
1210
1615
2517
3020
4545

Vida Büyüklüğü
(in)
3/8
3/8
1/2
5/8
3/4

Tork
(Nm)
20
20
48
90
192

5.4.7.7. Dönen Tertibatın Üniteye Takılması
5.4.7.7.1 Yarı-Üniversal Fanlar
Çıkarılma için kullanılan işlemin tersi uygulanmalıdır.
5.4.7.7.2 Sabit Tahliye (Egzoz) Fanları
•

Mili askılardan birisi mümkün olduğunca çarka yakın rulmanlar tarafı üzerinde diğeri ise
dış kuyruk rulmanı üzerinde olacak şekilde naylon veya yastıklı askılar üzerinde desteklenmelidir.

•

Devrilmeyi önlemek için milin kavrama veya kasnak ucu aşağıda tutularak mil grubu dikkatlice kaldırılmalıdır.

•

Düzenek, ünite üzerinde hareket ettirilmeli ve yatay olarak yatak tabanlarına dikkatlice
indirilmelidir. Çark, mil veya yataklara zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Üçlü sızdırmazlık elemanlarının ilgili oluklara kaydığından emin olunmalıdır.

•

Kaide yuvalarının üst yarısı değiştirilmeli ve her kaideye soket başlı vidalar takılmalıdır
(dönme hizasını sağlamak için nihayet kaidenin kapak vidalarını sıkmadan önce mil kısa
bir süre çalıştırılmalıdır). Askılar çıkarılmalıdır.

•

Ayar vidaları kullanılarak salyangozun dış yarısına salyangoz dili sabitlenmelidir.

•

Giriş yan plakasındaki yatay bağlantı cıvatalanmalıdır.

•

Cıvata, yatay konumda tahrik tarafı plakasına birleştirilmelidir.

•

Salyangozdaki yatay bağlantı cıvatalanmalıdır: Mil rondelasının her iki yarısı tahrik tarafı
plakalarına takılmalıdır.

•

Her bir yan plaka, salyangoz ve dil üzerindeki çıkış bağlantıları gövdeye cıvatalanmalıdır.

•

Şekilli girişi, giriş muflu bağlantısı gövde ile aynı hizada olana dek gövde içine kaydırmak
gerekir. Muflu bağlantı ayar vidalarıyla gövdeye takılmalıdır. Çark çakışmaları ve çap açıklıkları kontrol edilmelidir. Giriş bağlantıları değiştirilmelidir.

•

Herhangi bir engel olup olmadığını kontrol etmek için mil döndürülmeli, kavrama veya V
kayışları değiştirilmelidir.
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•

Kasnağın veya kavramanın (kaplinin) millere göre orijinal konumunda olup olmadığı kontrol edilmelidir (önce hizalama kontrol edilerek gerektiği gibi doğrulanmaladır).

•

Kavrama veya sürücü koruması değiştirilmelidir.

•

Mil muhafazası yaylı rondelalarla tespit vidaları kullanarak değiştirilmelidir.

Yukarıda verilen talimatlar, çarkların doğrudan motor mili uzantılarına monte edildiği 4 ve 5
numaralı düzenlemeler ile ilgil fanlar için basitleştirilmiştir.
Not: Çark/giriş ventürisi hizalaması, yüksek verimli fanların hava akış performansı için çok
önemlidir. Optimum pozisyonun belirlenmesi için aşağıda belirtilen yöntem önerilmektedir.
Şablon (Şekil 5.1.'de gösterildiği gibi) çark üst yanağının (shroudunun) iç yüzüne yerleştirilmeli
ve doğru hizalamayı sağlamak için çark veya ventüri ayarlanmalıdır. Dört ana yönde (kuzey,
güney, doğu ve batı) tekrarlanmalıdır.

Şekil 5.1. Çarkı ve giriş ventürisini hizalamak için önerilen yöntem.
5.4.7.8. V Kayış-Kasnaklı Tahrikler-Kurulum
•

Tüm yağ ve gresin kasnak kanalları ve deliklerinden temizlenmesi gerekir.

•

Çapak veya pas varsa çıkarılmalıdır.

•

Kayışlar kasnak oluklarına zorlanmadan yerleştirilinceye kadar merkez mesafesi azaltılmalıdır.

•

Kasnakların hizasında ve millerin paralel olmasını sağlamak için kasnaklar düz bir kenar
kullanılarak doğru şekilde hizalanmalıdır.

•

Motor kızak rayı cıvatalarını kullanarak sürücü gerilmelidir.

•

V kayışlarının doğru gerildiğinden emin olunmalıdır:
a) Açıklık ölçülmelidir.
b) Açıklığın ortasında kayışa dik açılarda bir kuvvet uygulanmalıdır.
c) Bu kuvvet, aralık uzunluğunun her metresi için bir kayışı 16 mm saptırmalıdır.
Şekil 5.1.'e bakınız.
d) Her kayıştaki kuvvetin ortalama değeri, Tablo 5.5. ile karşılaştırılmalıdır (BS 1440: 1971
ve BS 3790: 1985’e göre). Kayışlar başlangıçta daha yüksek değerlere gerilmelidir.
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Tablo 5.5. Doğru V kayışı gerginlikleri: kayış hızı için açıklığın merkezinde gerekli kuvvet N
(Newton), (kgf - kg kuvvet birimi cinsinden yaklaşık kuvveti bulmak için N'yi 10'a bölünüz)
Kayış Bölümü
SPZ
SPA
SPB
SPC
Z
A
B
C
D

Küçük Kasnak
pcd (mm)
95
95
140
140
250
250
355
355
50
75
125
200
355

0 - 10 m/s
12 - 18
18 - 26
22 - 32
32 - 48
38-56
56 - 72
72 - 102
102 - 132

Kayış Hızı
10 - 20 m/s
10 - 16
16 - 24
18 - 26
26 - 40
32 - 50
50 - 64
60 - 90
90 - 120
4-6
10 - 15
20 - 30
40 - 60
70 - 105

20 - 30 m/s
8 - 24
14 - 22
15 - 22
22 - 34
28 - 42
42 - 58
50 - 80
80 - 100

Ölçülen kuvvet Tablo 5.5.'te verilen değerlerin içinde yer alırsa, tahrik gerilimi tatminkâr olmalıdır. Düşük değerin altındaki bir kuvvet düşük gerilimi gösterir. Çalıştırmaya başlarken, çalışma süresi boyunca gerinmeye izin vermek için yeni tahrikin daha yüksek bir değere gerilmiş
olması gereklidir. Sürücü birkaç saat çalıştıktan sonra gerginlik daha yüksek değere ayarlanmalıdır. Sürücü düzenli bakım aralıklarında yeniden gerdirilmelidir. Kayışların kullanım ömürleri
boyunca gerdirilmeleri için yeterli önlem alınmalıdır.
5.4.7.9. Kavramalar ve Mil Sızdırmazlık Elemanları (Salmastraları)
Gres yağıyla doldurulmuş tipteki kavramaların (kaplinlerin), hizalama sonrasında ve çalıştırmaya başlamadan önce uygun gres yağı ile tam olarak şarj edilmesi ve aksi belirtilmedikçe
aylık aralıklarla takviye edilmesi gerekir.
Paketlenmiş salmastra kutusu tipindeki mil sızdırmazlık elemanları genellikle kurşun yünü paketlendiğinde, kutunun uygun bir yağla tamamen doldurulması ve sağlanan yağlama başlığı
aracılığıyla çalışma sırasında periyodik olarak doldurulması haricinde hiçbir yağlamaya ihtiyaç
duymaz. Bu prosedür aynı zamanda labirent tipi salmastralar için de geçerlidir.
5.4.7.10. Fan Bakımında Dikkat Edilecek Bazı Önemli Konular
•

Bir fan ve havalandırma sisteminin iyi onarım altında tutulması, enerji verimli bir model
satın almak gibi en azından genel işletme maliyetlerini azaltmada önemlidir. Kötü bakım,
fan verimliliğini yüzde 50 veya daha fazla azaltabilir. Belirli temizlik ve yağlama detayları
için fan kullanım kılavuzuna ve/veya satıcıya danışılmalıdır. Her zaman servis bakımını
yapmadan, yıkamadan/temizlemeden veya herhangi bir fan veya diğer elektrikli ekipmanı ayarlamadan önce devre kesicideki elektriği kapatmayı, sigorta kutusunu veya fan
bağlantısını kesmeyi unutmamak gerekir.
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•

Havalandırma sistemi bileşenleri düzenli bakım gerektirir. Bu, termostatlar ile girişleri,
yönlendirme plakalarını, güvenlik ekranlarını, kepenkleri ve fanları ayarlamayı ve temizlemeyi kapsar. Fan kapaklarının (panjurlarının) kontrol edilmesi, soğuk havalarda bir pozisyonda donmadıklarından emin olmak için özellikle önemlidir.

•

Fan kanatlarında ve kepenklerde 1/8 in toz birikmesi, fan performansını %30'a kadar azaltabilir. Tozun güvenlik ızgaralarında veya kepenklerde birikmesine izin verilmesi yüzünden
bu elemanlar tamamen açılmaz, bu da fanın performansını daha fazla kısıtlar. Bir motorun
üzerinde biriken kir, bir yalıtım görevi görererek motorun yüksek sıcaklıklarda çalışmasına sebep olacağı gibi, motor ömrünün kısa olmasının ve motorun erken yanmasının da
ortak bir nedenidir. Fanların, panjurların ve termostatların temizliğini basitleştirmek için
bir elektrikli süpürge ve ve inatço kirleri gevşetmek için sert kıllı bir naylon fırça kullanılmalıdır. Bir plastik ön cam kazıyıcı ağır kir birikimini kaldırmak için yararlıdır. Kanatlardaki
kirleri kazırken dikkatli olunmalıdır, sert kazıma onları çizebileceği gibi dengesizlik ve artan
korozyona da neden olabilir.

•

Fan kanatları ve kepenkleri bir fırça ve deterjan suyu ile temizlenmelidir. Fan, gövde ve
hava davlumbazını temizlemek için basınçlı yıkama makinesi kullanılabilir, ancak fanın tamamen kapalı bir motor muhafazasına sahip olduğundan emin olunmalı, böylece su ve kir
motor sargılarına giremez. Tamamen kapalı bir motorla bile, su veya basınçlı yıkayıcı ile
temizlemeden önce fanın elektriği kapatılmalıdır.

•

Fan ve motor yatakları üzerinde yağı idareli kullanmak gerekir. Çok fazla yağ, tozu çeker ve
motor sargılarına derinlemesine girer.

•

Soğuk havalarda yapışmayı azaltmak için kepenk menteşelerine birkaç damla antifriz, grafit veya diğer yağlı olmayan yağlayıcı uygulanabilir. Yağ kullanmamalıdır, çünkü bu hızlı bir
şekilde toz çeker ve yapışkan hale gelir.

•

Kayış ayarı, kayış tahrikli fanlarla yapılan ve çoğu zaman gözden kaçırılan önemli bakım sorunlarından biridir. Tam hava hareketi sağlanacak ve verimlilik korunacaksa bunlar düzenli
olarak ayarlanmalıdır. Bu nedenle, kayışların ayarlanması kolay olmalıdır. Yeni bir fan veya
yeni bir kayış monte edildiğinde, başlangıçtaki gerginliği almak için iki haftalık çalışmadan
sonra kayış tekrar başlangıç gerginliğine gerdirilmelidir. Bu ilk çalıştırma döneminden sonra, kayış ayda bir kontrol edilmeli ve gerekirse ayarlanmalıdır.

•

Motorun elektrik ve termik aşırı yük koruması kontrol edilmelidir. Bir zaman gecikmeli
sigorta kullanılıyorsa, amper kapasitesi motorun etiketinde gösterilen tam yük amperinin
(FLA) yaklaşık %125'i kadar olmalıdır. Daha büyük bir miktardaki aşırı akım koruması motor
yanmasına izin verebilir. Motorda reset butonu aşırı yük koruması varsa, sıkışmadığından
emin olunmalıdır. Dikkat: Otomatik sıfırlama termal aşırı yüklü motorlar uyarı vermeden
çalıştırılabilir. Kanatlara veya kayışa erişmeden önce fana giden güç kapatılmalıdır.

•

Sigortaların sıkıca oturduğu, sigorta ve soketlerde korozyon belirtisi olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Düzgün çalışmayı sağlamak, iç korozyonu ortadan kaldırmak için her ay devre kesiciler kapatılmalı ve tekrar açılmalıdır. Kablolar ve diğer elektrikli sistem bileşenleri
bozulma belirtileri, gevşek bağlantılar ve kemirgen hasarı açısından incelenmelidir. Kötü
bağlantılar ve/veya korozyon, aşırı ısınmaya ve yüksek yangın potansiyeline neden olabilecek daha büyük elektriksel dirençle sonuçlanır.

•

Tarımsal binalardaki tüm kablolarda korozyona dayanıklı, toz geçirmez ve su geçirmez
ekipman kullanmalıdır. Tüm motorlar tamamen kapalı olmalıdır ve her motordan en fazla
50 ft uzakta, görüş alanı içinde bir elektrik bağlantısı kesilmelidir. Kapatmanın fanın veya
başka bir motorun yakınına yerleştirilmesi önerilir. Su geçirmez kablo uçları kullanılmadıkça, kalıcı olarak monte edilmiş ekipman için fiş ve kablo ayırıcıları kullanılmaz. Bir fanı veya
ısıtıcıyı basitçe bir prize takmak kabul edilebilir veya güvenli değildir.

•

Fan gövdeleri, çerçeveler ve hava davlumbazları kir birikmesi ve korozyon açısından incelenmelidir. İyice temizlendikten sonra, bu ürünlerın ömrünü uzatmak için pas ve koroz-
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yona dayanıklı bir boya ile boyanabilir. Yeni fanlar sipariş edilirken, fiberglas, paslanmaz
çelik, plastik veya epoksi kaplı muhafazaları belirtmek gerekir.
•

Havalandırma ekipmanı, verimli çalışmayı sağlamak için periyodik ve rutin bakım gerektirir. Tüm bileşenler için bir servis programı oluşturulmalı ve her bir servisin ne zaman
gerçekleştirildiğine dair yazılı bir kayıt tutulmalıdır. Havalandırma sisteminin iyi durumda
tutulmaması, bir hayvan barınağı sisteminde çevrenin kalitesinin düşmesine veya bir tahıl
depolama ünitesinde tahıl bozulmasına ve taşınan havanın birim başına maliyetinin artmasına neden olabilir.

•

Yatak ve kavramalar dikkatli biçimde hizalandıktan ve cıvatalar sıkıldıktan sonra yağlama
kontrol edilmelidir. Yataklarda gres dışarı taşana kadar yavaş yavaş basılmalıdır. Aşırı gres,
yatakta fazla ısınmaya neden olabileceği için kaçınılmalıdır. İki haftada bir yağ seviyesi
kontrol edilmelidir.

•

İşletmecinin, bakım işlerini yetişmiş personeli eliyle yapması, bu şekilde personeli bulunmuyor ise dışarıdan hizmet alması yararlı olacaktır.

•

Endüstriyel tesislerde fanların bulundukları ortamların genellikle tozludur. Tozlar fan kanatlarına yapışarak verim kaybına ve balanssızlık problemlerine sebep olmaktadır. Bu nedenle temizlik ve bakım düzenli yapılmalıdır.

•

Rulman greslerinin, çalıştığı ortam şartlarının özelliğine göre periyodik olarak değiştirilmesi, uygun greslerin kullanılması veya aşırı gres konulmaması gerekir.

•

Fanın kaide ve temel bağlantıları kontrol edilmelidir.

•

Fanda titreşim olup olmadığı kontrol edilmelidir. Beklenmeyen titreşimler görülürse aşağıdaki hususlar kontrol edilmelidir.
a) Gövde, rotor, yatak ve motor cıvataları yeterince sıkı olmayabilir.
b) V kayışı hizalaması, gerginliği ve kasnak balansları yeterli olmayabilir.
c) Yatak montajı yeterince sıkı olmayabilir.
d) Fan dışından gelebilecek titreşimler kontrol edilmelidir. Böyle bir olasılık için fan
durdurularak hala titreşim olup olmadığı incelenebilir. Motor ile fan sistemden ayrılarak
titreşim kaynağı bu şekilde de araştırılmalıdır.
e) Rotor ve emiş hunisi arasında yeterli boşluk olup olmadığı kontrol edilmelidir.

•

Yatak sıcaklıklarının sensörlerle kontrol altında tutulmasında yarar vardır.

•

Titreşimler bir titreşim sensörü ile uygun periyotlarda kontrol edilerek erken uyarıcı dinamik bakım yöntemi uygulanmalıdır.

•

İmalatçı tavsiyelerine mutlaka uyulmalıdır.

5.4.7.11. Genel Notlar
Makinenin hızı, ilk önce meseleyi üreticiye gönderme yapmadan, kurulduğu belirli bir görev
için belirtilen hızın üzerine çıkarılmamalıdır.
Tüm çarklar, işyerlerinde montaj sırasında doğru bir şekilde balanslanmalıdır (dengelenmelidir), ancak bazı uygulamalarda, çarklarda tortu birikmesi sonucu balanssızlık ve bunun sonucu
olarak da titreşim gelişebilir. Bu, orijinal balans yeniden sağlamak için çarkların periyodik ve
kapsamlı bir şekilde temizlenmesini gerektirir. Bazı uygulamalardaki korozyon, aşınma veya
hasarlar da balanssızlığa neden olabilir.
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Bir dizi makine bekleme durumundayken bir veya daha fazlasının monte edilmesi durumda,
bunları sıra ile yapmak (rotasyonda kullanmak) veya rotorlara düzenli aralıklarla birkaç dönüş
vermek, iyi bir uygulamadır.

5.5. Yedek Parçalar
Fanlar satın alınırken, üreticinin bir yedek parça stoğu bulundurma yeteneğini kontrol etmek
önemlidir. Tedarikçi, aşağıdakilerle ilgili teklif verebilmelidir;
•

Devreye alma parçaları,

•

1 yıllık yedek parçalar,

•

2 yıllık yedek parçalar,

•

Sigorta yedek parçalar.

Yedek parça teklifleri teslimat sürelerini içerecektir. Teklif edilen yedek parçalar, tedarikçinin
deneyimlerinden veya aşınacağına dair bildiği parçalar olacaktır. Fan kritik bir hizmetteyse ve
bekleme için yer mevcut değilse, sigorta yedekleri gerekebilir.
Yedek parçalar pahalıdır. Bazı üreticiler yedek parçalar komple fan ile satın alındığında indirim
yapabilir. Eğer teklif indirimlerinden söz edilmezse, sormak gerekir.
Yedek parça ihtiyacının değerlendirilmesi proses gazı, çalışma koşulları, yıllık çalışma saatleri,
üreticiden yedek parça teslimat süresi, depolama maliyetleri vb. gibi birçok faktöre bağlıdır.
Tablo 5.7. aynı fan sayısına göre tutulması gereken yedek parçaları göstermektedir.
Bir fan modeli eskir ve mevcut üretim durdurulursa, fan tedarikçisine yedek parça temini hakkında da istekte bulunulmalıdır.
Fanın arızalanması, örneğin sel veya hayati soğutma sistemlerinin devre bırakılması gibi hasar
riskini içerdiğinde, alan izin veriyorsa, daima otomatik başlatma sistemine sahip bir stand-by
ünitesi kurulmalıdır. Aynı büyüklükteki bir dizi fan bir hizmeti paylaştığında, bir arıza durumunda veya planlı bir revizyon durumunda değişim için yedekte bir komple üniteye sahip
olmak ihtiyatlıdır. Doğal olarak minimum zahmet ve çaba ile kanal bağlantıları, elektrik tesisatı
vb.’nin gerçekten hızlı bir şekilde değiştirilmesine izin vermelidir.
Revizyon ve onarım işlemleri kullanıcı personel tarafından yapılacaksa, amaç için gerekli alet
ve takımların elde edilmesi de önemlidir. Fan tedarikçileri gerekli önerileri yapabilir. Özel alet
ve takımlar gerekliyse, fan tedarikçisi, fan için teklif verirken bunlar için maliyet teklifinde
bulunmalıdır. Uygun olmayan aletlerin kullanılması, sıklıkla alınacak önlemlerden daha ciddi
hasarlara neden olur.
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Tablo 5.7. Endüstriyel fanlar için yedek parça stoklama teklifi.
Yedek Parçalar

2

3

Çarklar
Miller
Sızdırmazlık Elemanları
Giriş Konileri
V Kayışları (takım)
Yatak races (takım)
Contalar

1
1
2
1
1
1
1

1
1
2
1
2
1
1

Fan Sayısı

4
5
Yedek Parça Sayısı
1
2
2
2
2
3
1
2
2
3
2
2
1
2

6

8

2
2
3
3
3
2
2

3
3
4
3
4
4
3

5.6. Fanlarda Arıza Nedenleri ve Çözüm Yolları

Fanlarla ilgili arıza giderme çoğu zaman hafife alınır. Aslında, fanın yapması açıkça belirtilen
şeyi yapması gerektiğinde fanın işini yapması sıkça sınırlıdır. Sistem direnci belirtilenden daha
fazla veya daha az ise veya diğer özellikler belirtilmediği takdirde, önce sistemin düzeltilmesi
yapılmalıdır. Sistemde gerekli değişiklikler gerçekleştirilemiyorsa, bu kabul edilmelidir. Fan,
fanın bir hatası değil, sistemin arızası olan bir durum olan "yukarı sınıflandırma" gerektirebilir
Okuyucular, mantıksal bir ilerleme içerisinde belirtiler ve çözümler sunan AMCA 202'ye yönlendirilir. Tablo 5.6., burada yer alan bilgilerin kısaltılmış bir özetidir.
Tablo 5.6. Fanlar için arıza tespit (sorun giderme) kılavuzu.
Belirti

Muhtemel Neden
Güç kesintisi
Sigortalar atmış
Motor tek faz

Fan
çalışmıyor

Kontrol anahtarı kontakları açık
Kayışlar kopuk veya gevşek
Kasnaklar mile gevşek bağlı
Çark gövdeye sürtüyor
Yanlış voltaj
Giriş damperi kapalı
Çıkış damperi kapalı

Debi düşük

Aşırı sistem direnci
Fan dönme hızı çok düşük
Çark kısmen tıkalı
Fan dönüş yönü yanlış
Uygulama için fan küçük seçilmiş

Çözüm
Tüm güç kaynaklarını kontrol ediniz
Tüm sigortaları kontrol ediniz
Motoru ve kablolamayı kontrol ediniz
Motor kontaktör devresindeki tüm enstrüman
anahtarlarını kontrol ediniz
Kayışları değiştiriniz veya gerdiriniz
Kasnakları mile sabitleyiniz
Sürtmeyi önleyiniz
Doğru voltaj bağlantısını sağlayınız
Tüm giriş damperlerinin kanaldaki pozisyonlarının
doğruluğunu kontrol ediniz
Tüm çıkış damperlerinin kanaldaki pozisyonlarının
doğruluğunu kontrol ediniz
Hesaplamaları, gaz sıcaklığını, kirli serpantin ve
filtreleri, giriş ve çıkıştaki engelleri vb. kontrol
ediniz
Tahrik sistemini, motor frekansını ve voltajını
kontrol ediniz
Fan şiddetli bir şekilde titriyorsa, çarkı
temizleyiniz ve yeniden balans ayarı yapınız
3 fazlı motorda iki fazı ters çeviriniz
Daha büyük bir fan kullanınız
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Sistem direnci şartnamede
belirtilenden daha düşük

Hesaplamaları kontrol ediniz, çıkış damperini
kısınız, fan dönme hızını düşürünüz
Fan dönme hızını kontrol ediniz, motor frekansını
Fan dönme hızı yüksek
kontrol ediniz, V kayış tahriklerinde kasnak
oranlarını kontrol ediniz
Debi yüksek Uygulama için fan büyük seçilmiş Daha küçük bir fan kullanınız
Dönüş yönünü düzeltiniz (3 fazlı motorda iki fazı
Fan dönüş yönü yanlış
ters çeviriniz)
Damperler monte edilmemiş
Damperleri monte ediniz
Fan erişim kapısı açık
Fan erişim kapısını kapatınız
Hava/gaz sıcaklığını ve özgül ağırlığını kontrol
ediniz
Fan gücü yüksek
Sistem direnci düşük, debi yüksek, çalışma
koşullarını kontrol ediniz
Fan dönme hızı çok yüksek
Yüksek güç
Gerilim ve frekans yanlış, beslemeyi kontrol ediniz
tüketimi
Elektrik hataları
Motor sorunu, motoru kontrol ediniz
Dönüş yönünü düzeltiniz (3 fazlı motorda iki fazı
Fan dönüş yönü yanlış
ters çeviriniz)
Yanlış motor seçimi
Uygun motoru seçiniz
Fan tipi ve büyüklüğü uygun değil Uygan tipte ve büyüklükte fan kullanınız
Hizalamayı kontrol ediniz
Kavrama veya V kayış sistemini kontrol ediniz
Kötü hizalama
Taban plakası harçlamasını kontrol ediniz
Kanal sistemini kontrol ediniz
Fan
Titreşim harmoniklerini kontrol ediniz, çarkı
titreşimi
Zarar görmüş çark
temizleyiniz ve/veya onarınız, yeniden balans
ayarı yapınız
Yatak (rulman) boşluklarını kontrol ediniz
Yatak (rulman) sorunları
Yatak (rulman) arızaları için titreşimlerin frekans
spektrum analizlerini kontrol ediniz
Hizalamayı ve kavrama/V kayışı tahrik aksamını
kontrol ediniz
Kötü hizalama
Taban plakası harçlamasını kontrol ediniz
Motor
Rulman (rulman) boşluklarını kontrol ediniz
titreşimi
Yatak (rulman) arızaları için titreşimlerin frekans
spektrum analizlerini kontrol ediniz
Yatak (rulman) sorunları
Motoru gevşek rotor çubukları için kontrol ediniz
Çark giriş konisine çarpıyor
Çarpmayı önleyiniz
Motor cıvataları gevşek
Cıvataları sıkınız
Kasnak boyutu uygun değil
Uygun boyutlu kasnak kullanınız
Aşırı gürültü Kusurlu yağlama
Uygun yağlama yapınız
Arızalı yatak (rulman)
Rulmanı değiştiriniz
Eğri veya küçük boyutlu mil
Mili düzeltiniz veya uygun boyutta mil kullanınız
Çark balansı zayıf
Çark balansını iyileştiriniz
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Fan Sistemlerinde
Enerji Verimliliği

BÖLÜM 6

231

6.1. Giriş
Fanlar sanayide ve ticari binalarda önemli oranda elektrik enerjisi tüketen makinalardır. Günümüzde ülkemizde elektrik enerjisinin üretiminde önemli miktarda fosil yakıtların kullanıldığı düşünüldüğünde, çevre kirliliğinin azaltılması ve ekonomik nedenlerle fosil yakıt tüketiminin azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması yanında enerjinin
verimli kullanılması yönünde yoğun çabaların olduğu görülmektedir. Bu bağlamda hem yeni
kurulan tesislerde enerji verimliliği yüksek ürünlerin kullanılması hem de mevcut tesislerde
enerji verimliliğinin artırılması oldukça önemlidir. İyi bir fan istenilen performansı yerine getirirken az enerji tüketen (yüksek verimli), mümkün olduğunca az gürültülü (yüksek verimli
fanların gürültü düzeyleri de düşüktür) ve ömür boyu maliyeti düşük olan fandır. Türkiye’de sanayide verimleri yüksek olmayan çok sayıda fan vardır. Bu nedenle enerji verimliliğinin artırılmasında fan sistemlerinin verimliliklerinin yükseltilmesinin önemli miktarda katkısı olacaktır.
Fan sistemlerinde enerjinin verimli kullanılması seçim, tasarım, imalat ve işletme süreçlerinin optimize edilmesi ile sağlanır. Çünkü kullanılan sistem ekipmanlarına bağlı olarak fanların
ömür boyu maliyeti içinde işletme (enerji ve bakım-onarım) maliyetinin oranı %74-90, ilk yatırım (ekipman ve kurulum) maliyeti ise %10-26 arasındadır. İşletme maliyeti içindeki aslan
payını enerji maliyeti oluşturmaktadır. Bunun anlamı; bir işletme için en iyi fanın ilk yatırım
maliyeti en düşük fan olmadığıdır. Bu nedenle fanlar, ömür boyu maliyetleri minimum olacak
bir şeklide seçilmelidir.
Tasarımcılar genellikle sistem debisi ve basıncını belirlerken emniyet faktörlerini dikkate alır.
Müşteriler ise ilerideki muhtemel kapasite artışları için bir toleransın olmasını ister. Bunların
yanında geçmişte fan tasarımında HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) vb. bilgisayar simülasyon ve analiz programlarının kullanılmaması ve eskime gibi nedenler, mevcut fanlarda
enerji verimliliğinin yeterince sağlanamamasındaki potansiyel gerekçeleri oluşturur. Bir başka
neden de fan imalatçıları müşterinin talebi olan debi, basınç ve sıcaklık değerleri için en verimli noktada seçim yapar. Ancak işletme aşamasında yukarıda belirtilen nedenlerle bu değerlerin
dışına çıkılırsa doğal olarak fan verimsiz çalışacaktır.

6.2. Fan Sistemlerinde Enerji Verimliliğinin Temelleri
Fanlarda enerji verimliliğini etkileyen başlıca unsurlar hidrolik kayıplar (türbülans, vorteksler, kanatların akışa kılavuzluk edememesi, sürtünme, kaçaklar vb.), yataklardaki sürtünmeler, tahrik sistemi ve motor kayıplarıdır. Örneğin Santrifüj fanlarda kanat verimi kanat tipine
göre %60 ile %92 arasında değişir. Dolayısıyla fan verimliliğinin artırılması için optimum kanat
tasarımı (örneğin airfoil kanat kesiti, kanat açısı ve uygun kanat sayısının belirlenmesi vb.) yapılması, doğru fan seçimi, fan imalat teknolojisinin iyileştirilmesi gerekir. Ayrıca fan seçiminde
fanın bağlı olarak çalışacağı kanal sistemi karakteristiğinin de mutlaka göz önüne alınması çok
önemlidir. Çoğu zaman fanlarda enerji tasarrufu potansiyeli %30’dan fazladır.
Bu bağlamda fan istemlerinde enerji verimliliğinin sağlanması için aşağıdaki hususlara dikkat
edilmesi gerekir;
•

Fanın bağlı olarak çalışacağı kanal sistemi karakteristiği ile fan karakteristiğinin uyumlu
olmasına dikkat edilmelidir. Sürtünme (sürekli yük) kayıplarının ve dinamik (yerel yük)
kayıplarının toplamından oluşan sistem (akış) direncinin fazla olduğu bir kanal sisteminde kanala uygun olmayan karakteristiğe sahip bir fan kullanılırsa fan yeterli debiyi yeterli
basınçta veremeyecektir. Sistem (akış) direncinin az olduğu bir kanal sisteminde kanala
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uygun olmayan karakteristikteki bir fanın kullanılması durumunda ise bu kez gereğinden
fazla debi ve fan basıncı söz konusu olacaktır.
•

Damperler, dirsekler, T, çift T (kruva/haç), genişleme/daralma/ayrılma/birleşme vb. gibi
geçiş parçaları, ısıtma/soğutma serpantinleri/bataryaları (ısı değiştiriciler), koruma ızgaraları, filtreler, susturucular, lüleler (nozullar), difüzörler, alış ve atış ağızları, havalandırma
panjurları ve kilitleri, davlumbazlar, kabarcık havuzları vb. gibi çeşitli tesisat parçaları ve cihazların basınç kaybı kaynağı olduğu dikkate alınmalı ve gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

•

Fan seçiminde fanın kullanılacağı tesisin özellikleri, çalışma şartları göz önüne alınmalıdır.

•

Fanlar olabildiğince tasarım değerlerinde veya yakınında çalıştırılmalıdır.

•

Aksine zorunluluk yoksa kaplin veya direk tahrik kullanılmalıdır. Çünkü kayış kasnak sistemlerinin enerji verimliliği düşüktür. Montaj zamanının uzaması, bakım gereksinimi kayış
kasnaklı sistemlerinin diğer dezavantajlarıdır. Kaplinli bir fan kayış kasnaklı bir fana göre
%5-10 civarında daha pahalıdır ancak tükettiği enerji dikkate alındığında bu fark genellikle iki yıldan daha kısa sürede amorti edilir. Buna karşın özellikle 800 devir/dk altında (bu
devir sayılarındaki elektrik motorları pahalı olduğu için) veya standart motor devir sayılarından çok uzak devir sayılarında fan seçme zorunluluğu olursa, eksenel fanlarda sıcaklık
problemleri veya başka nedenlerle kayış kasnak sistemleri kullanılabilir.

•

Yüksek güçlü fanların bulunduğu tesislerde seri veya paralel çalışma opsiyonları düşünülmelidir. Özellikle paralel çalışmada küçük ve birden fazla fan söz konusu olacağı için değişken debilerde düşük kalkış momentleri ve yedekleme mümkün olacaktır. Ayrıca değişken
debili bir sistem söz konusu olduğunda tek ve büyük bir fanın örneğin frekans invertörü
yerine çoklu fan kullanımı daha uygun olabilir. Bu gibi durumlar için maliyet analizleri yapılmalı, yerleşimden kaynaklanabilecek kısıtlar dikkate alınmalıdır.

•

Büyük fanlar düşük debilerde daha çabuk kararsız çalışma bölgesine girebilir (düşük akım
çekme beklentisine karşın motorun daha fazla akım çekerek daha verimsiz çalışması). Böylesi durumlarda bir adet büyük fan yerine birden fazla ve küçük fan seçilmesi düşünülebilir.

6.3. Fan Sistemlerinde Kapasite Kontrolü ve Enerji Verimliliği
Verimli bir fan tesisatı için fanın hizmet vereceği sistemin doğru biçimde projelendirilerek imal
edilmesi gerekir. Fanın doğru seçilmesinin ön koşulu debi ve basıncın tesisata ve prosese uygun biçimde hesaplanmasıdır. Eğer debi ve/veya basınç gereğinden küçük belirlenmiş ise debi
ve/veya basınç yetersizlikleri ortaya çıkacaktır. Buna karşın gereğinden büyük seçilmiş ise fan
düşük kapasitede (verimsiz) çalışacaktır. Öte yandan binalarda talep esaslı havalandırma, VAV
(Variable Air Volume-değişken hava debili) sistemleri veya endüstriyel tesislerde proses gereği
değişken hava debili çalışma gerekebilir. Burada verimli veya verimsiz olsun debinin kısılmasındaki amaç enerji tasarrufudur. Çıkış damperi kontrolüyle tesisat sisteminin karakteristiğinin
(akış direncinin) değiştirilmesi veya giriş damperi (Drallregler klape), fan dönme hızı (devir
sayısı)/frekans invertörü ile kontrol, fanların paralel bağlanmasıyla kontrol, fanların seri bağlanmasıyla kontrol, fanların karmaşık (seri ve paralel) bağlanmasıyla kontrol ve fanların kanat
açılarının ayarlanması yollarından biri veya birkaçıyla yapılacak kontrol ile fan karakteristiğinin
değiştirilmesi şebekeden çekilen elektriksel gücü düşürecek ve bu uygulamalar sonucunda
enerji tasarrufu sağlayacaktır.
Tesisat sisteminin karakteristik (direnç) eğrisi fan çıkışında damperlerle veya klapelerle kısma
yapılarak değiştirilebilir. Ancak bu yöntem verimlilik yönünden uygun değildir. Kontrol için fanın karakteristik eğrisinin değiştirilmesi (Drallregler klape veya frekans invertörü ile kontrol)
daha uygundur ancak burada da daha az olmakla birlikte bir miktar kayıplar yine vardır. En verimli kontrol sağlamanın yolu elektrik motorlarının frekans invertörleri ile fan devir sayılarının
(dönme hızlarının) değiştirilmesi veya değişken hızlı fan tahrik sistemlerinin kullanılmasıdır.
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Fanlarda kapasite kontrolü yapabilmek ve enerji ekonomisi sağlayabilmek için kullanılan yöntemler aşağıda özetlenmiştir.

6.3.1. Sistem (Akış) Direncinin Değiştirilmesi
6.3.1.1. Çıkış Damperi Kontrolü
Hava debisinin kontrolünde çıkış damperi kontrolünün kurulumu kolay olup, en düşük ilk yatırım maliyetine sahip yöntemdir. Ancak sınırlı ayar sağlar. Bu yöntemde, çalışma noktası fan eğrisi üzerinde hareket eder. Kontrol, fanın çıkışındaki bir damperin kısılması (sistem direncinin
artırılması) veya damperin açılması (sistem direncinin azaltılması) ile yapılır. Bu damperlerde
basınç kayıp katsayısı ζ = 0.5 - 1.0 arasında değişir. Damperin kısılması ile debi azaldığı için
çekilen güç azalacaktır ancak burada fan verimi çok düşük olmaktadır. Bu kontrol şekli ancak
debi kısılırken basıncın düşmesinin istenmediği yerler için uygun bir yöntemdir. Ayrıca damperler sıcak gaz ile çalışan bir tesiste soğukta kalkış için de kullanılabilir. Eğer statik basınç sıfır
ise serbest basma durumu olup debi maksimumdur. Çıkış damperi kısılınca statik basınç artar
ve debi azalır. Çıkış damperi tamamen kapalı konuma geldiğinde ise statik basınç maksimum
ve debi ise sıfır olur. Santrifüj fanlarda akış kontrolünde kullanımları uygun olan çıkış damperindeki kontrol prensibi Şekil 6.1.’de görülmektedir.

Şekil 6.1. Çıkış Damperi kontrollü bir sistemde karakteristik sistem (akış) direnci eğrileri ve fan
çalışma noktaları.
Çıkış damperlerinin kanatları fanın eksenine dik veya paralel olmak üzere iki şekilde monte
edilebilmektedir. Deneyler ve yapılan bilimsel çalışmalar fan mil eksenine dik yönde kanatları
olan çıkış damperi kullanmanın daha doğru olduğunu göstermekte olup, en uygun kullanımın
ise fan miline dik ve zıt yönlü kanatlı damperli bağlantı şeklidir.
6.3.1.2. İyileştirilmiş Kanal Tasarımı
Fan sistemlerinde iyileştirilmiş yani akış enerji kayıplarını minimize eden kanal tasarımları (giriş hunisi (çan ağzı) kullanımı, geçişlerde ani kesit değişimleri yerine konik bağlantıların kullanımı, kanal içerisindeki engellerin akışa en az direnç oluşturacak şekillerde düzenlenmesi vb.
gibi bir takım değişiklikler) yapılarak fan sistemlerinde enerji verimliliği ve kapasite kontrolü yapılabilmektedir. Fan sistemlerinde iyileştirilmiş kanal tasarımları ile sistem (akış) direnci
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veya direnç basıncının debinin fonksiyonu olarak çizilen sistem direnç (karakteristik) eğrileri
daha yatık bir biçimde elde edilir. Bu durum fan performans eğrisinin şekline de bağlı olarak
fan debisinin bir miktar artmasına karşılık fan toplam basıncında önemli ölçüde azalmalara ve
buna bağlı olarak fan mil güçlerinde çok önemli azalmalara neden olabilmektedir.
Şekil 6.2. (a) ve (b)’de sırasıyla sistem (akış) direnci veya basınç kayıpları bakımından sıradan
bir kanal ile aynı kanalın sistem (akış) direnci veya basınç kayıpları bakımından iyileştirilmiş bir
biçimi için kanal eksenleri boyunca toplam basıncın değişimleri görülmektedir.
Şekil 6.2. (a)’da girişte çan ağzı olmayan kare giriş ile ani kesit değişiklikleri ve bir ‘O’ engeli
bulunan sistem (akış) direnci veya basınç kayıpları bakımından sıradan bir kanal, Şekil 6.2.
(b)’de ise aynı kanalın girişte çan ağzı (giriş hunisi) giriş ile konik kesit değişiklikleri ve düzenlenmiş bir ‘O’ engeli bulunan dolayısıyla sistem (akış) direnci veya basınç kayıpları bakımından
iyileştirilmiş bir kanal biçimi yer almaktadır. Her iki kanaldan da aynı Q debisi geçirilerek yapılan deneysel ölçümlerde 27 mmSS ve 16 mmSS toplam basınç kayıpları (fan toplam basıncı)
olduğu ölçülmüştür. Her iki kanal toplam basınç kayıpları açısından karşılaştırılırsa iyileştirilmiş
kanaldaki kayıpların yaklaşık olarak %41 daha az olduğu görülür. Fan enerji tüketimi fan toplam basıncıyla doğru orantılı olarak değiştiğinden, bu örnek uygulamada iyileştirilmiş kanal
tasarımlı fan halinde sıradan kanal tasarımlı duruma göre yaklaşık %41 gibi önemli ölçüde
enerji tasarrufu sağlanmış olduğu açıktır.

(a)

(b)
Şekil 6.2. (a) Sistem (akış) direnci bakımından sıradan bir kanal, (b) sistem (akış) direnci veya
basınç kayıpları bakımından iyileştirilmiş kanal ekseni boyunca toplam basınç değişimleri.
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6.3.2. Fan Karakteristik Eğrisinin Değiştirilmesi
Burada sistem (akış) direnci eğrisi değişmez, fan karakteristik eğrisi değişir. Bu değişim 4 farklı
şekilde sağlanabilir. Giriş damperi (Drallregler klape) ve frekans invertörü kullanılması ile fanların seri veya paralel bağlanmasıdır.
6.3.2.1. Giriş Damperi (Drallregler Klape) Kontrolü
Bu uygulamada fanın girişine değişken kanatlı damper (Drallregler klape) yerleştirilir. Bu yapı
Şekil 6.3.’te görüldüğü üzere fan yükünü, statik basıncını, debisini azaltarak fanın karakteristik eğrisini değiştirir. Bu damperlerde basınç kayıp katsayısı ζ = 0.25 - 0.5 arasında değişir. Bu
kontrol şekli debi ayarı ve enerji verimliliği açısından çıkış damperi kontrolünden daha verimlidir. Giriş damperi kanatları birbirine göre aynı veya zıt yönde dönebilen kanatlardan olabilmekte olup, kanatları içine alan gövde silindirik veya konik biçimlerde olabilmektedir. Değişken kanatlı giriş damperi (Drallregler Klape) kanatları kısıldığında havaya fan çark kanatlarıyla
uyumlu olarak aynı yönde bir ön-dönme hareketi verilerek fanın karakteristik eğrisi değiştirilir.
Tüm hava debisinin %80 - 100’ü aralığında kullanılması durumlarında işletme maliyeti olarak
etkinlik sağlar. Kısmanın %60’ın altına düşmemesi tavsiye edilir. Aksi takdirde belirli kanat açılarında sistem kararsız (stalling) çalışma durumuna geçerek akış kaynaklı titreşim artabilir ve
verim düşer. Kanat açısı 60ᵒ - 90ᵒ arasında (2/3 oranında açık veya tam açık) olmalıdır. Kanadın
dönüş yönündeki dönme debiyi, statik basıncı ve çekilen gücü azaltır. Ancak Drallregler klape
kanatlarının zıt yönde açılması yarar yerine zarar verebilir. Drallregler klape soğuk kalkışta ve
değişken debi durumlarında başarılı biçimde kullanılabilir. Havanın en az akış kaybı ile fana
giriş yapması ve aşırı gürültünün oluşmaması için giriş damperi kanatlarının kurulumunun, fan
çarkının dönüş yönüne uygun olacak bir şekilde yapılması önemlidir.
Üreticilerin bir arada imal ettikleri fan ve giriş damperlerinin birlikte karakteristik eğrileri tek
bir eğri olarak verilir ve bu eğri giriş damperinin etkisini de kapsar. Böyle değilse girişteki hava
hızına göre giriş damperinde oluşacak olan basınç kayıplarının fan statik basıncına eklenmesi
gereklidir. Akış kontrolü amaçlı olarak giriş damperlerinin hem Santrifüj hem de Eksenel fanlarda kullanımı uygun olmaktadır.

Şekil 6.3. Değişken kanatlı giriş damperi (Drallregler klape) kontrolü ve fan çalışma noktaları.
6.3.2.2. Fan Dönme Hızı (Devir Sayısı)/Frekans (Hız) Kontrolü
Fan kanunlarından hatırlanacağı üzere fanın debisi devir sayısı ile doğru orantılı, basıncı ise devir sayısının karesi ile doğru orantılı olarak değişir. Çekilen güç debi ve basıncın çarpımı olduğu
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için çekilen güç te doğal olarak devir sayısının küpü ile doğru orantılı olarak değişir. Fan devir
sayısının değiştirilmesi mekanik (kayış-kasnak vb.) sistemlerle veya elektrik (değişken frekanslı/frekans invertörlü) değişken hız sürücüleriyle yapılabilmektedir. En verimli kapasite kontrol şekli fan dönme hızının frekans invertörleri ile değiştirilmesidir. (Çift devirli motorlar bu
sistemin bir alt versiyonu olarak düşünülebilir). Fanların devir sayısı azaldıkça debi ve basınç
düştüğü için şebekeden çekilen elektriksel güç de azalır, yani bir enerji tasarrufu söz konusudur. Ancak fanlar düşük dönme hızlarında (devir sayılarında) yüksek dönme hızlarındaki kadar
verimli çalışamamaktadır (enerji tasarrufu yapıldığı zannedilirken şebekeden gereksiz akım
çekilmektedir). Çünkü düşük devir sayılarında fan verimsiz veya kararsız bölgede çalışmakta,
kanatlar akışa yeterince kılavuzluk yapamamaktadır. Bundan kaçınmak için fanlar mümkün
olduğunca yüksek devirlerde ve tasarım değerlerinde çalıştırılmalıdır. Eğer sistem değişken
kapasiteli ise paralel bağlı fanlar kullanılmalıdır. Böylece birden fazla fan tasarım kapasitesinde
çalışırken, sadece bir adet küçük fanın değişken kapasitede çalıştırılması mümkün olacağından
verimsizlik minimuma indirilebilir. Bu uygulama özellikle sıcaklık veya CO2 kontrollü bina iklimlendirme uygulamaları için özellikle verimlidir. Endüstriyel tesislerde de olabildiğince benzer
yöntemler tercih edilmelidir. Şekil 6.4.’te frekans invertörü ile yapılan fan dönme hızı kontrolü
şematik olarak verilmektedir. Görüldüğü üzere fan performans eğrileri paralel biçimde aşağı
yukarı kaymakta ve çalışma noktası sistem karakteristik eğrisinin üzerinde kalmaktadır.

Şekil 6.4. Fan devir sayısı (dönme hızı)/frekans (hız) kontrollü sistemde fan karakteristik eğrileri ve fan çalışma noktaları.
Fanların dönme hızı kontrolü genellikle prosesin belirli bir bölümündeki basınç, sıcaklık, dönme hızı gibi değişkenlerin bir saha elemanı tarafından algılanıp, bir PLC’ye kaydedilecek bir
algoritma vasıtasıyla yapılabilir. Örneğin V = 230 000 m3/h, ΔPt = 240 mmSS, n = 1500 devir/
dk olan bir santrifüj fan 1500 devir/dk ile 1000 devir/dk arasında değişken devirli olarak çalıştırılmak istenilsin. Şekil 6.5.’teki grafiğin oluşturulduğu (Vi = 230 000 x (ni/1500), ΔPi = 240 x
(ni/1500)2, Nei = 214 x (ni/1500)3) eşitlikleri PLC’ye girilerek fanın herhangi bir devir sayısındaki
performansı hakkında bir fikir edinilebilir. Ancak burada en sağlıklısı debi, basınç ve şebekeden çekilen elektriksel gücün ölçülerek kontrolün buna göre yapılmasıdır. Çünkü fanın değişik
devir sayılarındaki performansının fan kanunları ile tahmin edilmesi mümkün ise de yüksek
devir sayısına göre tasarlanan bir fanın debisi, düşük devir sayılarında fanın içini tamamen
dolduramaz ve bu nedenle kanatlar akışa yeterince kılavuzluk edemeyebilir. Bu ise bir miktar
verim düşüklüğüne sebep olabilir (devir sayısı azaldığında şebekeden çekilen güç azalır, ancak
verim tam devirdeki kadar yüksek olmaz).
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Şekil 6.5. Devir sayısına bağlı fan performans grafikleri.
6.3.2.3. Fanların Paralel Bağlanmasıyla Kontrol
Burada iki veya daha fazla sayıdaki fan aynı yerden gazı emer ve aynı yönde basarlarsa paralel
olarak çalıştırılmış olur. Paralel çalışmada her basınç değeri için fanların debileri toplanarak
toplam debi bulunur. Bu yöntem özellikle büyük güçlü tesislerde enerji verimliliği, fanların
kısmen yedeklenmesi, işletme ve bakım esnekliği sağlanması için faydalı olabilir. Burada bir
fan çalışırken duran fana doğru ters akış olmaması için fanların çıkış ağızlarına fan çalışmadığında kapalı kalacak damperler konulmalıdır. Ayrıca yer sorunu ile bağlantılar için olabilecek
kısıtlar paralel bağlamanın dezavantajlarıdır. Şekil 6.6.’da fanların paralel bağlanması prensibi
görülmektedir.
Paralel çalışmada küçük ve birden fazla fan söz konusu olacağı için değişken debilerde düşük
kalkış momentleri, tesisatın ucuzlaması, yedekleme mümkün olacaktır. Ayrıca değişken debili
bir sistem söz konusu olduğunda tek ve büyük bir fanın örneğin frekans invertörü ile kontrolü
pahalı ve/veya verimsiz olabilir. Bu gibi durumlar için maliyet analizleri yapılmalıdır. Büyük
fanlar düşük debilerde daha çabuk kararsız çalışma bölgesine girebilir (düşük akım çekme beklentisine karşın motorun daha fazla akım çekmesi söz konusu olabilir). Bu nedenle böylesi
durumlarda bir adet büyük fan yerine birden fazla ve daha küçük fan seçilmesi ve yine paralel
çalışma düşünülebilir.
Bir büyük fan yerine iki veya daha fazla fanın paralel bağlanarak kullanılması sadece düşük
dirençli sistemler için uygun olmakla birlikte; değişen talepte yüksek verimlilik, bir büyük fandan daha iyi performans ve ucuzluk, arıza süresi riskinden kaçınılması, daha az yer kaplanması
ve diğer akış kontrol yöntemleriyle donatılarak birlikte kullanılabilir olma gibi avantajları sağlar. Özellikle verimli performans aralıklarında çalıştırılırlarsa iki küçük paralel fan ve motorları
bunların yerine kullanılabilecek daha büyük bir fandan daha az güç tüketir.
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Şekil 6.6. Fanların paralel çalıştırılması halinde ortak fan performans eğrisinin ve fan çalışma
noktasının belirlenmesi.
6.3.2.4. Fanların Seri Bağlanmasıyla Kontrol
İki veya daha fazla sayıdaki fanın aynı akış yönünde ve ardı ardına bağlanarak gaz akışını sağlaması
seri olarak çalışmayı ifade eder. Fanlar birbirlerine peş peşe yani uç uca seri olarak bağlanabileceği
gibi aynı kanal içerisinde seri olarak farklı konumlarda da olabilir (bu durumdaki fana bazen kademeli fan denir ve fan sayısına göre 2, 3, 4 vb. kademeli fan olarak adlandırılır). Şekil 6.7. (a)’da görüldüğü
gibi seri bağlamada her debi için fanların basınçları toplanarak toplam basınç bulunur. Bu uygulama
basınç kayıplarının fazla olduğu ve tek bir fanın basıncının yetmediği durumlarda veya daha küçük
kapasiteli bir fanın yardımcı/takviye/basınç artırıcı (booster) fan olarak kullanılması için de tercih
edilir, Şekil 6.7. (b). Böylece ana fanın basıncının en uzaktaki düşük debi ihtiyacı olan bir branşman
için seçilme zorunluluğu ortadan kalkar. Şekil 6.7. (a)’da fanların seri bağlanmasına ilişkin prensip
şeması çizilerek, fan ortak performans eğrisinin ve fan çalışma noktasının belirlenmesi gösterilmiştir.
Fanların seri bağlanması düşük dirençli sistemler için uygun olmamakla birlikte; tek bir fanlı sisteme
göre daha düşük ortalama kanal basıncı, daha az gürültü ve daha az yapısal/elektriksel destek ihtiyacı gibi bazı avantajları sağlar. Ancak zorunlu olmadıkça farklı karakteristikteki fanlar seri bağlanmamalıdır. Çünkü bu durumda Şekil 6.7.(a)’da görüldüğü gibi kanal karakteristiğine bağlı olarak basılan
debide 1 numaralı kanal karakteristiği halinde A’dan B’ye bir artma veya 2 numaralı kanal karakteristiği halinde ise C’den D’ye bir azalma olabileceği gibi yeterli miktarda bir basınç artışı bile sağlanamayabilir. Seri bağlı iki veya daha fazla fanın devreye alınma sırası önce ilk fan, daha sonra ise diğer
fanların sıra ile devreye alınması, devreden çıkarılması ise bunun zıddı şeklinde olması uygun olur.

Şekil 6.7. (a) Fanların seri çalıştırılması halinde fan ortak performans eğrisinin ve fan çalışma
noktasının belirlenmesi.
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Şekil 6.7. (b) Booster fan uygulaması örneği.
Aynı gövde içinde seri bağlı eksenel fanların olması veya pervanelerinin birbirine çok yakın olması durumlarında ortak fan karakteristik eğrilerini teorik olarak belirlemek oldukça zor olup,
deneysel olarak laboratuvar ortamında yapılacak testlerle ortak fan eğrilerinin belirlenmesi
gerekir.
Pervaneleri aynı yönde dönen seri bağlı iki eksenel fandan oluşan bir fan sistemi oluşan akış
kayıpları nedeniyle verimsiz çalışır. Pervaneler arasında yönlendirici sabit kanatlar kullanılması
halinde akış kayıpları azalarak verim artar. Pervaneleri zıt yönde dönen seri bağlı iki eksenel
fandan oluşan bir fan sistemi (Çarkları Zıt Yönde Dönen İki Kademeli Eksenel Fan) ise bu iki
uygulamadan daha verimlidir. Bu uygulamada tek kademeli fan basıncının üç katına kadar bir
statik basınca bile ulaşılabilmektedir. Hava ikinci fan pervanesinin dönüş yönünün tersi yönde
dönerek ikinci fan kademesine girer ve hava ikinci fan pervanesinden hemen hemen eksenel
bir yönde çıkar.
6.3.2.5. Fanların Karmaşık (Seri ve Paralel) Bağlanmasıyla Kontrol
Burada yüksek debili havalandırma uygulamalarında paralel olarak bağlanmış seri bağlı fanlardan oluşan fan gruplarına karmaşık bağlı fanlar denir. Bu tüp uygulamalar Şekil 6.8. (a)’da
görüldüğü gibi özellikle otoyollardaki karayolu tünellerinin ve büyük otoparkların havalandırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Araç trafiğinin yoğunluğuna ve havalandırma ihtiyacına göre değişik karmaşık fan bağlantı kombinasyonları olabilmektedir. Fanların karmaşık (seri
ve paralel) çalıştırılması halinde fan ortak performans eğrisi ve fan çalışma noktası, fanların
paralel ve seri bağlanmasında uygulanan prensiplere dayanarak kolaylıkla belirlenebilir. Şekil
6.8. (a)’da verilen karmaşık fan tünel uygulamasında kullanılan 16 adet fanın olası değişik çalışma durumlarına 50 400 m3/h ile 511 200 m3/h aralığında debi, 4 kW ile 254 kW aralığında
güç çekilerek elde edilebilmekte ve sekiz farklı seviyede (Tablo 6.1) kullanılabilmekte olup,
olası değişik çalışma durumlarına ait fan ortak performans eğrileri ve fan çalışma noktaları
Şekil 6.8. (b)’de verilmiştir.
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Tablo 6.1. Karmaşık fan tünel uygulamasında kullanılan 16 adet fanın olası değişik çalışma
durumlarındaki çalışma ve performans değerleri.
Fan Çalışma Paralel
Seri Bağlı
Noktası
Birimler
Fanlar
1
4
2
2
3
2
3
2
2
4
4
2
5
3
2
6
2
2
7
2
1
8
1
1
A: Sadece acil durum için kullanılır.

Devir Sayısı
(devir/dk)
975
975
975
485
485
485
485
485

Debi
(m3/s)
142
120
91
75
60
45
28
14

Çekilen Güç Ortalama
(kW)
Servis Saati
254
A
178
A
193
4
34
10
24
15
6
4
4
6

Şekil 6.8. (a) Bir karayolu tüneli havalandırmasında karmaşık bağlı fan uygulaması.

Şekil 6.8. (b) Karayolu tüneli karmaşık bağlı fan uygulamaları için fan ortak performans eğrisi
ve fan çalışma noktasının bulunması.
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6.3.2.6. Fanların Kanat Açılarının Ayarlanmasıyla Kontrol
Eksenel fanlarda göbek bağlantısı üzerinde kanat sayısı ve kanat açısı değiştirilerek ayarlanabilir ve böylece bu tür fanların geniş bir debi ve statik basınç aralığında verimli olarak çalıştırılması mümkün olur. Bu durum uygulamada büyük bir esneklik ve kolaylık sağlar. En verimli
olanları airfoil kanatlı olanlarıdır. Göbeğe sabit kanatlı eksenel fanlara göre verimleri yüksek
ancak ilk yatırım maliyeti daha fazladır. Rezonans problemi yoktur. Farklı debilerde kararsız
akış (stall) problemleri olmaz. Ancak kirlenme problemi vardır ve düşük yüklerde verimleri
düşüktür.
Fan girişinde veya çıkışında kılavuz kanatlar kullanılarak ayarlanabilir kanatlı eksenel fanların
performans karakteristikleri daha da iyileştirilebilmektedir. Zıt yönde dönen iki çarktan oluşan
iki kademeli ayarlanabilir kanatlı eksenel fanlar özellikle yüksek statik basınçlar gerekli olduğunda verimli bir biçimde kullanılabilmektedir. Bu fanlar tersinir (çift veya iki yönlü) olarak ta
çalıştırabilir. Standart hava akış yönü, çarktan arkadaki motorun üzerine doğrudur. Hava akış
yönünü tersine çevirmek için, kanat konumu 180ᵒ döndürülmeli ve motor dönüş yönü değiştirilmelidir. Kanat açısı ayarlanabilir eksenel fanlar diğer kontrol yöntemlerine göre ilk yatırım
maliyeti açısından pahalı olmakla birlikte, enerji verimliliği ve gürültü (ses) düzeyi açısından
en iyi yöntemdir.

6.3.3. Fanın Konumu ve Yerleştirilmesiyle Enerji Verimliliği
Fanların giriş ve çıkış şartlarında bazı noktaları göz önüne alınarak (sistem etkisini minimize
ederek) da enerji verimliliği sağlanabilir. Giriş şartlarının iyi olması için engelli kanal ve geçiş
parçaları kullanılmamalı, açık giriş ve düz kanallar tercih edilmelidir. Fanın emme kanalındaki
dirsekte akışı yönlendirici kanatlar kullanılarak üniform bir akış sağlanmalıdır. Girişteki yük
(enerji) kayıplarını artırıcı ani kesit değişimlerinden kaçınılmalıdır.
Fanın çıkış şartları da uygun seçilmelidir. Çarktan çıkışta fan basma kanalında kullanılacak
dirseğin montajında salyangozdaki akışın hareket yörüngesine uyum sağlayacak bir yön ve
kanatçıklar olmalıdır. Basma kanalı üzerinde 90ᵒ’lik bir keskin dirsek olursa mutlaka kanatçıklar olmalıdır. Çıkış damperi kanalları mile paralel olmamalı, dik olmalıdır. Fan çıkış ağzı
kesit alanı basma kanalı kesit alanından küçükse geçiş parçası olarak tek yönlü bir konik
parça kullanılmalıdır.

6.4. Enerji Verimliliği Açısından İşletmede Dikkat Edilecek Hususlar
•

Fan ve tesisatının verimli biçimde işletilebilmesi için fan, prosesin gerektirdiği kontrol
mantığına uygun olarak çalıştırılmalıdır.

•

Fanın şase montajlarına dikkat edilmelidir. Gevşek cıvatalar, terazi bozukluğu olmamalıdır.
Platform montajlarının yeterli olması, fan ve elektrik motorunu dış hava etkenlerinden
koruma tedbirlerinin alınması, montaj öncesi fanı depolama koşullarının uygun olması gerekir.

•

Hava kanallarında zorunlu olmayan dirençlerden (gereksiz dirsekler, uygun olmayan hava
hızları, filtrelerin kirli (tıkalı) olması vb.), buralarda toz birikmesi veya gaz sıcaklık değerlerindeki değişimlerden kaynaklı problemlerden kaçınılmalıdır.

•

Fan girişinde, gövde içinde, çark ve kanatlarda akışın olduğu yüzeyler temiz olmalıdır. Kirli
yüzeyler verimi düşürür. Filtreler periyodik olarak temizlenmelidir. Aksi halde sistemin karşı basıncı artar ve güç kaybı söz konusu olur.
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•

Aşınma kaynaklı balans ve titreşim problemlerinden kaçınmak için akışkanın özelliğine uygun malzeme seçilmesi gerekir.

•

Fanlarda mekanik ve aerodinamik kaynaklı kuvvetler titreşime yol açmaktadır. Bu bağlamda fan verimini ve ömrünü olumsuz yönde etkileyebilecek derecede aşırı titreşimlere izin
verilmemelidir.

•

Yatak ve rulman eksen ayarları kontrol edilmelidir. Aksi takdirde rulman kasıntılı çalışarak
aşırı ısınma ve deformasyona uğrayabilir. Aynı şekilde kaplin ve kasnak ayarlarının doğru
yapılması kasılmaları, balans problemlerini ve enerji kayıplarını azaltacaktır.

•

Fanlar kritik hızda ve doğal frekansa karşı gelen devir sayıları civarında (±%10 civarında)
çalıştırılmamalıdır. Bu nedenle fanların kritik devir sayıları bilinmeli, özellikle frekans invertörü kullanımına dikkat edilmelidir. Fan çalıştırılırken kritik devir sayılarının hızlı geçilmesi
ile sorun çözülebilir. Ancak durma esnasında kritik devir sayılarına denk gelinmesi halinde
fan duramayabilir, titreşimler artabilir. Böylesi durumlarda frenleme sistemi gerekebilir.

•

Hatalı montaj, toz yapışması, boşluk artışı, gevşeklikler (örneğin rulman arızası) hava boğulması (kanatlara ters yüklerin gelmesine neden olur), rotor aynası arkasında vakum,
aşınma problemleri, milde boşluklar, gövdede hava kaçakları, vorteksler, cıvataların kopması, zeminin terazide olmaması, zemine bağlantının zayıf olması, fana dirsek, kanal taşıtılması vb. balans ve titreşim sorunlarına (malzeme yorulmasının artması, kırılma vb.) ve
verim düşüklüğüne yol açabilir.

•

Kayış-kasnak tahrikinde kasnak hızları aynı olmalı ve kayış gerginliği doğru ayarlanmalıdır.
Hizalanmamış kasnaklar güç kaybına neden olur. Gevşek kayış kaymaya, düşük fan hızlarına ve yatak, mil ve motor ısınmasına sebep olur. Kayışın gergin olması ise fan, motor ve
yatak ömrünü azaltır.

•

Erken uyarıcı dinamik bakım yapılmalıdır. Bu amaçla fanın kritik noktalarından alınacak
titreşim sinyalleri çözümlenmeli ve tanı tabloları kullanılarak tek bir sinyalin frekans spektrumunun çıkartılması ile beklenen arızanın tanınması sağlanabilmektedir. Böylece bakım
ve işletme masrafları azalır.

•

İklimlendirme sistemlerinde hava sızıntıları enerji ve ısı kayıpları yanında konfor şartlarının
da bozulmasına yol açar. Bu bakımdan statik basınca ve kanal konstrüksiyonuna (kanal boyutlarına ve bağlantılardaki aralıklara) bağlı olan sistemdeki hava sızıntıları önlenmelidir.

•

Fanın verimli olarak çalışabilmesi için çarkın dönüş yönü doğru olmalıdır. Aksi takdirde
fanın performans değerleri önemli ölçüde değişecektir.

•

Giriş damperi çarkın dönüş yönüne uygun bir biçimde yerleştirilmelidir.

6.5. Fanlarda Ekonomik Analiz
6.5.1. Fanlarda Ömür Boyu Maliyet Hesabı
Herhangi bir sistem için Ömür Boyu Maliyet (ÖBM), ilgili sistemin satın alınması, montajı, işletmesi, bakım-onarımı ve imhası gibi tüm aşamaları ile bütün ömrü boyunca oluşan toplam
maliyetini bir arada tanımlar. ÖBM tanımlanabilen ve ölçülebilen bütün aşamaları kapsayan
bir yönteme dayalı olarak aşağıda verilen (6.1) numaralı denklem ile hesaplanabilir. ÖBM yönteminde olası farklı tasarımların, değişik çözümlerin karşılaştırılması ve eldeki verilerin yeterliliği ile mali açıdan en uygun sonuca ulaşmak mümkündür. ÖBM için bileşenler aşağıdaki
eşitlikteki gibi tanımlanabilir:
(6.1)
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Bu ifadede,
ÖBM : Ömür Boyu Maliyet,
Cic

: İlk yatırım maliyeti (fan ve sistem elemanları),

Cin

: Montaj ve işletmeye alma maliyeti,

Cd

: Demontaj ve hurda (imha) maliyeti,

Cce

: Enerji maliyeti,

Co

: Çalıştırma maliyeti (sistemin normal çalışması için operatör maliyeti gibi),

Cm

: Bakım maliyeti (parçalar ve adam-saat),

Cs

: İşletme ile gelen ekstra maliyetler (duraklama zamanları, üretim kaybı),

Cenv

: Çevre etkisi ile gelen maliyet,

n
: Ekonomik (faydalı) ömür (yıl) olup; Pervane Tipi Eksenel Fanlarda 15 yıl, Borulu Kanal
		 Tipi Eksenel Fanlarda 20 yıl, Çatı Montajlı Havalandırma Fanlarında 20 yıl ve Santrifüj
		 Fanlarda ise 25 yıl alınabilmektedir.
f yıllık faiz oranı (sermaye geri kazanım faktörü), işletme maliyetinin büyük bir kısmını oluşturan enerji (elektrik vb.) maliyetindeki son 5 yıllık ortalama faize göre belirlenir ve fan sisteminin ömür boyu maliyet hesabında gelecek yıllardaki işletme maliyetleri aşağıdaki bağıntıya
göre hesaplanır.
İşletme Maliyeti (1 + f)n = Bugünkü Değer (n.yıldaki)

(6.2)

(6.1) denkleminde ilk üç sırada yer alan maliyetler sabit, diğerleri ise değişkendir. Bütün bir
sistemin başlangıcından devreden çıkışına kadar çeşitli maliyetlerden oluşan ömür boyu maliyet yaklaşımı için, ne kadar çok bilgi (uzman tecrübesi ve literatür) ve öngörü ile hesaplama
yapılırsa o kadar doğru bir maliyete ulaşılabilir. Kimi zaman bu bileşenlerden bazıları önemsiz
görülebilir ve dikkate alınmayabilir kimi zaman ise farklı sistemler için farklı bileşenler toplam
maliyet içerisinde daha etkin bir durumda olabilir. Buna en tipik örneklerden biri sistem parçalarından bazılarının yurt dışı alımlar sonrasında bakım onarım ve bakım onarımı yapacak
adam-saat maliyetlerinin yüksekliği ve bununla oluşan duraklama ve üretim kaybı maliyetleri
olarak anılabilir. Orijinal parça bazında maliyetler de önem kazanabilir. Kimi zaman bazı Ortadoğu ülkelerinde enerji maliyetleri yüzdesel olarak düşerken, ilk yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve sistemin sürekliliği yani üretim zamanlarındaki kayıplar daha önemli olabilir.
Ömür boyu maliyet yaklaşımı bir bütün olarak her durumu içermeye çalışan ve gereksiz olanları ayıklayarak bütün bir maliyet analizine olanak veren bir araçtır. ÖBM değerinin düşürülebilmesi için fan sistemlerin tasarımı çok önemlidir. Genel olarak fan sistemleri; fan ve elektrik
motorları, giriş ve/veya çıkış damperleri, giriş konisi ve/veya çıkış bağlantısı, aktüatörler, frekans invertörleri, susturucular, yağ tutucu filtre, yataklar ve kanal sistemi gibi elemanlardan
oluşur. Sistem bir işe yönelik istenen çıktıları sağlayabilecek şekilde tasarlanır ve tasarım kriterleri için başlangıç değerlerini verir. Sistem çıktı değerleri fan sisteminin kanallar ve diğer
ekipmanlarla uyumlu çalışması ile elde edilebilir. Fan ve kanal karakteristikleri bir noktada kesişirler ve o nokta ortak çalışma noktasıdır. Bu ortak çalışma noktasına bağlı olarak fanın emiş
ve atış ağızlarındaki ortalama akış hızları ile emme ve basma kanalları içerisindeki ortalama
akış hızlarının en uygun değerlerde olması fan sisteminin ömür boyu maliyetini düşürecektir.
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Değişen çalışma şartlarında da sistem bileşenlerinin mümkün olduğunca verimli ve işlevsel
çalışmalarını sağlayacak, aşınma, titreşim, gürültü, kirlilik gibi bir süre sonra yüksek bakım,
onarım maliyetleri oluşturacak olumsuzluklardan uzakta bir tasarım yapılması da ÖBM açısından oldukça önemlidir. Frekans invertörlü fanlar kullanmak bu anlamda faydalı olacaktır. Kurulu sistemlerde ise ilk yatırım maliyetleri dışındaki maliyet kaynakları incelenerek çözümler
geliştirilebilir.
Sistem ekipmanlarına bağlı olarak fanların ömür boyu maliyeti içinde işletme (enerji ve bakım-onarım) maliyetinin oranı %74 - 90, ilk yatırım (ekipman ve kurulum) maliyeti ise %10-26
arasında olup, işletme maliyeti içindeki aslan payını ise enerji maliyeti oluşturmaktadır. Bu
nedenle fanlar, ömür boyu maliyeti içinde önemli bir yeri olan enerji maliyeti minimum olacak
bir şeklide yani enerji verimliliğine dikkat edilerek seçilmelidir.
Örnek Hesaplama:
Ekonomik (faydalı) ömrü 20 yıl olan 55 kW mil gücündeki frekans (hız) kontrollü borulu kanal
tipi AIRONN marka bir eksenel fanın ilk yatırım maliyeti (montaj ve işletmeye alma maliyeti
dahil) 57 120 TL, demontaj maliyeti 500 TL, yıllık bakım-onarım masrafları 16 000 TL ve fanın
hurda değeri ise 1 700 TL olarak tahmin edilmektedir. Yıllık ortalama çalışma süresi 5000 saat
ve Temmuz 2019 için elektrik enerjisi birim fiyatı 0.822 TL/kWh ve yıllık faiz oranı f = 0.19 alınacaktır. Bu verilenlere göre fanın ömür boyu maliyeti (ÖBM)’nin ne kadar olacağını hesaplayalım.
Çözüm:
Fanın ömür boyu maliyeti (ÖBM) aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir:

Örnek hesaplamada verilen bilgilere göre bu ifadedeki, fanın ilk yatırım maliyeti (montaj ve
işletmeye alma maliyeti dahil),
Cic + Cin = 57 120 TL,
demontaj maliyeti ve hurda değeri toplamı,
Cd = 500 + 1 700 = 2 200 TL,
yıllık bakım-onarım masrafları ise Cm = 16 000 TL/Yıl ve fanın ekonomik (faydalı) ömrü n = 20
yıl olarak verilmektedir.
Fanın yıllık enerji maliyeti hesaplanırsa,
Cce = 55 kW x 5000 h/yıl x 0.822 TL/kWh = 226 050 TL/yıl
bulunur.
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Böylece yıllık faiz oranı (sermaye geri kazanım faktörü) f, dikkate alınmadan fanın yıllık işletme
maliyeti hesaplanırsa,
Cce + Cm = 226 050 TL/yıl + 16 000 TL/yıl = 242 050 TL/yıl
bulunur. Fan sisteminin ömür boyu maliyet hesabında yıllık faiz oranı (sermaye geri kazanım
faktörü) f, dikkate alınarak gelecek yıllardaki işletme (enerji ve bakım-onarım) maliyetleri aşağıdaki bağıntıdan faydalanılarak hesaplanır.
İşletme Maliyeti (1 + f)n = Bugünkü Değer (n.yıldaki)
1.Yıl: n = 1 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)1 = 288 040 TL
2.Yıl: n = 2 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)2 = 342 767 TL
3.Yıl: n = 3 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)3 = 407 893 TL
4.Yıl: n = 4 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)4 = 485 392 TL
5.Yıl: n = 5 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)5 = 577 617 TL
6.Yıl: n = 6 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)6 = 687 364 TL
7.Yıl: n = 7 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)7 = 739 928 TL
8.Yıl: n = 8 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)8 = 817 963 TL
9.Yıl: n = 9 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)9 = 1 158 318 TL
10.Yıl: n = 10 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)10 = 1 378 398 TL
11.Yıl: n = 11 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)11 = 1 640 294 TL
12.Yıl: n = 12 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)12 = 1 951 950 TL
13.Yıl: n = 13 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)13 = 2 322 820 TL
14.Yıl: n = 14 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)14 = 2 764 156 TL
15.Yıl: n = 15 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)15 = 3 289 346 TL
16.Yıl: n = 16 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)16 = 3 914 321 TL
17.Yıl: n = 17 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)17 = 4 658 042 TL
18.Yıl: n = 18 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)18 = 5 543 070 TL
19.Yıl: n = 19 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)19 = 6 596 254 TL
20.Yıl: n = 20 ⇒ 242 050 TL x (1 + 0.19)20 = 7 849 542 TL
Böylece fanın toplam 20 yıllık işletme maliyeti = 47 413 475 TL
Fanın hurda (imha/elden çıkarma/devre dışı bırakma) değeri 1 700 TL ve demontaj maliyeti ise
500 TL olduğundan buradan elde edilecek net gelir;
1 700 TL - 500 TL = 1 200 TL
olacaktır.
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Sonuç olarak yukarıda verilen denklemdeki diğer terimler ihmal edilerek fanın toplam 20 yıllık
Ömür Boyu Maliyeti,
ÖBM = 47 413 475 TL + 57 120 TL - 1 200 TL = 47 469 395 TL
bulunur.

6.5.2. Fanlarda Geri Ödeme (Amortisman) Süresi Hesabı
Fanın geri ödeme (amortisman) süresi Tg (yıl) olarak aşağıdaki bağıntıdan hesaplanabilmektedir.

(6.3)
Burada; Gi toplam yıllık işletme (enerji ve bakım-onarım) masraflarını (TL), Gy toplam ilk yatırım masraflarını (TL) ve f ise yıllık faiz oranını göstermektedir.
Fanın Gi toplam yıllık işletme (enerji ve bakım-onarım) masrafları (TL) hesaplanırken, çıkış/
giriş damperi yerine frekans invertörü veya değişken devirli motor kullanılmasıyla sağlanan
elektrik enerjisi tasarrufu pozitif, bakım-onarım masrafları ise negatif olarak dikkate alınmalıdır. Benzer şekilde fanın Gy toplam ilk yatırım masrafları (TL) hesaplanırken, çıkış/giriş damperi
yerine kullanılan frekans invertörlü veya değişken devirli motorlu fan fiyatı pozitif, kullanılmayan çıkış veya giriş damperi fiyatı ise negatif olarak dikkate alınmalıdır.
Daha önce ifade edildiği gibi enerji verimliliği açısından frekans invertörü veya değişken devirli
motor kullanımı giriş damperi ve çıkış damperine göre daha avantajlı olup, günümüz şartlarında frekans invertörü kullanılması çoğu zaman son derece makul, hatta çok kısa sayılabilecek
geri ödeme (amortisman) süreleri vermektedir. Enerjinin giderek değerlendiği ve enerji verimliliğinin yeni bir enerji kaynağı gibi değerlendirildiği şu günlerde bu tür tasarruf sağlayan
sistemler büyük önem arz etmektedir.

6.6. Fanlarda Enerji Verimliliği Açısından Giriş Damperi (Drallregler Klape),
Çıkış Damperi ve Fan Dönme Hızı (Devir Sayısı)/Frekans (Hız) Kontrolünün
Karşılaştırılması
Şekil 6.9. (a), (b) ve (c)’de fanı tahrik eden elektrik motorunun frekans (hız) kontrolü ile fan
dönme hızının değiştirilmesinin giriş damperi ve çıkış damperine göre ne kadar enerji verimliliği sağlayan bir kapasite kontrolü sağladığı açıkça görülmektedir. Şekilde sürekli çizgiler fan
performans eğrilerini, kesikli çizgiler ise sistem (akış) direnç eğrilerini göstermektedir. Fanın
çalışma noktası bu iki eğrinin kesim noktasıdır.
Çıkış damperinde damper kapanırken statik basınç artar ve debinin azalmasına sebep olur,
Şekil 6.9.(a). A, B ve C noktaları akışın üç değişik konumuna karşılık gelmekte olup, A’dan C’ye
doğru damper kapanmaktadır.
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Giriş damperinde kontrol prensibi, fan çarkına giren akışkanın kanat aralıklarına göre dönmesidir. Bu statik basıncı azaltır ve kanat açısına bağlı olarak farklı fan performans eğrilerini
oluşturur, Şekil 6.9. (b). Şekilde A, B ve C noktaları değişik kanat açıları için fanın çalışma noktalarını göstermektedir.
Şekil 6.9. (c) ise frekans (hız) kontrolünü göstermektedir. A noktası fanın tam dönme hızdaki
çalışma noktasını, B ve C noktaları ise fanın çark dönme hızı azaltıldığındaki çalışma noktalarını
göstermektedir. Güç fanın çark dönme hızının küpüyle doğru orantılı olduğundan, gerekli güç
B ve C çalışma noktalarında buna bağlı olarak önemli ölçüde düşer.

Şekil 6.9. (a) Çıkış damperi, (b) giriş damperi ve (c) frekans (hız) kontrolü yöntemlerindeki
basınç-debi karakteristikleri ve çalışma noktalarının karşılaştırılması.
Şekil 6.10’da çıkış damperi, giriş damperi ve frekans (hız) kontrolü yöntemlerindeki güç gereksinimleri debinin fonksiyonu olarak çizilmiştir. Bu eğrilerden frekans kontrolünde daima güç
gereksiniminin en az olduğu görülmektedir.

Şekil 6.10. Çıkış damperi, giriş damperi ve frekans (hız) kontrolü yöntemlerindeki güç gereksinimlerinin debinin fonksiyonu olarak değişimleri.
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Örnek Hesaplama:
Çıkış damperi kullanılan 55 kW mil gücündeki Borulu Kanal/Eksenel Boru tipi (Kovanlı tip) bir
eksenel fanda frekans (hız) kontrolü kullanıldığında ne kadar enerji verimliliği (tasarrufu) sağlanacağını, bunun TL olarak ekonomik getirisinin ne kadar olacağını ve geri ödeme (amortisman) süresinin ne kadar olacağını hesaplayalım. Fanın çalışma süresinin %70’inde %60 debide
ve %30’unda ise %80 debide çalıştırıldığını kabul edilmektedir. Yıllık ortalama çalışma süresi
5000 saat ve Temmuz 2019 için elektrik enerjisi birim fiyatı 0.822 TL/kWh ve yıllık faiz oranı f
= 0.19 alınacaktır. Fanın yıllık bakım-onarım masraflarındaki azalma 16 000 TL olarak tahmin
edilmektedir. Fanın ekonomik (faydalı) ömrü 20 yıl alınacaktır. Sadece fanın (çıkış dampersiz ve
frekans invertörsüz) ilk yatırım maliyeti 31 895 TL, çıkış damperinin ilk yatırım maliyeti 3 403
TL ve frekans invertörünün ilk yatırım maliyeti ise 25 525 TL’dir.
Çözüm:
Şekil 6.10’daki eğrilerden gerekli güçler; çıkış damperiyle kontrolde %60 debi için%95’lik bir
güce ve frekans (hız) kontrolüyle ise %31’lik bir güce ihtiyaç duyulmakta olduğu anlaşılmaktadır. Böylece fanın %60 debide çalıştırılması halinde frekans (hız) kontrolü ile çıkış damperi
kontrolüne göre %64’lük bir enerji verimliliği (tasarrufu) sağlanacağı görülmektedir.
Yine Şekil 6.10’daki eğrilerden gerekli güçler; çıkış damperiyle kontrolde %80 debi için
%111’lik bir güce ve frekans (hız) kontrolüyle ise %60’lık bir güce ihtiyaç duyulmakta olduğu
anlaşılmaktadır. Böylece fanın %80 debide çalıştırılması halinde frekans (hız) kontrolü ile çıkış
damperi kontrolüne göre %51’lik bir enerji verimliliği (tasarrufu) sağlanacağı görülmektedir.
Çalışma süresine göre çıkış damperi kontrolü yerine frekans (hız) kontrolü kullanılması durumundaki ağırlıklı güç tasarrufu hesaplanırsa,
0.70 x %64 + 0.30 x %51 = %60
bulunur. Buradan tasarruf edilen ağırlıklı güç,
55 kW x %60 = 33 kW
kadardır. 5000 saat’lik yıllık ortalama çalışma süresi ve 0.822 TL/kWh elektrik enerjisi birim
fiyatı için enerji tasarrufu,
33 kW x 5000 h x 0.822 TL/kWh = 135 630 TL/yıl
Fanın ekonomik (faydalı) ömrü 20 yıl olup, bu ömür sonundaki enerji tasarrufu hesaplanırsa,
135 630 TL/yıl x 20 yıl = 2 712 600 TL
olur. Görüldüğü gibi çıkış damperi yerine frekans (hız) kontrolüyle sağlanan enerji verimliliği
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(tasarrufu) ile fanın 20 yıllık ekonomik (faydalı) ömrü sonunda çok önemli bir miktarda bir
ekonomik tasarruf sağlanmaktadır.
Fanın geri ödeme (amortisman) süresi Tg (yıl) olarak daha önce verilen aşağıdaki (6.3) numaralı bağıntıdan hesaplanabilmektedir.

Burada; Gi toplam yıllık işletme (enerji ve bakım-onarım) masraflarını (TL), Gy toplam ilk yatırım masraflarını (TL) ve f ise yıllık faiz oranını göstermektedir.
Fanın Gi toplam yıllık işletme (enerji ve bakım-onarım) masrafları (TL) hesaplanırsa,
Gi = 135 630 - 16 000 = 119 630 TL
elde edilir. Fanın Gy toplam ilk yatırım masrafları (TL) hesaplanırsa,
Gy = 31 895 + 25 525 - 3 403 = 54 017 TL
bulunur. Yıllık faiz oranı f = 0.19 alınır ve tüm değerler denklemde yerlerine yazılırsa, fanın geri
ödeme (amortisman) süresi,

olarak bulunur. Yaklaşık 6 ay olan bu kısa geri ödeme süresi frekans invertörü kullanmanın
çıkış damperine göre enerji verimliliği açısından ne kadar önemli bir avantaj sağladığını göstermekte olup, günümüz şartlarında yatırım yapılması için son derece makul, hatta çok kısa
sayılabilecek bir geri ödeme (amortisman) süresidir. Sonuç olarak çıkış damperli eksenel
fan yerine frekans invertörlü eksenel fan kullanımı artan enerji ihtiyacının ve maliyetlerinin artık zorunlu kıldığı tasarruf konusunda kullanılabilecek en uygun sistemlerden birisidir.
Enerjinin giderek değerlendiği şu günlerde bu tür tasarruf sağlayan sistemler büyük önem
arz etmektedir.

6.7. Özgül Fan Gücü (SFP) ve Önemi
Günümüzde her alanda olduğu gibi, fanlarda da enerji verimliliği çok önemlidir. Tasarım (pik
veya en iyi verim) noktası veya gerçek çalışma noktasındaki fan genel (toplam) verimi veya fan
veriminden başka fan sistemlerinin enerji verimliliğini tanımlamanın diğer bir alternatif yolu
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onun özgül fan gücüdür. Hesaplaması “pik” veya “en iyi verimle çalışma noktası” şartlarında
olmadığı için oldukça farklıdır. Aironn Havalandırma vb. fan üreticileri belli bir çalışma noktası tanımlanmadan özgül fan gücünü veremezler. SFP, debi ve çekilen elektrik gücünün bir
fonksiyonudur. Özgül Fan Gücü kavramı fanlı sistemlerin kullanmış olduğu elektrik enerjisinin
verimliliğinin belirlenmesinde kullanılan önemli bir ölçüttür.
Aynı debi ve toplam basınç olarak gerekli performansı veren fanlar arasında seçim yapılırken
Özgül Fan Gücü (Specific Fan Power - SFP) kavramının kullanılması fan sisteminin ilk yatırım
masrafları yanında, bakım-onarım ve işletme (enerji) maliyetinin toplamı olarak tanımlanan
ömür boyu maliyet bakımından çok önemlidir. Özgül Fan Gücü küçük olan fan veya fanların
kullanıldığı sistemlerde işletme (enerji) maliyeti azalacağından, bu fan veya fanların kullanıldığı sistemlerin ömür boyu maliyetleri de küçük olacaktır. Birçok Avrupa ülkesinde SFP’nin
maksimum değerleri ile ilgili kısıtlamalar gerek tavsiye gerekse şartname yoluyla kullanılmaya
başlamıştır. Bu, verimli bir hava taşıma sistemine geçiş için atılmış önemli bir ilk adımdır.
Bir fan için Özgül Fan Gücü; fan motorunun şebekeden çektiği elektrik gücünün, fan debisine
oranı yani birim hava debisi başına tüketilen elektrik gücünün miktarı olarak tanımlanır. Birimi
[kW / (m3/s)], [kW / (m3/h)] veya bazen de birim hava hacmi başına şebekeden çekilen elektrik enerjisi kJ/m3 veya kWh/m3 veya olarak da tanımlanır.

(6.4)

SFP sayesinde bina havalandırma sisteminin ne ölçüde verimli olduğu ölçülebilmektedir. Büyük binalarda birden fazla fanın kullanıldığı iklimlendirme sistemlerinde ise Sistemin Özgül Fan
Gücü, sistemdeki fan motorlarının çektiği güçlerin toplamının (kW), egzoz (veya dönüş) veya
üfleme (besleme veya veriş) fanları hava debilerinden (m3/s) daha büyük olanına oranı olarak
tanımlanır.

(6.5)

SFPsistem değeri proje tasarım aşamasında belirtilerek, iklimlendirme sisteminin ihtiyacı olan
kurulu elektrik gücünün tespiti ve elektrik enerjisi tüketiminin hangi seviyede istendiğini belirlemekte kullanılır. Bu sayede binanın enerji sınıfına yönelik hedef, iklimlendirme sistemi bakımından da belirtilmiş olur. Bu değeri kıyaslayan alıcı, bu sayede iklimlendirme sistemi (klima
santralleri) arasındaki enerji verimliliği kıyaslamasını da daha kolay yapacaktır. Örneğin bu değer izin verilen en yüksek SFP ≤ 2.5 kW/(m3/s) olarak belirlendiğinde, tüm santraller ve fanlara
ait teknik çıktılarda referans ölçüt olarak bu değer aranacaktır. Enerji verimliliği ve dolayısıyla
işletme (enerji) maliyeti ile ömür boyu maliyet bakımından SFP’nin küçük olması istenir. Avrupa Topluluğu EN13779 standardında SFP tanımı yapılarak, kategori değerleri aşağıda Tablo
6.2’de verilmiştir.

252

Tablo 6.2. EN13779 standardında verilen özgül fan gücü SFP kategorileri.
SFP: kW / (m3/s)
< 0.5
0.5 - 0.75
0.75 - 1.25
1.25 - 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 4.5
> 4.5

KATEGORİ
SFP1
SFP2
SFP3
SFP4
SFP5
SFP6
SFP7
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7.1. Giriş
Bir fanın performansı; fanın tasarımı, çalışma noktası (basınç-debi, verim-debi ve mil gücü-debi karakteristikleri), fanın boyutları, fan çarkının dönme hızı (devir sayısı), fanın emip basacağı
gazın yoğunluk, sıcaklık vb. fiziksel özellikleri, sistem dirençleri vb. gibi birçok faktöre bağlıdır.
Fan seçiminde fandan istenilen performansı sağlayabilmesi için bu faktörlerin yanında enerji
verimliliği, gürültü düzeyi, ömür boyu maliyet vb. gibi birçok hususun göz önüne alınması
elzemdir.
İyi bir fan istenilen performansı yerine getirirken az enerji tüketen (yüksek verimli), mümkün
olduğunca az gürültülü (yüksek verimli fanların gürültü düzeyleri de düşüktür) ve ömür boyu
maliyeti düşük olan fandır. Türkiye’de sanayide verimleri yüksek olmayan çok sayıda fan vardır.
Bu nedenle enerji verimliliğinin artırılmasında fan sistemlerinin verimliliklerinin yükseltilmesinin önemli miktarda katkısı olacaktır.
Fan sistemlerinde enerjinin verimli kullanılması seçim, tasarım, imalat ve işletme süreçlerinin optimize edilmesi ile sağlanır. Çünkü kullanılan sistem ekipmanlarına bağlı olarak fanların
ömür boyu maliyeti içinde işletme (enerji ve bakım-onarım) maliyetinin oranı %74-90, ilk yatırım (ekipman ve kurulum) maliyeti ise %26-10 arasındadır. İşletme maliyeti içindeki aslan
payını enerji maliyeti oluşturmaktadır. Bunun anlamı; bir işletme için en iyi fanın ilk yatırım
maliyeti en düşük fan olmadığıdır. Bu nedenle fanlar, ömür boyu maliyetleri minimum olacak
bir şeklide seçilmelidir.
Tasarımcılar genellikle sistem debisi ve basıncını belirlerken emniyet faktörlerini dikkate alırlar. Müşteriler ise ilerideki muhtemel kapasite artışları için bir toleransın olmasını ister. Bunların yanında geçmişte fan tasarımında HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) vb. bilgisayar
simülasyon ve analiz programlarının kullanılmaması ve eskime gibi nedenler mevcut fanlarda
enerji verimliliğinin yeterince sağlanamamasındaki potansiyel nedenleri oluşturur. Bir başka
neden de fan imalatçıları müşterinin talebi olan debi, basınç ve sıcaklık değerleri için en verimli noktada seçim yaparlar. Ancak işletme aşamasında yukarıda belirtilen nedenlerle bu değerlerin dışına çıkılırsa doğal olarak fan verimsiz çalışacaktır.

7.2. Cordier Diyagramı
1953 yılında O. Cordier, yüksek verimde pompalar ile birlikte çok sayıda fan ve kompresör gibi
akışkana enerji veren akım makinalarının optimum çalışma durumuna ait,
(7.1)
boyutsuz özgül açısal hızları ile boyutsuz ds özgül çaplarını istatistiki bakımdan incelemiş ve
aşağıdaki Şekil 7.1’de görülen ortalama eğri etrafında noktaların çok dağılmadığını görmüştür.
Bunun anlamı şudur ki, kriter olarak yüksek verim kabul edilirse, optimum çalışma noktasına
ait (ds, ωs) noktası bu eğri üzerine düşen akım makinasının (fan, kompresör veya pompa)
yüksek verimli olma ihtimali büyüktür. Verimi yüksek optimum fan tipinin, devir sayısının ve
yaklaşık olarak çark çapının imalatçı firma kataloglarına bakmadan önce bir ön belirlenmesi
amacıyla Cordier diyagramı kullanılmasında yarar vardır.
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Özgül Çap:

Özgül hıza benzer olarak, en iyi verim noktasında çalışırken 1 m3/s debiyi, 1 m basma yüksekliği için geçiren akım makinasının (fan, kompresör veya pompa) çarkının dış çapına özgül çap
(boyutlu) denir.
Boyutsuz özgül çap ise aşağıdaki gibi tanımlanır,
(7.2)
Optimum fan seçiminde üretici firma kataloglarına bakmadan önce Şekil 7.1’de verilen Cordier diyagramı bir ön seçim aracı olarak kullanılabilir. Fan debisi Q (m3/s), basma yüksekliği H
(m) ve açısal hızı ω (rad/s) = 2πn/60 veya devir sayısı n (devir/dk) belirli ise çark çapı d (m) ve
fan tipi (Santrifüj, Eksenel veya Karışık Akışlı) Cordier diyagramından belirlenebilir. Fan çark
çapı d, basma yüksekliği H ve debisi Q belirli ise bu defa fan tipi ve açısal hızı ω = 2πn/60 veya
devir sayısı n yine Cordier diyagramından belirlenebilir. Bu şekilde yapılabilecek bir ön seçimden sonra imalatçı firma fan kataloglarından optimum fan seçimi tamamlanabilir. Cordier
diyagramındaki eğride Santrifüj ve Eksenel Fan için ortak olan bölgede Santrifüj veya Eksenel
Fan seçilebileceği gibi Karışık Akışlı Fan da seçilebilir. Denklem (7.2)’deki H, fan basma yüksekliğini göstermekte olup, ΔPt fan toplam basıncının ve γ akışkanın özgül ağırlığının fonksiyonu
olarak H = ΔPt /y şeklinde tanımlanabilir.
Uygulamada geometrik olarak benzer ancak farklı boyut ve dönme hızındaki fan çarklarını verim açısından karşılaştırmak amacıyla çizilen σ - δ Cordier diyagramları da kullanılabilmektedir.
Burada σ fan dönme hızı katsayısı olup, debi (akış/hacim) katsayısı φ ve basınç katsayısı ψ’nin
fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi tanımlanır.
(7.3)
Burada n esas fanın devir sayısını, n‘ ise esas fana geometrik olarak benzer ve daha küçük olup
esas fandakine eşit miktarda ΔPt toplam basınç farkını akışkana verebilen fanın devir sayısını
göstermektedir.
Çap karakteristiği katsayısı δ’da, yine debi (akış/hacim) katsayısı φ ve basınç katsayısı ψ’nin
fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi tanımlanır.
				

(7.4)

Burada d esas fanın çark çapını, d‘ ise esas fana geometrik olarak benzer ve daha küçük olup
esas fandakine eşit miktarda ΔPt toplam basınç farkını akışkana verebilen fanın çark çapını
göstermektedir.
(7.3) ve (7.4) denklemlerindeki ψ fan basınç katsayısı olup, ΔPt fan toplam basıncını, ρ akışkanın yoğunluğunu ve U2 ise çevresel hızını göstermektedir ve şöyle tanımlanır:
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(7.5)

(7.3) ve (7.4) denklemlerindeki φ fan debi (akış/hacim) veya akış katsayısını göstermekte olup,
genellikle fan çark çıkış çapı d2 ve çıkış çevresel hızı U2 kullanılarak şöyle tanımlanır:
				

(7.6)

Bu tanımlama φ yaklaşık olarak fan çarkının birim çıkış alanına karşılık gelen gerçek akış debisini belirlemeyi mümkün kılmaktadır.
Bazen de fan çark giriş çapı d1 ve giriş çevresel hızı U1 kullanılarak debi katsayısı aşağıdaki gibi
de tanımlanır.
				

(7.7)

Bu tanımlama ise φ yaklaşık olarak fan çarkının birim giriş alanına karşılık gelen gerçek akış
debisini belirlemeyi mümkün kılmakta olup, özellikle santrifüj pompalar için bu tanımlamanın
kullanılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.
Uygulamada kullanılan fan tiplerine göre debi ve basınç katsayıları Tablo 7.1’de verilmiştir.
Tablo 7.1. Uygulamada kullanılan fan tiplerine göre debi ve basınç katsayıları.
Fan Tipi

Yapı Tipi

Debi
Basınç Kullanım Alanı
Katsayısı φ Katsayısı ψ

Eksenel
Duvar tipi fan
(Aksiyal) Fanlar

0.1-0.25

0.05-0.1 Pencere ve duvarlara monte edilebilir,
çok düşük basınçta

Kılavuz kanatsız

0.15-0.3

0.15-0.3 Çok düşük basınçta

Kılavuz kanatlı

0.3-0.6

0.3-0.6

Nispeten yüksek basınçlarda

Karşıt dönüşlü

0.2-0.8

1.0-3.0

En yüksek basınçlarda, özel durumda

0.2-0.4

0.6-1.0

Yüksek basınçlarda, yüksek verimli
çalışma için

Radyal( Düz) kanatlı

0.3-0.6

1.0-2.0

Yüksek basınçlarda ve düşük
debilerde, özel kullanım için

Öne eğik kanatlı

0.4-1.0

2.0-3.0

Düşük basınçlarda ve yüksek
debilerde, düşük verimli çalışma için

Yarı eksenel
(eksenel hızlandırıcılı)

0.2-0.5

0.4-0.8

En yüksek basınçlarda, özel durumda

Yarı radyal
(kanal fanı)

0.2-0.3

0.4-0.6

Boruya veya kanala montaj
uygulamalarında

1.0-2.0

2.5-4.0

Daha az yer kaplamada, düşük
basınçlarda

Santrifüj Fanlar Geriye eğik kanatlı

Karışık Akışlı
Fanlar

Çapraz/Teğetsel
Akışlı Fanlar

-
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1953 yılında Cordier tarafından en uygun çark tasarımı seçiminde kullanımlarını gösterildiğinden bugüne σ ve δ katsayıları dikkate değer ölçüde önem kazanmış olup, yüksek verimli fan
çarkların ön seçiminde σ ve δ Cordier diyagramları (Şekil 7.2) rahatlıkla kullanılabilir. Cordier
diyagramının basınç katsayısı ψ’nin debi (akış/hacim) katsayısı φ’nin fonksiyonu olarak çizilmiş
bir biçimi de literatürde yer almaktadır

Şekil 7.1. Fan ve kompresörler için boyutsuz özgül çap ds’in fonksiyonu olarak boyutsuz özgül
hız ωs’in değişimini veren Cordier Diyagramı.

Şekil 7.2. Değişik fan çarkları için çap karakteristiği katsayısı δ’nın fan dönme hızı katsayısı
σ’ya göre değişimi olarak çizilen Cordier diyagramı üzerinde maksimum fan verimleri (η) ve
çevresel hızları (U).
σ katsayısının belirli bir değeri için en uygun çarkın belirlenmesi σ ve δ eğrisi üzerinde sadece σ katsayısına karşılık gelen δ katsayısının okunmasını gerektirir. Eğri üzerinde bir arakesit
noktasında gösterilen bir tasarım seçilirse, optimum verim ancak kanat konstrüksiyonlarının
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da makul olması şartıyla elde edilir. Bununla birlikte tasarım eğri üzerinde gösterilen belirli bir
tasarımdan farklı olursa, o zaman genel olarak çarkın konstrüksiyon olarak ne kadar iyi yapıldığına bakılmaksızın bağıl olarak yüksek verim mümkün olmaz (Yüksek σ katsayısı aralığında σ- δ
eğrileri ile bir eksenel/aksiyal fanın optimum çalışma noktasının değerlendirilmesi güvenilir
olmaz).
Dış çapın apsisten Cordier eğrisine uzanması için gerçek tasarım tipleri Şekil 7.2’de ölçeğe
göre çizilmiştir. Bu gösterim biçimi birçok formülle uğraşmaksızın en uygun çark tasarımının
seçimini sağlar. Şekil 7.2’de σ = 1 ve δ = 1 olduğu noktada karşılaştırmalı veya model çark
kesik çizgilerle gösterilmiştir. Bu çark yüksek verimli bir çark olmadığından eğrinin altında yer
almaktadır fakat bu karşılaştırma yaparken küçük bir sonuçtur. Şekil 7.2’de sadece belirli fanların bulunduğu konumların uygun bir şekilde gözden geçirilmesini amaçlanmaktadır. Her bir
tasarım için, σ = 1 ve δ = 1 olduğu noktadaki model çark bir karşılaştırma standardı olarak
kullanılmıştır. Bu yüzden tüm çarklar aynı hacimsel debi ve toplam basınca sahiptir ve Şekil
7.2’deki ana çizgiler çarkların bağıl büyüklüklerini göstermektedir. Bir örnek vermek gerekirse,
grafiğin en sağındaki yüksek basınçlı bir fanın dönme hızı (devir sayısı) model çarkınkinin sadece 1/10’u olmasına rağmen, büyüklüğü model çarkınkinin 9.7 katıdır.
Fanların en iyi verim (EİV) noktasında maksimum toplam verim ηT’nin boyutsuz özgül hız ωs’in
fonksiyonu olarak çizildiği Cordier verim eğrisi ise Şekil 7.3’te verilmiştir.

Şekil 7.3. Fanların en iyi verim noktasında (EİV) maksimum toplam verim ηT’nin boyutsuz özgül hız ωs’in fonksiyonu olarak çizildiği Cordier verim eğrisi.

7.3. Fan Seçim Kriterleri
Özellikle çok fazla enerji tüketen endüstriyel tesislerde fan seçiminin yapılabilmesi için tesisat
tasarımcıları ile işletme sahiplerinin fan imalatçılarının da görüşlerini almaları yararlı olacaktır.
Fan seçimi için fan imalatçısının tesis yetkilisinden aşağıdaki bilgileri edinmesi uygun olacaktır:
•

Hacimsel debi (m3/h, m3/s) veya kütlesel debi (kg/h, kg/s),

•

Çalışma şartlarında ihtiyaç duyulan statik veya toplam basınç (mmSS veya Pa),
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•

Fanın çalışacağı yerin rakımı (deniz seviyesinden yükseklik - m),

•

Fanın emip basacağı hava veya gazın sıcaklığı (°C),

•

Fanın taşıyacağı akışkanın detay özellikleri (toz, nem, talaş vb.),

•

Fanın içinden geçen akışkanın korozif olup olmadığı,

•

İşletmenin sürekli veya kesintili çalışması durumu (debi, basınç vb. değişimi olup olmadığı),

şeklinde özetlenebilir. Bu temel bilgiler biliniyorsa, aşağıdaki hususları da göz önünde bulundurarak uygun bir fan seçimi yapılabilir.
Bu bağlamda,
•

Verilen rakım ve sıcaklık için hava veya gazın yoğunluğu hesaplanır.

•

Kütlesel debi (kg/h) verilmiş ise bu değer hacimsel debiye (m3/h) çevrilir.

•

Yoğunluk için rakım ve sıcaklık düzeltmeleri yapılır. Fan kanunlarından bilindiği gibi basınç
yoğunluğa bağlı olduğundan basınç için yoğunluk düzeltmesi yapılır.

•

Fan çıkış ağzındaki ortalama akış (üfleme) hızı 10 - 15 m/s aralığında seçilebilmekle birlikte, enerji verimliliği sağlamak ve hıza bağlı gürültü oluşumunu önlemek için 12 - 13 m/s
değerlerini geçmeyecek bir şekilde seçilmesi önerilir. Ancak düşük fan çıkış hızı yalnız başına sesiz çalışma demek değildir. Gürültü ve ses düzeyi öncelikli olarak fan dönme hızı ile
yakından ilgili bir konudur. Aynı fan için dönme hızı düştükçe ses düzeyi azalmaktadır. Fan
seçiminde ses düzeyleri en önemli seçim kriterlerinden biri olup, bu konuda karar verilirken şartname ve mahal koşulları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Normal olarak
en yüksek verimle çalışan fanın en sesiz fan olduğu unutulmamalıdır.

•

Çoğu zaman fanlarda enerji tasarrufu potansiyeli %30’dan fazladır. Enerji verimliliği yönünden mümkün olduğunca standart motor devir sayılarında (3000 devir/dk, 1500 devir/dk, 1000 devir/dk ve 750 devir/dk) çalışacak bir fan seçilir. Ancak çoğu zaman bunu
sağlamak mümkün olamamaktadır. Bu durumlarda kayış-kasnak sistemleri (ancak bunlar
verimli değildir) veya daha verimli olan frekans invertörleri kullanılabilir.

•

Fanın kullanılacağı tesisatın sistem (akış) dirençlerinin toplamı hesaplanarak gerekli statik
(veya toplam) basınç hesaplanır.

•

Fan debisi ve statik (veya toplam) basınç, fan statik (veya toplam) basınç-debi eğrisine
taşınarak fanın gerçek çalışma noktası bulunur.

•

Fan tipi için çalışma şartları ve basınç bölgesine bakılarak karar verilmelidir. Değişken debili ve değişken basınçlı sistemlerse sık kanatlı fanların kullanılması tavsiye edilmez. Sık kanatlılar özellikle 500 Pa’ın altındaki düşük basınçlarda ve sabit debili konfor ve endüstriyel
uygulamalarda kullanılmaktadır. Hijyenik sistemler için kesinlikle sık kanatlı fanlar kullanılmaz. Genel olarak geriye eğik kanatlı fan kullanımı önerilir. İlk yatırım maliyetinin fazlalığı
dışında başka bir olumsuz yanı yoktur.

•

İstenilen çalışma noktası için en yüksek verimli fan veya alternatif olarak bu verimin en
fazla %5 altına kadar seçim yapılması önerilir.

•

Enerji verimliliği yönünden Özgül Fan Gücü (SFP) dikkate alınarak daha küçük SFP’ye sahip
fan/fanlar seçilir.

•

Sıcaklık, toz, korozyon, patlama tehlikesi gibi malzeme, yatak, motor, yerleşim vb. seçimini
etkileyen faktörler de mutlaka analiz edilmelidir.

•

Fanın ilk yatırım maliyeti (ekipman ve kurulum) yanında işletme (enerji ve bakım/onarım)
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maliyetini de içine alan fan ömür maliyeti de dikkate alınarak fan seçimine karar verilir.
•

Düşük ilk yatırım maliyeti ile fan verimi arasında iyi bir denge kurulabilirse, en yüksek verim için gerekenden biraz daha küçük bir fan seçilebilir.

•

Uzun çalışma süreleri söz konusuysa, daha büyük ve daha verimli bir fan seçilmelidir.

•

Daha küçük bir fan seçildiği zaman daha büyük bir motor, tahrik ve başlatma (starter)
sistemi ya da daha ağır bir fan yapısı gerekecek ise daha büyük bir fan seçmek daha ekonomik olabilir.

•

Büyük fanlar düşük debilerde daha çabuk kararsız çalışma bölgesine girebilirler ki bu durumda düşük akım çekme beklentisine karşın motorun daha fazla akım çekerek daha verimsiz çalışması söz konusudur. Böylesi durumlarda bir adet büyük fan yerine birden fazla
ve küçük fan seçilmesi düşünülebilir.

•

Fanın bağlı olarak çalışacağı kanal sistemi karakteristiği ile fan karakteristiğinin uyumlu
olmasına dikkat edilmelidir. Sürtünme (sürekli yük) kayıplarının ve dinamik (yerel yük)
kayıplarının toplamından oluşan sistem (akış) direncinin fazla olduğu bir kanal sisteminde kanala uygun olmayan karakteristiğe sahip bir fan kullanılırsa fan yeterli debiyi yeterli
basınçta veremeyecektir. Sistem (akış) direncinin az olduğu bir kanal sisteminde kanala
uygun olmayan karakteristikteki bir fanın kullanılması durumunda ise bu kez gereğinden
fazla debi ve fan basıncı söz konusu olacaktır.

•

Yüksek güçlü fanların bulunduğu tesislerde seri veya paralel çalışma opsiyonları düşünülmelidir. Özellikle paralel çalışmada küçük ve birden fazla fan söz konusu olacağı için değişken debilerde düşük kalkış momentleri ve yedekleme mümkün olacaktır. Ayrıca değişken
debili bir sistem söz konusu olduğunda tek ve büyük bir fanın örneğin frekans invertörü
yerine çoklu fan kullanımı daha uygun olabilir. Bu gibi durumlar için maliyet analizleri yapılmalı, yerleşimden kaynaklanabilecek kısıtlar dikkate alınmalıdır.

7.4. Fan Seçimi
7.4.1. Fan Tipi Seçiminde Cordier Diyagramının Kullanımı
Cordier diyagramına dayanılarak enerji verimliliği esaslı olarak fan tiplerine göre seçilmesi tavsiye edilen boyutsuz özgül hız ωs aralıkları Tablo 7.2’de verilmiştir.
Tablo 7.2. Enerji verimliliği esaslı Eksenel, Karışık Akışlı ve Santrifüj Fanların seçimi için tavsiye
edilen boyutsuz özgül hız ωs aralıkları.
Fan Tipi
Eksenel
Karışık Akışlı
Santrifüj

Boyutsuz Özgül Hız, ωs = ω Q1/2 / (gH)3/4
0.5 - 2.0
2.1 - 3.2
1.4 - 13.0

Cordier diyagramının fan basınç katsayısı ψ’nin, fan debi (akış/hacim) katsayısı φ’nin fonksiyonu olarak çizilmiş bir biçimi de Şekil 7.4’te verilmiştir. Burada fan basınç katsayısı ψ = gH/(ωd)2
ve fan debi (akış/hacim) katsayısı φ ise φ = Q/ (ωd3) şeklinde tanımlı olup, bu katsayılarla
boyutsuz fan özgül hızı ωs ve boyutsuz fan özgül çapı ds arasında,
φ=1/(ωs. ds3) ve ψ=1/(ωs2. ds2) bağıntıları geçerlidir.
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Şekil 7.4. Fanlar için basınç katsayısı ψ’nin debi (akış/hacim) katsayısı φ’nin fonksiyonu olarak
çizilmiş Cordier Diyagramı.

Şekil 7.4.’e dayanılarak enerji verimliliği esaslı olarak fan tiplerine göre seçilmesi tavsiye edilen basınç katsayısı ψ aralıkları, Tablo 7.3’te verilmiştir.
Tablo 7.3. Enerji verimliliği esaslı Eksenel, Karışık Akışlı ve Santrifüj Fanların seçimi için tavsiye
edilen Basınç Katsayısı ψ aralıkları.
Fan Tipi
Eksenel
Karışık Akışlı
Santrifüj

Basınç Katsayısı Aralığı, ψ = gH/(ωd)2
0.006 - 0.09
0.04 - 0.06
0.07 - 0.4

Enerji verimliliği açısından optimum fan seçiminde firma kataloglarına bakmadan önce, çok
sayıda fan denenerek yüksek verimli olanların özgül hız ωs, özgül çap ds, boyutsuz basınç katsayısı ψ ve debi (akış) katsayısı φ gibi boyutsuz parametrelerin fonksiyonu olarak çizilmiş Cordier diyagramlarından (Şekil 7.1-4) bir ön belirleme amacıyla faydalanılarak, oldukça yaklaşık
bir fan seçimi yapılabilir. Bu bağlamda Q, H ve ω açısal hızı (veya n devir sayısı) belirli ise, d
çark çapı ve fan tipi belirlenebilir veya d, H ve Q belirli ise fan tipi ve ω açısal hızı (veya n devir
sayısı) belirlenebilir. Bu ön belirlemeden sonra imalatçının mevcut fan kataloglarından enerji
verimliliği açısından uygun bir fan tipi ile birlikte kesin çark çapı veya ω açısal hızı (veya n devir
sayısı) belirlenir.
Farklı fan tiplerini A ve E arasında 5 bölgede gösteren Cordier diyagramı, Şekil 7.5’te verilmiştir. A Bölgesinde, 6<ωs<10 ve 0.95<ds<1.25 şeklinde kabaca tanımlanmış bir aralıkta, akışkanı
özgül enerjide çok az değişiklik ile büyük debilerde taşımak için kullanılan pervane kanat tipi
makinalar bulunur. Uçak pervaneleri, yatay eksenli rüzgâr türbinleri ve zemin, masa ve tavan
vantilatörleri gibi hafif havalandırma ekipmanları bu aralığa girer. Bunlar genellikle açık veya
üst ve alt yanaksız bir şekilde yapılandırılır. Verimlilik eğrisinden (Şekil 7.3), A bölgesindeki
makinelerde, fan vb. pompalama makineleri için 0.50<ηT<0.70 ile düşük verimlilik aralığında
olduğunu unutmayınız.
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Şekil 7.5. Farklı fan tipleri bölgelerini gösteren Cordier diyagramı.
B Bölgesinde, aralık kabaca 3<ωs<6 ve 1.25<ds<1.65 olup, bu aralıkta, Borulu Kanal/Eksenel
Boru Tipi (Kovanlı) Fanlar ile küçük göbekli kılavuz kanatlı eksenel fanlar bulunur. Bu fanlar verilen bir çap ve hız için biraz daha yüksek özgül enerji değişimi sağlar. Çatı arası fanları, pencere
fanları ve klima kondenser fanları gibi havalandırma uygulamaları bu aralıktaki tipik fanlardır.
Kanallı veya kovanlı pervane kanat tipi fanlar da bu kategoriye girer.
C Bölgesi yaklaşık 1.8<ωs<3 ve 1.65<ds<2.2 aralığıdır. Bu, bölge çok kademeli eksenel fanlara
aittir. Kanat dizisi bir kanal veya kovan içinde çalışır. Bu fanlarda çark kanatlarından sonra akışkan fanı terk etmeden akışı düzelten ve dönme enerjisini geri kazanarak basınca dönüştüren
bir dizi difüzör veya çıkış kılavuz kanatları vardır. Tipik uygulamalar oldukça büyük göbekli
kılavuz kanatlı eksenel fanlardır.
1.0<ωs<1.8 ve 2.2<ds<2.80 aralığını gösteren D Bölgesi bir "karışık akış" bölgesidir. Bu bölgedeki makineler, çok kademeli yarı eksenel akış ekipmanını, karışık akışlı üfleçleri veya fan
çıkışında alışılmadık şekilde geniş kanatlı üfleçleri içerir. Büyük bir akış debisi ve yüksek basınç
artışı gerektiren uygulamalar bu ekipmanı kullanacaktır. HVAC ekipmanındaki ısı eşanjörü uygulamaları ile yanma işlemleri için cebri çekiş tipik örneklerdir.
0.7<ωs<2.0 ve 2.2<ds<4.0 eşitsizliklerinin geçerli olduğu D ve E Bölgelerinin arasındaki arabirimin özü itibariyle en yüksek verimlilik bölgesi olduğunu not ediniz.
E Bölgesinde, 0.70<ωs<1.0 ve 2.80<ds<4 ile radyal çıkış ekipmanı hakimdir. Orta genişlikteki
santrifüj fanlar ve ağır hizmet üfleçleri bu aralıkta bulunur. Kanat yapısı tipik olarak geriye
doğru eğik düz veya geriye doğru eğik eğri tipte olacaktır.
F Bölgesi, ωs<0.70 ve ds>4 ile oldukça dar genişlikli santrifüj veya radyal akış ekipmanını karakterize etmektedir. Yüksek basınçlı üfleçler de tipik örnektir. Küçük debi ve çok yüksek basınç için, dar radyal olarak konumlandırılmış kanatlar ve hatta öne eğik eğri kanatlar kullanılır.
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ωs<0.20, ds>10 olan makineler için verimlilik oldukça düşüktür. Genel olarak, bu sınırların ötesinde pozitif deplasmanlı makineleri tercih edilir.
Belirli bir makine türünün “ωs - ds alanı” içindeki bir bölge ile ilişkisi tamamen kesin değildir.
Meseleleri karmaşık hale getirmek için, özel amaçlı uygulamalar için ticari olarak mevcut bazı
“hibrit” makineler vardır. Bunlar, fırın fanları veya klima evaporatör fanları olarak kullanılan ve
“sincap kafesli üfleçler” olarak adlandırılan çok geniş öne eğik eğri kanatlı santrifüj üfleçleri
içerir. Esasen eksenel bir akış yolu olan silindirik bir kanalda çalışan radyal çıkışlı santrifüj makineler de mevcuttur. Bu fanlar genellikle kanal tipi veya plug fanlar olarak adlandırılır. Büyük bir
göbek-uç çapı oranına sahip eksenel makineler (d1 / d2 ≥ 75 - 90%), nispeten küçük akış debisi
ve yüksek basınç ile diyagramın “santrifüj aralığı” nda toplanabilir.
Burada verilen Cordier tipi bilgilerin yalnızca tek kademeli ve tek genişlikli yapılandırmalar için
geçerli olduğunu belirtmek son derece önemlidir. Birçok santrifüj akış makinesinin, çift girişli,
çift genişlikli (DWDI) veya çift emişli konfigürasyonları da mevcuttur ve toplam (“iki taraflı”)
akış ωs ve ds’yi tanımlamak için kullanıldığında Cordier diyagramının eksenel aralığa kadar iyi
çalıştığı bulunmuştur. Benzer şekilde, belirli bir akış debisi için keyfi olarak yüksek bir özgül
enerji değişimi elde etmek için herhangi bir sayıda eksenel akış kademesi seri olarak düzenlenebilir.
Akış debisi ve enerji (örneğin, basınç) değişiminde belirli gereksinimleri karşılamak için bir
makine seçmek veya tasarlamak gerektiğinde, ne tür bir makinenin işi en verimli şekilde gerçekleştireceğine karar vermek için Cordier diyagramının genel eğilim tahmini takip edilebilir.
İlk hız seçimi ve bilinen akışkan yoğunluğu için, belirli bir hız tahmin edilebilir. ωs - ds Diyagramı
(Şekil 7.5), “Cordier çizgisi üzerinde veya yakınında ds değeri seçmek için kullanılabilir. ds'nin
bu değeri, fan çapı için uygulanabilir bir değer belirlemek için belirli debi ve özgül enerji ile birlikte kullanılabilir. Bu prosedür, dikkate alınması gereken fanın boyutunu ve türünü ve makul
bir şekilde elde etmeyi bekleyebileceği verimliliğin üst sınırını gösterecektir. Burada anlatılanları açıklamak için aşağıdaki fan seçimi örneğini inceleyiniz.
Fan Seçimi Örneği: Yoğunluğu 1.20 kg/m3 olan havayı, 5 m3/s debi ve 1250 Pa toplam basınçta sevk edebilecek bir fana ihtiyaç duyulmaktadır. Cordier diyagramını kullanarak enerji
verimliliği esaslı fan seçimini yapınız.
Çözüm:
(7.1) ve (7.2) denklemlerindeki boyutsuz açısal hız ve boyutsuz çap ifadelerinde H fan basma
yüksekliği yerine, fan toplam basıncı cinsinden karşılığı olan H = ΔPT / ρg ifadesi yazılırsa,

ve
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elde edilir. Buradan boyutlu çark çapı d ise,

şeklinde yazılabilir. Verilenler cinsinden bu ifadelerdeki,

ve

hesaplanır. Bir n devir sayısı seçilerek ω açısal hızı da hesaplanabilir ve bu açısal hızla yukarıda
bulunan 0.0122 s çarpılarak fanın boyutsuz açısal hızı ωs bulunabilir.
n = 1800 devir / dk seçilirse,

Böylece boyutsuz açısal hız,

ωs = 2.30 değerine karşılık Cordier diyagramından boyutsuz çark çapı,
ds ≅ 1.94
bulunur. Boyutlu çark çapı d ise,

olur. ωs = 2.30 ve ds ≅ 1.94 değerleri kullanılarak Şekil 7.5.’deki Cordier diyagramında D bölgesinin sol kenarında bir nokta bulunur ve fan tipinin muhtemelen bir karışık akışlı fan veya
kılavuz (yönlendirici) kanatlı eksenel fan ve Şekil 7.3. (veya Şekil 7.2.)’den maksimum fan veriminin ise 0.89 - 0.90 (gerçekte ise büyük bir olasılıkla daha az) olması gerektiği belirlenir.
Daha düşük bir fan dönme hızı seçilirse ne olur? n = 900 devir / dk seçilirse seçilirse,

Böylece boyutsuz açısal hız,
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ωs = 1.15 değerine karşılık Cordier diyagramından boyutsuz çark çapı,
ds ≅ 2.77
bulunur. Boyutlu çark çapı d ise,

olur. ωs = 1.15 ve ds ≅ 2.77 değerleri kullanılarak Şekil 7.5.’deki Cordier diyagramında E bölgesinde bir nokta bulunur ve fan tipinin muhtemelen bir radyal akışlı fan veya orta genişlikli
santrifüj fan ve Şekil 7.3. (veya Şekil 7.2.)’den maksimum fan veriminin ise 0.90 - 0.91 (gerçekte ise büyük bir olasılıkla daha az) olması gerektiği belirlenir. Bu fan (marjinal olarak) öncekine
göre daha verimli olurdu, ancak çap oldukça büyük ve buna bağlı olarak fan üretimi yani ilk
yatırım maliyeti daha pahalı olurdu.
n = 3600 devir / dk gibi daha yüksek bir fan dönme hız seçilseydi ne olurdu?
Önemli olan şudur: Rehberlik için Cordier diyagramını kullanarak, verilen belirli bir performans gereksinimi için fan tipi, boyutu ve verimliliğindeki bazı alternatifleri çok hızlı bir şekilde
inceleyebilir ve görevi gerçekleştirmek için bir fan seçme veya belki de görevi yerine getirecek
bir fan tasarlama konusunda karar vermeye başlayabilirsiniz.

7.4.2. Ön Fan Seçimi (Tip, Çark Çapı, Dönme Hızı ve Gürültü)

Standart deniz seviyesinde yoğunluğu ρ = 1.21 kg/m3 olan havayı 4.80 m3/s debide ve 500 Pa
statik basınç artışı sağlayacak olan bir fan için temel boyut (çark çapı) ve dönme hızını seçiniz.
Çözüm:
Cordier korelasyonlarını kullanmak için toplam basınç kullanılmalıdır. Bunun için 20 m/s'lik
bir hava hızı varsayalım (daha sonra kontrol edilecektir). O zaman hız basıncı (dinamik basınç)
yaklaşık 240 Pa olacak ve böylece toplam basınç artışı 740 Pa civarında olacaktır. Bu fanın
debisi çok fazla ancak fazla bir basınç artışı değildir, bu yüzden en iyi fan seçimi muhtemelen
oldukça yüksek bir ωs boyutsuz özgül hız değerine sahip olacaktır. İlk hesapla:

ve

hesaplanır. Keyfi bir boyutsuz açısal hızı ωs = 5 seçilirse, fan açısal hızı,

bulunur. Buradan fan dönme hızı (devir sayısı),
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ωs = 2.30 değerine karşılık Cordier diyagramından veya korelasyonundan
ds = (8.26 /ωs)0.517 = 1.296
elde edilir. Böylece boyutlu çark çapı d ise,

olur. Şekil 7.3.’ten tahmini maksimum fan verimi yaklaşık olarak ηT = 0.83 olarak okunur.
Bu fan tarafından üretilen tahmini gürültü (ses gücü) değeri ise,

ve
Lw = Kw + 10 log10Q + 20 log10Ps

olup, bu ifadede Q debisi cfm (=ft3 / dk) ve Ps statik basıncı ise inSS birimi cinsinden tanımlıdır. Bu nedenle, 1 m3 / s = 2119 cfm (= ft3 / dk) ve 1 Pa = (1 / 249.1) inSS birim dönüşümleri
kullanılırsa,

bulunur. Bu kabul edilemez bir seçim değildir, ancak optimum bir seçim midir? ωs özgül hızının
diğer değerlerinin de kontrol edilmesi gerekir; buna ait bazı hesaplamalar Tablo 7.4'te özetlenmiştir.
Bu sonuçlarla ilgili aşağıdaki gibi bazı genel gözlemler yapılabilir:
•

En yüksek ωs özgül hızı aralığında, fan verimi düşüktür (gerçek verim, Cordier'in tahmininden 15 puan kadar önemli bir miktarda daha düşük olabilir), ancak fan küçük boyutlu
ve buna bağlı olarak büyük olasılıkla ucuzdur. 4000 devir/dk’da (ωs ≅ 7.5) 'da, çok hızlı ve
muhtemelen “dikkat çekici”dir. 115 dB ses seviyesinin çok yüksek olduğuna dikkat ediniz.

•

En düşük ωs aralığında, verim düşüyor ve fan tuhaf bir şekilde büyük ve pahalı oluyor ve
100 - 200 devir/dk'da hız saçma bir şekilde yavaşlıyor. Tabii ki, yaklaşık 65 dB'de çok sessiz.

•

Orta aralıkta verimlilik iyidir, hem boyut hem de hız orta düzeydedir, ses gücü seviyesi de
orta düzeydedir ve bir fanının ön tasarımı ya da seçimi için iyi bir başlangıç noktası olabilir.

πÖzgül hızı ωs = 2.5 olan n = 1340 devir/dk, d = 0.82 m ve ηT = 0.89 olacak şekilde (bir satıcıdan)
gerçek bir fan aramaya başlayabilir; bu, yaklaşık 90 dB kabul edilebilir bir ses gücü seviyesine
sahip, kılavuz kanatlı bir eksenel fan olacaktır. Gerçek fan muhtemelen yaklaşık 0.75 toplam
verime sahip olacaktır.
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Gerçek teknik özelliklerin statik basınçta olduğunu hatırlayınız. d ≅ 0.82 m ile ortalama fan
çıkış hızı Vç = 4.80 (m3/s) / ((π/4) (0.82 m)2)) = 9.1 m/s’dir. Bu, yalnızca yaklaşık 50 Pa'lık bir
dinamik (hız) basıncı verir. Böylece toplam basınç sadece 550 Pa olur. Dinamik (hız) basıncın
242 Pa olarak varsayımı (toplam basınç ise 742 Pa) biraz ihtiyatlıdır ve ikinci bir iterasyonla
düzeltilmelidir (Bununla birlikte bütün bir tablo oluşturmak için gerekli olmaz.)
Bir uygulama olarak, ΔPT = 1 k Pa yapan 500 Pa'lık bir hız basıncını alınız ve uygun bir ilk fan
seçerek örneği yeniden çalışınız. Birisi yaklaşık n = 1800 devir/dk'de çalışan yaklaşık 70 cm çapında yüksek özgül hızlı kılavuz kanatlı bir eksenel fan almalıdır (ortalama fan çıkış hız basıncı
yaklaşık 450 Pa olacaktır). Hesaplamaları farklı bir şekilde düzenlemek, yani belirli bir hızdan
ziyade seçilen bir çapla başlamak suretiyle, iterasyonun hız basıncının hesaba katılması gereğini ortadan kaldırır mı?
Tablo 7.4. Fan seçim örneği için Cordier hesaplamaları.
ωs
7.5

ds n (devir/dk)
1.05
4019

D (m)
0.463

Lw (dB)
115.3

ηT
0.78

Bölge
B

5

1.30

2679

0.571

104.6

0.83

B

4
3
2
1
0.5
0.25

1.45
1.69
2.08
2.98
4.26
6.10

2144
1608
1072
536
268
134

0.641
0.744
0.917
1.313
1.878
2.688

99.5
93.5
86.2
76.2
68.7
63.1

0.86
0.88
0.90
0.90
0.83
0.69

C
C
D
E
F
F

Fan Tipi
Pervane Kanat Tipi
Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi
(Kovanlı) Fan
Kılavuz Kanatlı Eksenel
Kılavuz Kanatlı Eksenel
Çok Kademeli Eksenel
Karışık Akışlı/Radyal Çıkışlı
Dar Kanatlı Santrifüj
Dar Kanatlı Santrifüj

7.4.3. Satıcı veya İmalatçı Verilerinden Fan Seçimi
Yukarıda açıklanan işlem, belirli performans özelliklerini karşılamak için gereken fan tipini tahmin etmek yanında boyut, hız, verimlilik, güç gereksinimi ve gürültü sınırlamalarını tahmin
etmek için Cordier diyagramlarını kullanır. Sonuçlar çok genel ve genellikle oldukça yaklaşıktır.
Bir sonraki adım üretici/satıcıdan gerçek bir fanı seçmektir. Tipik olarak, bu işlem, seçim yapmak için satıcılar tarafından tedarik edilen ürün kataloglarını gerektirir. Fanlar için, çoğu birkaç
yüz sayfadan oluşan birçok olası satıcı ve düzinelerce katalog vardır! Neyse ki, bu bilgilerin
çoğu Internet üzerinden veya CD-ROM'da elektronik olarak mevcuttur. Birileri seçim sürecini
oldukça otomatik bulabilir. Çoğu durumda, satıcının temsilcileri yalnızca yardımcı olmaktan
mutluluk duyacaktır. Burada açıklanan seçim süreci, daha sonra mevcut satıcı verileriyle karşılaştırılabilecek bir aday fan büyüklüğü ve hız değerlerinin temelini oluşturmak için temel
Cordier konseptini takip eder.
Fanlar için, satıcı katalog verileri genellikle iki biçimden birinde bulunur: (Grafiksel) performans eğrileri veya çoklu değerlendirme tabloları. Genel olarak, bu biçimlerden herhangi birindeki performans bilgisi, boyutsuz performans eğrilerine indirgenebilir. Buradaki örneklerde
tablolar çok sınırlı olmasına rağmen, geniş bir araştırmanın birçok satıcıdan alınan tüm katalogları içerebileceğini unutmayınız.
Tablo 7.5, belirli bir satıcıdan farz edilen kılavuz kanatlı bir eksenel fan ailesi için (oldukça genel) bir çoklu değerlendirme tablosunun bir kısmıdır. Listelenen fanlar direkt bağlı veya direkt
tahrikli fanlardan ziyade kayış-kasnakla tahrik edilen fanlardır.
Çoklu değerlendirme tablolarını anlamanın anahtarı, bir fanın temel amacının havayı hareket
ettirmek (akışı sağlamak) olduğunu ve fanların çeşitli boyutlarda ve birkaç hızda (kayış tahrikinden dolayı) mevcut olduğunu hatırlamaktır. Tablo 7.5'in yapısını incelemek için bir dakika-
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nızı ayırınız. Q debisi (cfm cinsinden) en soldaki sütun girişini kontrol eder. Fan (ve kanal) ebadı
her tablo için sabit olduğundan, her akış debisi tek bir 1/2 ρV2 hız basıncı değeriyle ilişkilendirilir. Statik basınç artış değerlerinin artan değerleri (Tablo 7.5'te SP olarak etiketlenen ΔPs), ilk
iki sütunun sağına bir dizi sütun yerleştirilmektedir. Statik basınç artışının ağırlıkça 0.0 ile 1.5
inSS arasında değiştiğini unutmayınız, ancak en yüksek basınçlar düşük hacimsel debiler için
mevcut değildir. Son olarak, belirli debi ve statik basınç kombinasyonunu üretmek için gerekli
olan dönme hızı (devir/dk) ve güç girişi (HP) değerleri “debi” satırının ve “basınç” sütununun
kesişiminde Tablo 7.5'te gösterilmektedir. Tablo 7.5'in yeterince geniş olması durumunda,
tablodaki verileri kullanarak (muhtemelen biraz interpolasyon gerektiren) değişik dönme hızlarında akış debisine karşılık karşı basıncın ve gücün değişimini gösteren standart performans
eğrilerini çizmenin mümkün olabileceğini unutmayınız.
Tablo 7.5. Kılavuz kanatlı bir eksenel fan için çoklu değerlendirme tabloları.
Debi
Hız
0,25
SP=0
Q
Basıncı
(devir/dk)
(inSS)
(cfm)
(inSS)
/HP
24 in. Fan
Fan Çapı = 24 in; Gövde Çapı = 24.3 in.
3850
0.09
545/0.20 663/0.35
4500
0.12
640/0.30 740/0.50
5150
0.16
730/0.44 810/0.66
5800
0.20
820/0.65 900/0.90
6400
0.25
900/0.88 975/1.12
7000
0.30
1000/1.16 1060/1.45
27 in. Fan
Fan Çapı = 27 in; Gövde Çapı = 27.3 in.
4875
0.09
486/0.24 590/0.45
5676
0.12
560/0.40 650/0.60
6500
0.16
650/0.55 725/0.80
7300
0.20
730/0.80 800/1.10
8100
0.25
800/1.11 875/1.40
9000
0.30
900/1.50 950/1.80

0,5
0,75
1
1,25
1,5
(devir/dk) (devir/dk) (devir/dk) (devir/dk) (devir/dk)
/HP
/HP
/HP
/HP
/HP

790/0.65
840/0.71
900/0.90
965/1.11
1050/1.40
1130/1.70

1000/1.15
1050/1.44 1150/1.7
1120/1.75 1200/2.00
1190/2.00 1250/2.40 1350/2.80 1400/3.10

700/0.70
750/0.90
800/1.10
865/1.41
950/1.80
1010/2.25

885/1.45
950/1.80
1000/2.15
1050/2.60

945/1.23
1000/2.20
1000/3.00
1125/3.05 1190/3.50 1250/4.00

7.4.3.1. Çoklu Değerlendirme Tablosu Kullanarak Fan Seçimi
Aşağıdaki özelliklere uygun bir fan seçmek için çoklu değerlendirme tablosu Tablo 7.5.’i kullanınız:
Hava yoğunluğu ρ = 1.20 kg/m3, debi Q = 3.0 m3/s ve statik basın artışı ΔPs = 250 Pa.
Tablo 7.5, oldukça sınırlı olduğundan, fan seçimi çok hızlı bir şekilde yapılabilir; ancak, gerçek tablonun, her biri daha fazla performans noktasına sahip olan birçok fanın boyutlarını
kapsayarak çok daha büyük olacağı unutulmamalıdır. Daha büyük bir tablodan seçim sürecini
göstermek için, Cordier analizi ilk önce tabloların belirli bir bölümüne dikkati vermek için kullanılacaktır.
İlk sorun, hem şartnamede hem de çoklu değerlendirme tablolarında statik basınç artışı kullanırken Cordier'de toplam basınç artışı gerekiyor. Bunu aşmak için, ilk değişken bağımsız değişken olarak dg kullanılarak yapılabilir. dg/d'nin 0.50 (dg = göbek çapı) olduğu varsayılırsa, biri
halka alanı ve hız basıncını hesaplayabilir, böylece toplam basınç d'nin her seçimi için bilinir. dg
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ve ωs için tanımlayıcı denklemler kullanılarak, verimlilik ve ses gücü seviyesi için olağan korelasyonlarla birlikte bir Cordier analiz tablosu (Tablo 7.6) düzenlenmiştir.
Tablo 7.5'ten kılavuz kanatlı bir eksenel fanının seçileceğinden, Cordier tablosu Tablo 7.6‘nın
üst aralığına bakınız. Böyle bir seçimin çapı, yaklaşık 0.6 m ile 0.8 m arasında veya kabaca
yaklaşık 0.7 m arasında olmalıdır. Cordier eğrisinin temelini oluşturan verilerin yayılması, parametrelerin kesin değerinde bir derece esneklik olduğunu gösterir. Böylece, n = 1160 devir/
dk’lık bir gerçek dönme hızını ifade eden, yaklaşık 3.23'lük bir özgül hıza sahip bir aday seçimi
bulunabilmelidir.
Gereken fanın parametrelerini tahmin edildikten sonra, bir sonraki, çoklu değerlendirme tablosunun uygun bölgesi belirlenir (bu durumda, Tablo 7.5). Tablo 7.5, ABD Geleneksel birimlerinde olduğundan, 1160 devir/dk'da d ≅ 28 in ile Q = 6350 cfm ve ΔPs = 1 inSS gereksinimleri
SI birimlerine dönüştürülürse yaklaşık 1.1 kW mil gücü gerektiği anlaşılır.
Tablo 7.6. Cordier analizi.
d
(m)

Pd ΔPT
(Pa) (Pa)

ηT

N
(kW)

Bölge

0.4

613

863 1.19 5.87

4463

100.6

0.81

3.19

A/B

0.6

121

371 1.45 4.03

1626

91.6

0.86

1.30

B

Borulu Kanal/Eksenel
Boru Tipi (Kovanlı) Fan

0.8

38

288 1.81 2.61

871

82.8

0.89

0.97

C

Kılavuz Kanatlı Eksenel

1.0

16

266 2.22 1.76

553

76.1

0.91

0.88

C

Eksenel/Karışık Akışlı

1.2

8

258 2.65 1.26

386

71.1

0.91

0.85

D

Eksenel/Karışık Akışlı

1.4

4

254 3.08 0.94

285

67.4

0.89

0.85

E

Karışık Akışlı/Radyal
Çıkışlı

1.6

2

252 3.51 3.73

220

64.4

0.87

0.89

F

Radyal Çıkışlı

ds

ωs

n
LW (dB)
(devir/dk)

Fan Tipi
Pervane Kanat Tipi

27 in fan büyüklüğü (çark çapı) için Tablo 7.5'ye bakınız. Özelliklere en yakın uyumu, 945 devir/
dk'da çalışırken 1.00 in statik basınç artışıyla 6500 cfm debi veren ve bunun için 0.92 kW mil
gücü gerektiren bir fan gibi görünmektedir. Diğer bir seçenek ise Tablo 7.6'da tam bunun altındadır. 1000 devir/dk'da çalışırken 1.0 in statik basınç artışıyla 7300 cfm veren ve bunun için
1.64 kW mil gücü gerektiren bir fandır. Bir sonraki daha küçük boy, 24 in fan, iki seçenek sunar.
1200 devir/dk'da çalışırken 1.0 in'lik bir statik basınç artışını ve 6400 cfm debiyi veren 1.5 kW
güçte bir fan mevcuttur. 1150 devir/dk'da çalışırken 1 in statik basınç artışı ve 5800 cfm debiyi
1.27 kW güç gerektirerek veren fandır. Bu kılavuz kanatlı eksenel fan ailesinin daha büyük ve
daha küçük versiyonları için ek tabloların incelenmesi, istenen performans noktasına yakın
(ancak tam olarak o noktada değil) çalışabilen fanlar için daha fazla seçenek sağlayacaktır.
Bu biraz kafa karıştırıcı görünse de, hedef Cordier analizinden türetilen özelliklere makul bir
şekilde yakın olan fan parametreleriyle çevrelenmiştir. Önemli istisna, her durumda yüksek
olan gerekli güçtür. Gerçek fanlar için, hem Reynolds sayısı hem de radyal boşluklar, Cordier
verimlilik tahmininin altında yatan mükemmel koşullardan nispeten uzaktır. Reynolds sayısının Re = ωD2 / ν ≅ 0.4 x 107 olduğu tahmin edilmektedir. Tablo 7.5'ten, 27 in fanın 27.0 in’lik
bir kanat çapı vardır ve gövde veya giriş çapı ise 27.3 in’tir. Böylece, radyal boşluk c = 0.15 in ve
c/d = 0.0056'dır. Literatürden değer düşürme faktörleriyle ilgili denklemler kullanılarak, toplam verim 0.88'lik Cordier değerinden yaklaşık 0.61'e düşürülür. Bu, istenen gücün nominal
değerini, çeşitli çoklu değerlendirme değerlere oldukça yakın olan yaklaşık 1.6 kW'a yükseltir.
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Verimlilik ve güçteki farklılığa ilişkin ek bir açıklama Cordier tahmininin yalnızca EİV (en iyi
verim) noktasında geçerli olacağı ve çoklu değerlendirme tablosu girişinin ise EİV noktasını
temsil etmeyebileceği şeklinde yapılabilir.
Sonuç olarak hangi fan seçilmelidir? En iyi seçenek 27 in’lik fan görünmektedir. Bu fan 945
devir/dk'da çalışırken, 0.92 kW güç gerektirmektedir. 24 in fan, 6400 cfm debi ve 1.0 in statik
basınçtaki performansı sağlayabilir, ancak güç %60'tan daha fazla artar. İki fan için tahmini ses
gücü değerleri, 24 in’lik fan için 91.1 dB ve27 in’deki fan için ise 87.6 dB değerini göstermektedir. İkisi arasındaki seçim ses gücü seviyesine göre yapılabilir, ancak aradaki fark çok büyük
değildir. Tablo 7.7, bu iki fanın parametrelerini özetlemektedir.
Tablo 7.7. Fan seçenekleri.
Fan
24 in
27 in

d (m)
0.610
0.686

n (devir/dk)
1200
1000

Q (m3/s)
3.03
3.07

ΔPT (Pa)
250
250

N (kW)
1.50
0.92

Lw (dB)
91.1
87.6

İki fan çok benzerdir ve nihai seçim, kullanıcının tercihine bağlı olarak ya daha küçük boyutta
ve muhtemelen ilk yatırım maliyeti biraz daha düşük olan fan ya da daha büyük boyutlu ilk
yatırım maliyeti artmış ancak düşük gürültüyle çalışan azaltılmış bir güç gereksinimi olan fan
olacaktır. Tercih, fanın kullanımına bağlı olabilir. Fan, uzun yıllar boyunca hemen hemen sürekli olarak kullanılacaksa, düşük işletim maliyetli 27 in’lik fan seçilecektir. Fan ara sıra veya
mevsimsel kullanılacaksa ve gürültü çok önemli değilse, daha küçük fan seçilecektir.
Aynı tip Cordier analizi Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı) Fan seçimi için de kullanılabilir.
Büyük çoklu değerlendirme tabloları kullanımına bir alternatif, farklı boyutlarda ve hızlarda
bulunabilen tüm bir fan ailesini karakterize etmek için tabloları bir dizi boyutsuz performans
eğrisine indirgemektir. Çeşitlilik için, tek genişlikli, tek girişli (SWSI) geriye eğik düz kanatlı bir
santrifüj fan ailesini düşününüz. Söz konusu fanlar çeşitli ebatlarda mevcuttur, bu durumda
0.46 m ile 1.85 m arasındadır.
Santrifüj fanlar, yapısal mukavemet ve sağlamlık ile ilgili olan “Sınıflara” bölünmüştür. Sınıf I
fan, kanat ucu hızları <55 m/s, Sınıf II fanı 68 m/s’lik kanat ucu hızlarla ve Sınıf III fan ise 86
m/s’lik kanat ucu hızlarla sınırlıdır. Genel bir kural olarak, fan basıncının yükselmesi, kanat ucu
hızının karesiyle orantılıdır, bu nedenle yüksek basınçlı uygulamalar daha yüksek sınıf dereceli
fanlar gerektirir. Tabii ki, sınıf artışıyla maliyet artar. Söz konusu fanlar her üç sınıf derecelendirilmesinde de mevcuttur.
Bu fan ailesi için çoklu değerlendirme tabloları oldukça büyük bir kataloğu dolduracaktır. Çeşitli hız ve boyut kombinasyonları için tablolardan birkaç performans noktası (debi, statik basınç ve güç) seçerek, aşağıda verilen bilinen tanımlardan bir dizi boyutsuz performans noktası
üretilebilir.

Eşdeğer toplam fan performans değişkenleri, fan toplam basınç katsayısı ve fan toplam verimi
sırasıyla aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir.
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Yukarıdaki ilk denklemin (toplam basınç katsayısı eşitliği) yalnızca çapı, genel olarak kanal çapı
ile aynı olmayan santrifüj bir fan için bir yaklaşım olduğunu unutmayınız. (Aslında, kanal dairesel yerine dikdörtgen olabilir.)
Bu şekilde oluşturulan noktalar performans eğrileri olarak çizilebilir. Şekil 7.6 (a) ve 7.6 (b), tek
genişlikli, tek girişli geriye eğik düz kanatlı (SWSI) bir santrifüj fan ailesinin 0.46 m ile 1.85 m
arasındaki çeşitli ebatlarda (0.46, 0.61, 0.91, 1.02, 1.375, 1.67 ve 1.85 m) sırasıyla debi katsayısının bir fonksiyonu olarak (statik) basınç katsayısının ve (statik) fan veriminin değişimininin
tipik eğrileridir. Toplam basınç ve verim eğrileri (gösterilmemiştir), ordinat üzerindeki değerlerden biraz daha yüksek olacaktır. Bu eğriler, aynı fanın statik basınç katsayısı ψs ve statik
verimi ηs'leri değiştirmeden bırakarak, φDWDI = 2φSWSI ile yeniden çizilerek, çift genişlikli, çift
girişli (DWDI) bir versiyonuna dönüştürülebilir.
Aşağıdaki örnek, Cordier analizi aranacak genel fan tipinin belirlenmesine yardımcı olduktan
sonra, belirli bir fan seçmek için bu boyutsuz performans eğrilerinin nasıl kullanılacağını göstermektedir.

Şekil 7.6 Tek girişli geriye eğik düz kanatlı (SWSI) bir santrifüj fan ailesinin 0.46 m ile 1.85 m
arasındaki çeşitli ebatlarda (a) debi katsayısının bir fonksiyonu olarak (statik) basınç katsayısının ve (b) (statik) fan veriminin değişimlerinin tipik eğrileri.
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7.4.3.2. Gürültü Düzeyi Sınırlı Fan Seçimi
Aşağıdaki performans özelliklerine uygun bir fan seçin: Q = 15 000 cfm, ΔPs = 6.0 in, ρ = 0,0023
slug/ft3 ve gürültü bakımından Lw < 100 dB düzeyi sınırlaması bulunmaktadır.
ds’nin minimum değeri tahmin etmek için gürültü kısıtlamasını kullanarak başlayınız.

Lw = 100 dB ile debi ve basınç için belirtilen değerlerin kullanılması, ds > 1.92 sonucunu verir.
Cordier korelasyonunu kullanılması durumunda ise ωs < 2.33 elde edilir. Cordier verim eğrisi
göz önüne alındığında, Şekil 7.5, 0.8 < ωs < 2 ile yüksek bir verim değeri gerçekleştirilebilir.
Bu, Cordier D Bölgesi (karışık akış) veya E Bölgesi (radyal çıkışlı) fanını ifade eder. Performansı
Şekil 7.6 (a) ve 7.6 (b)'de gösterilen fan bu bölgeyi temsil ediyor, bu nedenle bu fan hattından
seçim yapılacaktır.
İyi verimlilik elde etmek için, Şekil 7.6 (b)'deki EİV noktasına yakın ve φ ≅ 0.085 olan bir fanı
inceleyiniz. Bu noktada, ψs = 0.102’dir.

ve

kullanılarak,

denklemi d için çözülebilir; böylece d = 2.84 ft (= 0.865 m) elde edilir. Buna mevcut en yakın
boyut 0.91 m'dir (2.99 ft, 35.8 in). Peki ya hız? (En ekonomik) Sınıf I yapıyı kullanmak için maksimum kanat ucu hızı 55 m/s'dir. Buna karşılık gelen fan dönme hızı n = 2 x 55 (m/s) / 0.91 m =
120.88 s-1 = 1154 devir/dk'dır. n = 1154 devir/dk ve d = 0.91 m ve belirtilirse, istenen boyutsuz
performans noktası koordinatları,

ve

olarak bulunur.
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Bu nokta performans eğrisi üzerinde değil - ama yakındır. Son şartname aşağıdaki gibi olacaktır;
•

0.91 m çapında, Sınıf I Fan kullanınız ve 1150 devir/dk'da çalıştırınız.

Gerçek performans noktası, her zaman olduğu gibi, fan eğrisi ve sistem direnç eğrisinin kesim
noktası ile belirlenir. İşlem aşağıdaki gibi olacaktır:
•

Şekil 7.6 (a)'dan seçilen ψs ve φ değerleriyle ΔPs = ψs (ρω2d2) ve Q = φ (ωd3) kullanarak fan
için boyutsal performans eğrileri edininiz.

•

Belirtilen bir çalışma noktasından geçen bir parabolik sistem direnç eğrisi varsayalım.
ΔPs,sistem = 6 [inSS] (Q [cfm] / 15 000)2

•

ΔPs = ΔPs,sistem alarak, yani iki eğrinin kesim noktası olarak çalışma noktasını belirleyiniz.

7.4.4. Ayarlanabilir Kanat Açılı ve Ayarlanabilir Giriş Kanatlı Fanların Seçimi
Şimdiye kadarki, fan seçim sürecinde tek bir performans noktası elde edilmeye odaklanılmıştır.
Kütlesel veya hacimsel debinin oldukça geniş aralıklarda değişmesi veya çok hassas bir şekilde
kontrol edilmesi gereken birçok uygulama vardır. Bu hedefe ulaşmanın bir yolu, sistem direncini değiştirmek ve dolayısıyla çalışma noktasını değiştirmek için damperleri kullanmaktır. Bu
çok az sermaye yatırımı gerektirir, ancak ekstra sistem kayıpları ortaya çıktığı ve fan EİV (en iyi
verim) noktasından uzakta çalışarak en yüksek verimlilikten daha düşük verimlerde çalışmaya
zorlandığı için genellikle oldukça fazla bir enerji savurganlığı (ve dolayısıyla yüksek işletme maliyeti) anlamına gelir. İkinci bir seçenek, EİV noktasının yakınında çalışmayı sürdürerek fanın
dönme hızını değiştirmek olacaktır. Bu, pahalı değişken hızlı bir güç iletimini veya muhtemelen
değişken frekanslı bir tahrik motorunu gerektirir. Genel olarak, değişken hız sistemleri sadece
çok büyük veya çok yüksek enerji tüketen sistemler için ekonomik olarak makuldür.
Fanlar için mevcut iki alternatif, ayarlanabilir kanat açılı kılavuz kanatlı eksenel fanlar ve değişken giriş kanatlı santrifüj fanlardır. Bu cihazlar, çok geniş performans aralıkları üzerinde akış
değişkenliğini ve kontrolünü sağlayabilir. Ayarlanabilir kanat açılı kılavuz kanatlı eksenel fanlar, kanatların radyal eksenleri etrafında dönmesine izin veren rulman düzeneklerine monte
edilmiş kanatlarla oluşturulur, böylece fan çalışırken debiyi ve basınç artışını değiştirmek için
kanat veya kanat dizisi (kaskad) açısı sürekli olarak değiştirilebilir. Ayarlanabilir giriş kanatlı
santrifüj fanlar, fanın giriş konisine monte edilen radyal pivot çubuklara monte edilmiş bir
dizi kanata sahiptir. Bu kanatlar, çarka giren hava akışına bir dönüş (veya girdap) verecek şekilde döndürülebilir. Bu, fanın debi-basınç performans karakteristiğini, kanat düzeneğinin her
ayar açısı için farklı bir eğri olarak değiştirir. Kanatları veya kanatçıkları ayarlamak için gerekli
rulman tertibatları, bağlama mekanizmaları ve geri besleme kontrol sistemleri belli bir makinenin karmaşıklığını ve maliyetini bir miktar artırabilir, ancak elde edilen sonuç ile çok titizlik
isteyen gereksinimlerini karşılamak için kontrol ve ayar yapabilen bir yapılandırma elde edilir.
Genel performans özellikleri benzer olduğundan, burada sadece ayarlanabilir (değişken) kılavuz kanatlı eksenel fanlar daha fazla tartışılacaktır.
Burada verilen fan serisinde, çaplar 794 ile 1884 mm arasında değişmekte olup, fanlar 1470
devir/dk (hat frekansı 50 Hz)’da çalışmaktadır, mevcut bazı küçük boyutlu olanları ise 2950
devir/dk’da çalışır. Debi yaklaşık 4 ile 110 m3/s arasında değişmektedir, toplam basınç arışı ise
250 ile 3000 Pa arasındadır. Şekil 7.7, bu fanlar için mevcut debi ve basınç aralığını ve çeşitli
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alt markalar için önerilen belirli fan modelini gösteren bir fan seçim grafiğidir. 1000/630-10
fan modeli, 1000 mm (1.0 m) çapa sahiptir. Fan göbek çapı 630 mm'dir; çarkta 10 kanat vardır
ve fan 1470 devir/dk'da çalışmaktadır.

Şekil 7.7. Ayarlanabilir kanat açılı eksenel fan modelleri için çalışma alanlarını gösteren fan
seçim grafiği.
Esas itibariyle, her bir farklı kanat ayarı aerodinamik olarak farklı bir fanı temsil eder. Her kanat
ayarı için tek bir performans eğrisi vardır. Bu eğrilerin birçoğunun Şekil 7.8'deki gibi bir kombinasyonu performans haritası olarak adlandırılır. Örnek bir performans haritası (1000/630-10
fan modeli için) Şekil 7.8'de gösterilmiştir. Akış debisine karşılık çizilen basınç artışı grafiği, çıkış difüzörü olmayan bir fan için Pa birimi cinsinden toplam basıncı ve m3/s birimi cinsinden de
akış debisini verir (Katalog bilgileri difüzörlü fanlar için de mevcuttur). Şekil 7.8'de ayrıca kW
olarak gerekli fan mil gücü grafiği de verilmiştir. Verim konturları basınç-debi eğrileri üzerine
çizilmiş olup, toplam fan verimini gösterilir. αg ile gösterilen her kanat açısı ayarı için bir çift
eğri gösterilir. Bu açı genellikle kanadın göbeğinde veya tabanında bulunan bölüm için kanadın
dönme düzleminden kanat kord hattına doğru ölçülür. Bu fan için, αg, 10° ila 55° arasında değişir ve akış debileri yaklaşık 0.7 ile 28 m3/s arasında değişebilir, toplam basınç yaklaşık 1800
Pa değerine kadar yükselir. En iyi verim bölgesi (değişen EİV noktası), yaklaşık 1000 ile 1500
Pa ve 7 - 11 m3/s arasında, %80 toplam fan verimlilik konturu içinde oval şekilli bir bölgede
bulunmaktadır.
Ayarlanabilir kanat açılı bir fanı seçerken, sistemin çoğu zaman çalıştığı performans noktası,
fanın asıl EİV noktasına yakın olmalı ve kesinlikle en iyi verim konturu içinde bulunmalıdır.
Mümkünse, belirlenebilen alternatif çalışma noktaları da bu bölgeye düşmelidir. Hiçbir durumda, bir çalışma noktasının Stall girişinin yerini tanımlayan kesikli eğrinin dışında kalmasına
izin verilmemelidir. Bu bölgede çalışma girişimleri pülzatif akışa ve basına, aşırı gürültüye ve
mekanik titreşime neden olabilir ve bu da ciddi hasar ve yapısal arızalara neden olabilir. Ça-
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lışma kararsız olduğu için çeşitli performans eğrileri Stall bölgesinde tanımlanmamıştır. Fan
haritasının kararsız bölgesinde herhangi bir işlem seçeneği, Stall sınırından uzakta yeterli bir
çalışma marjı sağlamalıdır. Tatmin edici bir marj basınç artışının genellikle akış debisindeki
Stall basıncının %90’ınından daha fazla olmaması olarak tanımlanır. Örneğin, Şekil 7.8'deki
1000/630 - 10 fanı 15 m3/s'de çalışıyorsa, izin verilen basınç artışı yaklaşık 1620 Pa (0.9 x 1800
Pa), bu nedenle kanat açısı yaklaşık 51° olacaktır.
Örnek: Ayarlanabilir Kanat Açılı Eksenel Fan İçin Çalışma Noktaları
Aşağıdaki üç çalışma noktasını karşılamak için bir fan gereklidir: 1100 Pa'da 9 m3/s; 1500
Pa'da 13 m3/s; 1000 Pa'da 6 m3/s. 1000/630 - 10 model fanının makul bir seçim olduğunu
gösterebiliriz.
Performans haritasını okuyarak (Şekil 7.8), aşağıdaki sonuçları elde edebiliriz:
•

9 m3/s debi ve 1100 Pa toplam basınç'ta, αg = 32°’ye ayarlayınız ve ηT = 0.81 fan verimini
elde ediniz, çalışma basıncı Stall basıncının %73'ünde.

•

13 m3/s debi ve 1500 Pa toplam basınç'ta, αg = 45°’ye ayarlayınız ve ηT = 0.78 fan verimini
elde ediniz, çalışma basıncı Stall basıncının %85'inde.

•

6 m3/s debi ve 1000 Pa toplam basınç'ta, αg = 24°’ye ayarlayınız ve ηT = 0.76 fan verimini
elde ediniz, çalışma basıncı Stall basıncının %77'sindedir.

Açıkçası, bu noktalar seçilen fan ile çalışır ve iyi verimi ve Stall marjlarını gösterir, bu nedenle
fan en azından makul bir seçimdir.
Örnek: Fan Seçimi Grafiğini Kullanma
Aşağıdaki üç performans noktasını karşılamak için bir fan seçiniz: 1200 Pa'da 50 m3/s; 2000
Pa'da 60 m3/s; 1100 Pa'da 20 m3/s.
İstenilen üç noktada çalışması arzu edilen fan için, 1200 Pa'da 50 m3/s yani “orta nokta”nın
fan tipi seçimini kontrol ettiği varsayılmaktadır. 1470 devir/dk'da çalışmayı varsayarsak, boyutsuz özgül hız ωs = 6.12'dir. Bu, bir kılavuz kanatlı eksenel fanı veya borulu kanal/eksenel
boru tipi (kovanlı) fanı işaret eder. Cordier analizinden, boyutsuz özgül çap yaklaşık ds = 1.2 ve
gerçek çap ise yaklaşık d ≅ 1.5 m olacaktır. Ekonominin masrafı haklı çıkardığını varsayarsak,
verilecek karar ayarlanabilir kanat açılı bir eksenel fan kullanmaktır. 1200 Pa'da 50 m3/s olan
nominal çalışma noktası için fan seçim grafiğini (Şekil 7.7) kullanmak, 1585/630 fan modelinin
bu fan için bir başlangıç seçimi olarak yeterli olacağını gösterir. 1585/630 fan modelinin, Cordier tahminine makul derecede yakın olan 1.585 m'lik bir fan çapını işaret ettiğini unutmayınız.
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Şekil 7.8. Ayarlanabilir kanat açılı 1000/630 - 10 eksenel fan modeli için performans haritası.

7.4.5. Boyutlu Özgül Hıza Göre Fan Seçimi
Fan seçiminde tercih edilen bir başka yöntem boyutlu özgül hız ns’den faydalanmaktır. Tablo
7.8’de boyutlu özgül hız aralıklarına göre seçilebilecek fan tipleri ile fan hava debisi, fan statik
basıncı, fan verimi, ilk yatırım maliyeti ile fan büyüklüğü ve ağırlığı mertebeleri verilmiştir.
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Tablo 7.8. Çeşitli fan tiplerinin boyutlu özgül hız aralıkları ve diğer özellikleri.
Fan Tipi

Özgül Hız Aralığı Hava Debisi
ns (devir/dk) (cfm = ft3/dk)

Pervane Tipi Kanatlı
500 000 - 100 000
Eksenel
Borulu Kanal/
Eksenel Boru Tipi 300 000 - 60 000
(Kovanlı) Fan
Kılavuz Kanatlı
Eksenel-Tek
130 000 - 50 000
Kademeli
Kılavuz Kanatlı
Eksenel-İki
90 000 - 35 000
Kademeli
Karışık Akışlı
80 000 - 10 000
Santrifüj (Öne Eğik
70 000 - 25 000
Geniş Kanatlı)
Santrifüj (Airfoil,
Geriye Eğik Eğri,
70 000 - 20 000
Geriye Eğik Düz
Kanatlı)
Santrifüj (Öne Eğik
40 000 - 10 000
Eğri Dar Kanatlı)
Santrifüj (Radyal
65 000 - 25 000
Eğri Kanatlı)
Santrifüj (Radyal
25 000 - 10 000
Düz Kanatlı)
Türbo Üfleç
30 000 - 5 000
Çok Kademeli
8 000 - 1 000
Türbo Üfleç

Büyüklük
ve
Ağırlık

Statik
Basınç

Fan
İlk Yatırım
Verimi Maliyeti

Büyük

Düşük

Düşük

Düşük

Küçük

Büyük

Düşük

Orta

Düşük

Küçük

Büyük

Orta

Yüksek

Orta

Küçük

Büyük

Orta

Yüksek

Orta

Orta

Orta

Orta

Düşük

Yüksek

Orta

Büyük

Yüksek

Orta

Orta

Büyük

Orta

Orta

Yüksek

Orta

Orta

Orta

Yüksek

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Düşük

Orta

Düşük

Orta

Orta

Küçük

Yüksek

Orta

Orta

Orta

Küçük

Yüksek

Düşük

Yüksek

Büyük

7.4.6. Tahrik Şekli, Fan ve Motor Verimlerinin Fan Seçimine Etkisi
Örnek:
a) Veriler:
Standart Şartlardaki Debi

: 36 000 m3/s

Standart Şartlardaki Toplam Basınç

: 329 mmSS

Rakım

: 20 m

Atmosfer Basıncı

: 101 085 Pa

Atmosfer Sıcaklığı

: 15 °C

Akışkan

: Normal Hava

Çalışma Şartlarındaki Sıcaklık

: 200 °C
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Çalışma Şartlarındaki Yoğunluk

: 0.745 kg/m3

Çalışma Şartlarındaki Debi

: 36 000 m3/h

Çalışma Şartlarındaki Toplam Basınç

: 203 mmSS

b) Seçim Sonuçları:
Devir Sayısı

: 1490 devir/dk

Fan Gücü

: 23.2 kW

Çalışma Şartlarındaki Motor Gücü

: 30 kW

Standart Şartlarındaki Motor Gücü

: 45 kW

Motor Devir Sayısı

: 1500 devir/dk

Fan Verimi

: 0.86

Tahrik Cinsi

: KAPLİN

Tahrik Sistemi Verimi

: 0.97

Fan Maliyeti

: 6500 EUR

5 Yıllık Çalışma Suresi

: 40 000 saat

5 Yıllık Enerji Maliyeti

: 108 000 EUR

Eğer bu fan kayış kasnaklı seçilseydi ilk yatırım bedeli 6500 EUR yerine 6000 EUR civarında
olabilecekti (kazanç 500 EUR) ancak buna karşın verim %5 civarında daha düşük olacaktı. Bunun parasal tutarı (108 000/5) x 0.05 = 1080 EUR/yıl olacaktı. Ancak böylesi bir seçim işletme
maliyetlerini artıracak ve fosil yakıt tüketilmesi nedeniyle de çevreyi olumsuz etkileyecektir.
Öte yandan yukarıdaki enerji maliyeti EFF2 elektrik motoru için hesaplanmıştır. Bunun yerine
EFF1 motor kullanılsaydı ilave verim artışı sağlanabilirdi. Örnekteki fan maliyeti tek kalınlıklı
kanada sahip bir fan için hesaplanmıştır. Eğer bu fan airfoil kanatlı olsaydı ilk yatırım maliyeti
%5 civarında artacaktı, ancak buna karşın %5 civarında verim artışı sağlanacaktı. Bu bağlamda kayış kasnaklı bir fan yenilenerek kaplinli ve verimli bir şekilde tasarlanırsa verim %15-20
artırılabilir.
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Fanlarda
Titreşim ve Gürültü

BÖLÜM 8
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8.1. Giriş
Robert Koch, 1910 yılında,’’Bir gün gelecek; insanlar kolera ve veba gibi gürültüye karşı da amansız bir mücadele verecekler’’ demiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO-World Health
Organization)’ne göre gürültü kirliliği, hava kirliliğinden sonra ikinci büyük çevresel problemdir. Bu bakımdan çalışanların sağlığını, huzurunu ve konforunu korumak için sessiz makinaların
kullanılmasında büyük yarar vardır. Bu bağlamda günümüzde fan vb. makinelerde ortaya çıkan
gürültü düzeylerinin uygun limitleri aşmaması büyük bir önem arz etmektedir.
Fanlar, üfleçler, kompresörler, pompalar vb. dönen makinalar sadece hafifletilmesi gereken
mekanik titreşimler değil yine esas itibariyle titreşim olmakla birlikte uygulamada gürültü adı
verilen ve belirli bir düzeyi aşmaması gereken akustik titreşimler yanında kararsız fan çalışmasına neden olan stall ve surge olarak adlandırılan akış kaynaklı titreşimlere de maruz kalabilmektedirler. Bu titreşimlerin dikkate alınarak sönümlenmesi veya belirli düzeylerde tutulması
gerekir. Özellikle zorlanmış ve periyodik titreşimler küçük genlikli bile olsa malzeme yorulmasına, yıpranmasına ve tahribatına neden olabilir. Tipine ve uygulama alanına göre yıl 10 - 25
arasında değişebilmekte olan ekonomik (faydalı) ömrünü yüksek bir performansla tamamlayabilmesi için fandaki titreşim ve gürültü düzeylerinin belirli sınırlar arasında olması gereklidir.
İyi bir fan istenilen performansı yerine getirirken az enerji tüketen (yüksek verimli) ve ömür
boyu maliyeti düşük olan fan değil mümkün olduğunca az titreşimli ve gürültülü (yüksek verimli fanların gürültü düzeyleri de düşüktür) çalışan fandır. Gelişmiş Bilgisayar Simülasyon
Programları (Ansys Fluent ve Mechanical vb.) yardımıyla gerek mekanik gerekse akış kaynaklı
titreşim problemleri analiz edilerek titreşim ve gürültü düzeyi düşük fan tasarımı ve işletmesi
sağlanabilmektedir. Fanlarda Erken Uyarıcı Dinamik Bakım Yöntemi kullanılarak oluşabilecek
titreşim problemlerinin teşhis ve çözümlenmesi deneysel olarak da yapılabilmektedir.

8.2. Fanlarda Titreşim ve Gürültü Kaynakları
Fanlarda titreşim ve gürültü kaynakları esas itibariyle mekanik, aerodinamik ve elektromanyetik kaynaklı olabilmektedir. Balanssızlık, rezonans, gevşeklik, sürtünme vb. birçok nedenden
kaynaklanabilen mekanik olarak üretilen fan gürültüsü farklı bir ses kalitesine ve karakteristiğe
sahip olup, metal-metal teması nedeniyle metalik bir ses oluşur. Bu temas sabit veya aralıklı
olabilir. Balanssızlık (dengesizlik), yanlış hizalama, boşluklar, sürtünme veya yuvarlanma temaslarının, toleransların ilave etkileri vb. ile ilgili dinamik etkilerden kaynaklandığı için tüm
titreşimleri önlemek neredeyse imkansızdır. Bazen bu kaynaklardan gelen titreşimler küçük
olabilir, ancak gövde veya yatak kaideleri gibi sabit parçaların rezonans frekanslarını uyarıcı
olabilir. Fanın doğrudan bir elektrik motoru ile tahrik edildiği yerlerde elektromanyetik rahatsızlıklar da mevcut olacak ve bunlar daha fazla titreşime neden olacaktır.
Fan gürültüsü fan tasarımının, devir sayısının, debisinin, statik basıncının ve veriminin bir fonksiyonudur. Belirli bir uygulama için fanın en uygun çalışma bölgesinin sessiz çalışma (verimli çalışma) bölgesi olması nedeniyle, gürültü yönünden fanın seçimi verime dayandırılmalıdır. Öte yandan düşük çıkış hızı zorunlu olarak daha sessiz bir çalışmayı getirmediğinden, sadece bu şekilde
yapılan seçim istenen sonuçları vermeyebilir. Benzer şekilde bazen devir sayısı veya kanat ucu
hızına göre yapılan gürültü karşılaştırmaları gerçeği yansıtmayabilir. Burada geçerli karşılaştırma
temeli, fanların gerekli debi ve basıncı ürettikleri sırada sergiledikleri gerçek ses gücü düzeyleridir.
İncelenen belirli bir fan için ses gücü düzeylerine ilişkin veriler fan üreticilerinden sağlanabilir.
Üreticiler tarafından verilen ses gücü düzeyleri sekiz oktav bandındadır. Öte yandan endüstriyel
fanlarda gürültü düzeyi genellikle 90 dB’nin üzerindedir. Burada tesisin durumuna göre titreşimin
sönümlenmesi gerekebilir. Bu durumda fanın girişine ve/veya çıkışına susturucu konulmalıdır.
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Fan çıkış ağzındaki ortalama akış (üfleme) hızı 10 - 15 m/s aralığında seçilebilmekle birlikte,
enerji verimliliği sağlamak ve hıza bağlı gürültü oluşumunu önlemek için 12 - 13 m/s değerlerini geçmeyecek bir şekilde seçilmesi önerilir. Ancak düşük fan çıkış hızı yalnız başına sesiz
çalışma demek değildir. Gürültü ve ses düzeyi öncelikli olarak fan dönme hızı ile yakından
ilgili bir konudur. Aynı fan için dönme hızı düştükçe ses düzeyi azalmaktadır. Fan seçiminde
ses düzeyleri en önemli seçim kriterlerinden biri olup, bu konuda karar verilirken şartname
ve mahal koşulları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Normal olarak en yüksek verimle
çalışan fanın en sesiz fan olduğu unutulmamalıdır.

8.2.1. Balanssızlık (Dengesizlik/Balans Bozukluğu)
Fan çarkı vb. dönel elemanlarda dengeleme (balanslama); dönel elemanın dengelenmemiş
santrifüj kuvvetler oluşmaksızın yatakları içerisinde dönebilmesi için dönel elemandaki kütle
dağılımın iyileştirilmesi işlemi demektir. En çok karşılaşılan titreşim nedenlerindendir. Dönen
elemanın (çark veya rotor) dönüş ekseni ağırlık merkezinden geçmediğinde (statik balanssızlık) veya ağırlık merkezinden geçse de rotorun ataletsizliği ana eksen ile uyuşmadığında (dinamik balanssızlık) meydana gelir. Ayrıca özellikle uzun rotorlarda birbirine 180° açı yapacak
şekilde şaftın çapraz noktalarında bulunan dengelenmemiş kütleler nedeniyle moment/tork
balanssızlığı da oluşabilmektedir. Rotorun dönme ekseni dışındaki fazladan bir m kütlesinin
olması kolaylıkla bir balanssızlık oluşturabilecektir. Dengelemede (balanslamada) mükemmellik imkansızdır ve dengelemeden sonra bile büyüklüğü mevcut makinelere ve uygulama için
gerekli kaliteye bağlı olan arta kalan bir balanssızlık olacaktır. Balanssızlıktan kaynaklanan titreşim, dönme hızının (devir/dk) frekansına (devir/s = Hz) eşittir. Örneğin fanda 30 Hz’de bir
balanssızlık titreşimi varsa, 30 (devir/s) x (60 s/1 dk) = 1800 devir/dk dönme hızına sahiptir.
Eğer çark direkt motora bağlı ise bu titreşimin bir balanssızlıktan kaynaklandığı kesindir.
Dengelenmemiş (balanslanmamış) bir çark, fanın rulmanlarında ve zemininde kuvvetler oluşturacak ve komple fan titreşecektir. Verilen herhangi bir hızda etkiler, çarkın boyutlarına ve
kütle dağılımı ile rulman mesnetlerinin direngenliğine bağlıdır. Geçmişte artık dengesizliğe
çok büyük desteklerle direnç sağlanırdı. Günümüzde artık tercih edilen çözümün bu dengesizliği azaltmak olduğu, böylece gereksiz ağırlığın yatak kaidesine eklenmesine gerek olmadığı
kabul edilmektedir.
Dar çarklar için (genişliği çapın %20'sinden az) statik balanssızlık birincil öneme sahiptir. Aynı
yönde iki balanssızlık (farklı düzlemlerde) genellikle zıt yönlerdeki iki eşit dbalanssızlıktan daha
büyük bir rahatsızlığa neden olur. Daha geniş çarklarla (çapın %50'sine kadar genişlik) moment
(tork) veya kuvvet çifti etkileri önem kazanmaktadır.
8.2.1.1. Statik Balanssızlık
Statik dengesizliğe ağırlık merkezi ile çakışmayan dengelenmemiş bir kütle neden olur. Yalnızca bir nokta dengesiz olduğu için rotorun her dönüşünde yalnızca bir işaret oluşur. Statik
balanssızlık radyal yatay ve düşey doğrultuda n devir sayısının eş değeri olan frekansta (1 x
n) baskın olan titreşim genliği oluşturur. Genellikle radyal yatay düzlem daha fazla hareket
serbestisine sahip olduğu için düşey düzleme göre (1 x n) titreşim genliği daha büyüktür. Faz
ölçümleri yapılarak teşhisi yapılabilir. Makinenin karşılıklı iki yatağından (ön ve arka yatak)
düşey-düşey veya yatay-yatay alınan ölçümlerde faz kayması olmaz yani faz farkının yaklaşık
0° olması gerekir (Şekil 8.1).
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Şekil 8.1. Statik balanssızlık ve faz ölçümlerinin şematik gösterimi.
Bazen kuvvet veya kinetik balanssızlık da denilen statik balanssızlık, fan çarkını paralel bıçak
kenarlarına yerleştirerek tespit edilebilir. Ağır taraf tabana doğru dönecektir. Düzeltme ağırlığı
gerektiği şekilde eklenebilir veya çıkarılabilir ve parça, yerleştirildiği konumdan bağımsız olarak bıçak kenarlarında dönmediğinde statik olarak dengede kabul edilir (Şekil 8.2).

Şekil 8.2. Statik dengesizliğin şematik gösterimi.
8.2.1.2. Moment/Tork Balanssızlığı (Dengesizliği)
Moment/Tork dengesizliği özellikle uzun rotorlarda birbirine 180° açı yapacak şekilde şaftın
çapraz noktalarında bulunan dengelenmemiş kütleler nedeniyle oluşur. Moment dengesizliğinde, statik balans alınamaz. Dönme sırasında radyal doğrultuda n devir sayısının eş değeri
olan frekansta (1 x n) baskın olan titreşim genliği oluşturur. Faz ölçümleriyle teşhisi konulabilir.
Makinenin karşılıklı iki yatağından (ön ve arka yatak) alınan ölçümlerde faz farkının yaklaşık
180° olması gerekir (Şekil 8.3).

Şekil 8.3. Moment/Tork dengesizliği ve faz ölçümlerinin şematik gösterimi.
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8.2.1.3. Dinamik Balanssızlık
Dinamik balanssızlık, statik balanssızlık ve moment balanssızlığının birleşimi olarak tanımlanabilir. Pratikte dinamik balanssızlık en çok rastlanan balanssızlık çeşididir. Dönme esnasında
dinamik balanssızlık radyal doğrultuda n devir sayısının eş değeri olan frekansta (1 x n) baskın
olan titreşim genliği oluşturur. Makinenin karşılıklı iki yatağından (ön ve arka yatak) alınan
ölçümlerde faz farkının dengesizliği yaratan kütlelerin eksen üzerindeki dağılımına göre değişebilir (Şekil 8.4).

Şekil 8.4. Dinamik balanssızlık ve faz ölçümlerinin şematik gösterimi.
Dinamik balanssızlık, merkez hattının zıt tarafları hariç çarkın her bir ucunda ağır bir nokta tarafından oluşturulan bir durumdur. Statik dengesizliğin aksine, dinamik balanssızlık fan çarkını
paralel bıçak kenarlarına yerleştirilerek tespit edilemez. Çark döndürüldüğünde belirginleşir
ve sadece iki düzlemde denge düzeltmesi yapılarak düzeltilebilir (Şekil 8.5).

Şekil 8.5. Dinamik dengesizliğin şematik gösterimi.
Dinamik olarak dengeli bir fan çarkı statik olarakta dengededir. Dolayısıyla, dinamik bir dengeleyicinin kullanıldığı bir yerde iki işleme gerek yoktur.
Genel olarak, çark kütlesi ne kadar fazla olursa, izin verilen balanssızlık da o derecede artar. Bu
nedenle, artık balanssızlık U'nun çark kütlesi m ile ilişkilendirilmesi mümkündür. Özgül balanssızlık e = U/m, statik balanssızlık düzlemi ile çakışan yerçekimi merkezin yer değiştirmesine
eşdeğerdir.

288

Pratik deneyimler, e'nin verilen bir denge kalitesi için 100 - 30 000 devir/dk aralığında n dönme hızıyla ters orantılı olarak değiştiğini göstermektedir. Ayrıca deneysel olarak en = sabit
olduğu bulunmuştur (Şekil 8.6).

Şekil 8.6. ISO 14694 ve ISO 1940'a göre balans kalitesi sınıfları.
Örnek: 40 kg kütleli bir çark için G6.3 balans kalite sınıfına göre, 3000 devir/dk maksimum
dönme hızı için Şekil 8.6.‘da verilen grafikten önerilen değer olarak e = 20 μm bulunur. Bu fan
çift girişli, çift genişlikliyse ve ağırlık merkezi rulmanlar arasındaki mesafenin orta üçte birinde
bulunuyorsa, her bir düzeltme düzlemi için önerilen artık dengesizliğinin yarısı alınmalıdır,
yani 400 g.mm.
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Kullanılan balans (dengeleme) makinesi, balanssızlık kuvvetlerinin büyüklüğünü belirleyebilmelidir: başka bir deyişle, objektif olmalı, ekran üzerinde bir beneğin (noktanın) merkezlemesine dayanan bir yaklaşımda subjectif olması makine için yetersizdir.
Fanlarda titreşim sorunları balanssızlık (balanssızlık/balans bozukluğu), kritik devir sayılarında
çalışma vb. nedenlerden kaynaklanır. Bu titreşimler fan çarkının ağırlık merkezi ile mil dönme
eksenin çakışmaması sonucu oluşur. Eğer çark ω açısal hızı ile dönüyorsa, F = mrω2 değerinde
bir Santrifüj kuvvete maruz kalır. Bu kuvvet gerçekte zamanla değişen periyodik bir yapıda
olup Fcosωt = mrω2cosωt şeklinde ifade edilebilir. Milde eksenel kaçıklıklar, boşluk, mil ve
çarkta şekil bozuklukları gibi nedenlerle bu kuvvet balanssızlıklara neden olabilir.
Titreşime neden olan frekans (kuvvetin birim zamanda tekrarlanma sayısı), ƒ = ω / 2π şeklinde yazılabilir. İmalat esnasında statik ve dinamik balanssızlığın olabildiğince giderilmiş olması
gerekir. Balanssızlık hatalı montaj, yataklarda vb. boşluk artışı, hava boğulması (kanatlara ters
yükler), ayna arkasında vakum oluşması, aşınma gibi nedenlerle oluşabilir. Ayna arkasındaki
boğulma 45°’lik açılarla lama konulması veya sağlam biçimde kaynaklama gibi yöntemlerle
azaltılabilir. Mildeki boşluklar, gövdede hava kaçakları, vorteksler, ters akışlar, türbülans sorunları rezonansa (ve dolayısıyla malzeme yorulması ve verimsizliğe) sebep olabilir. Kanatlara
ve çarka toz yapışması (kekleşme olarak da adlandırılır) balans sorunlarına yol açabilir. Fanlarda eksenel titreşimin yüksekliği milin eksenel yönde gezindiği anlamına gelir. Sabitleme
yatakları veya başka önlemlerle bu durum önlenebilir. Mil paralelsizlikleri, kot düşüklüğü, zeminin düzgün olmaması da balans sorunlarına neden olabilir. Dönen parçalarda gevşeklikler
test cihazlarında sivri tepecikler olarak görülür. Fanın giriş ve çıkışında yeterli düz boru mesafesi bırakılmaması türbülans ve vortekslere dolayısıyla balans bozukluklarına sebep olabilir.
Bunlardan kaçınmak için mümkün olduğunca fanın çok yakınına dirsek, damper konulmamalı,
kanallar vb. fana taşıttırılmamalıdır.
ω=√(k⁄m) eşitliğinden hareketle, kütlenin artırılması da titreşim sorunlarının azalmasına yardımcı olur. Ayrıca fanın kaidesinin altına konulan yaylar fan ağırlığına uygun seçilmelidir, destekleme sistemini titreşimin bir parçası haline getirerek diğer bölümlere iletebilir.

8.2.2. Eksenel Kaçıklıklar
Kendinden düzeltmeli rulmanlı yataklar veya esnek kavramalar kullanılsa bile, fan uygulamalarında eksen kaçıklıklarından kaynaklanan balanssızlıklara sıkça rastlanır. Eğilmiş mil de eksenel
kaçıklıklar içerisinde değerlendirilir.
Eksenel kaçıklıklar sapmanın derecesine göre eksenel ve radyal titreşimlere neden olur. Genellikle eksenel titreşimler daha şiddetli olur ve radyal titreşimlerin şiddeti ise eksenel titreşimlerin yarısı kadardır. Bunların titreşim frekansları devir/s olarak dönen elemanın devir
sayısına karşılık gelir. Eksenel kaçıklıklar fazla olduğunda, dönme frekansından 2 veya 3 kat
büyüklükte frekans değerleri ölçülebilir.
Çarkın (veya rotorun) balansı bozuk olmadığı müddetçe, titreşim olmaz. Ancak mil yatakları
olarak bilyeli rulmanlar kullanılıyorsa çark veya rotor balansı alınmış olsa da titreçim meydana
gelebilir. V kayışları yardımıyla hareket ileten iki kasnağın radyal veya eksenel düzensizliği eksenel yönde, dönme hızının 1, 2 ve hatta 3 katı büyüklükte titreşim değerleri üretebilir.
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8.2.3. Salgı
Dönme merkezinin geometrik merkezle uyum sağlamadığı durumlarsa salgı oluşur. Uygulamada mil-rotor takımı dengelendiğinde düzelebilecek balanssızlık tipleri olabilmektedir. Dişli
çarklarda ve kayış-kasnak uygulamalarında ise merkezlerde basma veya çekme radyal kuvvetleri oluşturabilir. Bu kuvvetler eksenden kaçık hareket eden parçanın saniyedeki devir sayısına
eşit bir frekansta (devir/s = Hz) titreşimlere neden olur.

8.2.4. Boşluklar
Genellikle gevşek vidalardan veya oldukça büyük boşluklu mil yataklarından kaynaklanan bu
durum fanın titreşimini arttırmaktadır. Balanssızlık veya eksenel kaçıklık gibi durumlar olmadığı sürece titreşim oluşmaz. Bununla birlikte çok küçük sapmalar bile önemli derecede titreşimlere neden olabilir. Bu yüzden olabilecek titreşimleri sönümlemek yerine, daha iyi eşleştirme ve dengeleme yaparak problemi kaynağında çözmek daha iyi yöntemdir. Bu titreşimlerin
frekansı dönen elemanın dönme frekansının 2 katıdır (2 x devir/s.)

8.2.5. Aerodinamik Etkiler
Fan gövdelerinde ve bağlı kanal sistemlerinde titreşim çoğu kez aerodinamik olarak üretimektedir. Bu aerodinamik etkiler; türbülans, yüksek hızlar, vorteks kopması, pülzasyonlar,
surge, kanat uyarım (geçiş) frekansı tonu (sesi) ve dönen stall olarak tanımlanabilmektedir.
Bunlardan türbülans, pülzasyonlar ve kanat uyarım (geçiş) frekansı aerodinamik etkilerden
kaynaklanan zorlanmış titreşimlerdir. Titreşim rezonans sonucunda da ortaya çıkabilir. Vorteks
kopması, dönen stall ve yeterince şiddetli olması halinde kanat uyarım (geçiş) frekansı tonu
(sesi) gibi aerodinamik uyarımların frekanslarının sistemin (fan gövdesinin, kanal sisteminin
vb.) mekanik veya akustik doğal frekansları ile uyuşması halinde rezonans olayı oluşabilmekte
ve büyük genlikli titreşimler görülebilmektedir.
Aerodinamik üretilen gürültü, üst üste bindirilmiş bir ses sinyaline sahip sürekli bir geniş bant
frekans spektrumu ile karakterize edilir. Büyük genlikli bu ses sinyali, spektrumun geri kalanından 4 - 6 dB daha yüksek olduğunda genellikle sakıncalıdır. Bu sinyal, fan tipinin bir fonksiyonu
olan kanat uyarım (geçiş) rekansı olabilir. Sistem etkileri ve çeşitli kontroller bu sinyalin normalden daha fazla mertebelere yükselmesine neden olduğunda çok sakıncalı olabilir.
Aerodinamik etkiler, dönen stall hariç genellikle aynı fan içinde titreşime neden olmazlar. Ancak fana bağlı kanallar için titreşim oluştururabilirler. Kanat sayısı Z ile fanın devir sayısının
(devir/s) çarpımına eşit frekanslarda ƒ (devir/s = Hz) ve bunun tam katlarına eşit frekanslarda
frekanslara sahip olup, bu frekansa kanat uyarım (geçiş) frekansı denir, ƒu ile gösterilir ve aşağıdaki formülle ifade edilir. Burada n çarkın dönme devir sayısını (devir/s) göstermektedir.

8.2.6. Kaymalı ve Bilyeli Yataklar
Aşırı bir boşluk, iyi olmayan bir yağlama sistemi ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen aşınmalar da titreşime neden olabilir. Frekansı çarkın çarkın dönme devir sayısınının (devir/s) 1
veya 2 katına eşit olabilmektedir. Yüksek devirli makinalarda ise devir sayısının yarısına yakın
frekansta titreşimlerle karşılaşılmaktadır. Rulmanların bilye dönüş oluklarında veya bilyelerde
bozukluk varsa titreşime yol açarlar.
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8.2.7. V Kayışı
Anılan düzensizlikler ve eksenel kaçıklık sorunları dışında, paralel olmayan ve eşleşmemiş kayış varsa bunlar da titreşim nedeni olabilir. Yine de uygulamada çok fazla dikkate alınmaz.
Kayışlardaki kusurlar, kayış doğrusal hızlarının katları ile orantılı frekansta titreşim üretir. Kasnaklardaki kusurlar ise dönme hızına eşit frekansta titreşim üretir.
ƒkayış = pDƒ / L (Hz); p = 1, 2, 3 veya 4
Burada L kayış uzunluğunu (m), D kasnak çapını (m) ve ƒ ise dönme hızını (devir/s) göstermektedir.

8.2.8. Elektriksel Etkiler
Elektriksel olarak üretilen titreşimler; elektrik motorları, değişken frekanslı (frekans invertörlü) sürücüler, elektromanyetik alanlar, hatalı kablolamalar, burulma çalkantıları ve girdap akımı kaynaklı alanlardan kaynaklanır. Elektriksel olarak üretilen gürültü, motorların, rölelerin,
kontrollerin veya motora bağlı dengesiz hat voltajlarının bir fonksiyonudur. Bazen yanlış eşleşen değişken frekanslı (frekans invertörlü) sürücüler ve motorlar, bozuk sinüs dalgası simülasyonu nedeniyle motor gürültüsünde önemli bir artışa neden olabilir. Asenkron motorların
titreşim frekansı aüın besleme frekansının 2 katıdır. Örneğin 50 Hz veya 60 Hz frekanstaki
motorlar için 100 Hz veya 120 Hz frekansta titreşim görülür. Elektrik motoru iyi tasarlanmış ve
montajı da uygun bir şekilde yapılmışsa bu titreşimlerin şiddeti düşük olur. Ancak rotorda veya
statorda eksenel kaçıklık varsa veya sincap kafeste hata vatsa titreşimler tehlikeli mertebelere
ulaşabilir. Elektomanyetik kaynaklı hataları çabuk tanımlamanın bir yolu, motorun bağlantısını
kesmek ve titreşimin aniden kesilip kesilmediğini gözlemlemektir. Mekanik kaynaklı titreşim
sorunları hız düşerken bile devam edebilir.

8.3. Fanlarda Titreşim Ölçülmesi
Titreşim ölçüm parametresi olarak titreşen bir elemanın yer değiştirme, hız ve ivme olarak
ölçülebilir üç özelliği vardır. Bunların her biri değerlidir ve uygulamaya göre kullanılmak üzere
kaydedilebilir.

8.3.1. Yer Değiştirme: Etkin performans için çalışma açıklıklarının korunması gerektiği veya
durağan ve dönen yüzeyler arasında temasın olabileceği yerlerde önemli olup, hareketin büyüklüğü olarak ta adlandırılır. Ağırlıklı olarak düşük frekans bileşenlerine önem verilir.

8.3.2. Hız: Verilen enerji seviyesiyle doğrudan orantılı olup, bu nedenle düşük ve yüksek fre-

kanslar eşit ağırlıkta önemlidir. İnsanlar ve diğer donanımlar üzerindeki rahatsız edici etkiler,
hız ile ilgili deneyimlerden kaynaklanmaktadır.

8.3.3. İvme: Fan ve motor içerisinde veya bunlar ile temeller arasında oluşan kuvvet ve gerilmelerin ölçüsüdür. Ağırlıklı olarak yüksek frekanslarda önemli olup, bu nedenle bu gibi bileşenlerin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır.
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8.3.4. Kritik Hız Hesabı ve Ölçülmesi
Fanlarda kritik hızların bilinmesi gerekir. Bu, ampirik olarak hesaplanabilir veya ölçümle belirlenebilir. Burada fan sisteminin (şase, mil, yataklar, kaynak şekli vb.) rijitliği çok önemlidir.
Millerde kritik devir sayısı, rotor ile milin toplam ağırlığı, mil sehimi, mil atalet momenti ve mil
malzemesinin elastizite modülü gibi özelliklere bağlıdır. Literatürde bu aamaçla çeşitli ampirik eşitlikler kullanılmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları verilmiştir. Ancak bu hesaplamaların
ölçümlerle kontrol edilmesi yararlı olacaktır. Uygulamada fanlar kritik devir sayıları civarında
çalıştırılmamalıdır.
a) Eğilme momentinden kaynaklanan kritik devir sayısı (devir/dk),

şeklinde hesaplanabilir. Burada ƒ mil sehimini (m) ve g ise yer çekimi ivmesini (m/s2) göstermektedir. Mil sehimi ƒ , yük ve yataklama sayısına bağlı olarak makine elemanları kitaplarından alınacak formüllerle hesaplanabilir.
b) Burulma momentinden kaynaklanan kritik devir sayısı (devir/dk),

eşitliği ile hesaplanabilir. Burada m (kg) birimi cinsinden, rotor (çark) kütlesi (=P1/g) ile mil
kütlesinin (=P2/g)’nin toplamıdır. Rotorun (çarkın) iki yatakla konsol çalışması hali sçz konusu
olup, Ɩ1 çark ile çarka yakın yatak arasındaki mil uzunluğununu, Ɩ2 çarka yakın yatak ile motor
tarafındaki diğer yatak arasındaki mil uzunluğunu ve d ise mil çapını göstermerktedir.
Örnek:
Ɩ1 = 300 mm, Ɩ2 = 400 mm, d = 45 mm ölçülerinde mil ve 630 mm çapında ve 10 kg kütlesindeki
bir fan çarkının (rotorun) burulma momentinden kaynaklanan kritik devir sayısını hesaplayınız. Bu fan, 1450 devir/dk’da emniyetli bir biçimde çalıştırılabilir mi?
Burada 3.8 kg’lık mil kütlesinin %40’ı hesaba dahil edilmelidir ve böylece m =11.5 kg olur.
Bu değerler aşağıdaki eşitliğe konulursa burulma kritik devir sayısı,

bulunur. Çalışma devir sayısı n = 1450 devir/dk < nk = 2880 devir/dk olduğundan, fan verilen
n = 1450 devir/dk devir sayısında burulma mukavemeti açısından emniyetli bir biçimde çalıştırılabilir.
Ancak uygulamada bazen teorik hesap değerleri gerçek değerlerden sapabilir. Bu nedenle
imalatı yapılan fanların kritik hızlarının ölçülmesi gerekir. Ölçüm esnasında normal devir sayısından itibaren serbest duruş tercih edilir. Kritik hız, yataklar üzerinden yapılan yatay ve dikey
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ölçümlerle belirlenir. Öte yandan titreşim meydana getiren ve kritik hıza yüklenen bazı olaylar
daha çok balanssızlık, cidardan akış ayrılmaları veya çark kanatlarının periyodik olarak difüzör
önünden geçmesinin oluşturduğu darbelerden vb. doğabilir.

8.3.5. Rezonans Olayı ve Ölçülmesi
Her makinanın bir doğal frekansı bulunmaktadır. Sönümlenmediği takdirde malzeme yorulmasına ve verimsizliğe neden olabilir. Fanın dönüş frekansı ile doğal frekansı çakışırsa sistem
rezonansa girer. Doğal frekans makine (örneğin çark) duruyor iken üzerine vurarak ölçülür ve
Bode grafiklerinden izlenebilir. Burada mil veya çark halatla asılarak yatay olarak yerleştirilip,
takoz veya lastik çekiç ile vurulur. Test esnasında mil veya çarkın her bölgesinden benzer sinyaller alınmalıdır, farklı sinyaller çatlak vb. belirtisi olabilir.

8.4. Fanlarda Kabul Edilebilir Titreşim Genliği Sınırları
Titreşim genlikleri elektronik cihazlarla mil cinsinden (1 mil = 0.001 in) ölçülür. Bunlar yatak dışında dikey ve yatay yönlerde ölçülmelidir. Küçük titreşimlerden kaçınılamasa da büyük titreşim değerleri yatak ve sistem ömürlerini azaltacağı için azaltılmalıdır. Kabul edilebilir genlikler
fan devir sayısına bağlıdır, devir sayısı arttıkça kabul edilebilir titreşimin sınır değerleri azalır.
Aşağıdaki eşitlikler mil cinsinden üç farklı şartı göstermekte olup, Tablo 8.1.’deki değerler bu
eşitliklerden türetilmiştir
•

V = 2865 / (devir/dk) normal ve kabul edilebilir değerler.

•

V = 4200 / (devir/dk) alarm, potansiyel hasar.

•

V = 9550 / (devir/dk) sistem derhal durdurulmalıdır.

Tablo 8.1. Müsaade edilebilir titreşim değerleri.
Maksimum
Devir Sayısı (devir/dk)
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

Titreşim değerleri (mil olarak, tepeden tepeye)
Normal
Alarm
= 2865 / (devir/dk)
= 4200 / (devir/dk)
7.1
10.5
4.8
7.0
3.6
5.3
2.9
4.2
2.4
3.5
2.0
3.0
1.8
2.6
1.6
2.3
1.4
2.1
1.3
1.9
1.2
1.8
1.1
1.6
1.0
1.5
0.9
1.4
0.9
1.3
0.8
1.2
0.8
1.2
0.7
1.1
0.7
1.1
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Durdurma
= 9550 / (devir/dk)
23.9
15.9
11.9
9.6
7.8
6.8
6.0
5.3
4.8
4.3
4.0
3.7
3.4
3.2
3.0
2.8
2.7
2.5
2.4

8.5. Fanlarda Erken Uyarıcı Dinamik (Kestirimci) Bakım Yöntemi
Gelişen teknoloji ile endüstride kullanılan makinalar her geçen gün karmaşıklaşan yapılarıyla
üretim içerisinde yeri doldurulamaz bir hâl almaktadırlar. Bu makinaların durmaları halinde
yol açacakları üretim kaybı ve bunun yol açtığı zarar da üretime katkı payları ile doğru orantılıdır. Bu durum makinaların bakıma olan gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Fakat eskiden
bakım konusunda kullanılan teknikler artık gerek teknolojik gerekse verimlilik açısından geçerliliğini yitirmiştir. “Erken Uyarıcı Dinamik (Kestirimci) Bakım” fikri bu şekilde ortaya çıkmıştır.
Tüm makinalar kullanım süreleri içerisinde bakım ve tamire gereksinim duyarlar. Makina bakımı, gözönünde bulundurulması gereken ekonomik bir öneme sahiptir. Makinaların çalışma
koşulları altında yaydıkları titreşim, onların durumları hakkında fikir vermektedir. Bozulması
beklenen makina veya parçaların yedeklerinin temin edilerek, zamanında değiştirilmeleri ile
üretim kesinti süresinin en aza indirilmesi ve ikincil arızaların azaltılması sağlanır. Bu sayede
fabrika üretimi en az kayba uğramış olur. Bunun için makinadaki herhangi bir fonksiyonel bozukluk, makinanın kendisi zarar görmeden belirlenmelidir. Bu, Sürekli İzleme Sistemleri kullanılarak titreşen makinanın yatak, mesnet, bağ vb. belirli kritik noktalarından belirli zaman
aralıklarında aynı kalp grafiklerine benzer şekilde olan titreşim frekans spektrumları alınarak
ve bu grafiklerdeki titreşim genliklerin zamanla değişimleri izlenerek yapılan Erken Uyarıcı Dinamik (Kestirimci) Bakım Yöntemi yardımıyla sağlanabilmektedir. Erken Uyarıcı Dinamik (Kestirimci) Bakım, yüksek yüklere maruz olan veya korozif ortamlarda çalışan makinalar için daha
fazla önem kazanmaktadır. Örnek olarak fanlar, pompalar, kompresörler, türbinler, kazanlar
vb. gösterilebilir.
Arıza Olduğu Zaman Bakım:
Makinaların arıza yapıncaya kadar çalışmaları ve arıza halinde varsa parçanın yedeğinin devreye sokulması, aksi takdirde üretimin durdurularak makinanın bakıma alınmasıdır. Çoğunlukla
yedek parça stoğu yüksek tutulan küçük tesislerde uygulanan bir yöntem olup, arızanın ne
zaman oluşacağının bilinmemesi sebebiyle sağlıklı bir üretim planlamasının yapılamamasına
yol açmaktadır. Ayrıca tüm parçaların yedeklerinin bulundurulması gerekliliği, malzeme stoğuna yapılacak ölü yatırımın yüksek mertebelere ulaşmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra,
bakım personelinin iyi eğitilmiş olması gerekmektedir.
Zamana Bağlı Önleyici Bakım:
Üretimde, plan dışında gerçekleşen durmaların büyük kayıplara yol açtığı hallerde, bakım önceden belirlenmiş zaman aralıklarıyla yapılmaktadır. Tüm makinaların tam bakımlı oldukları
andan, makina toplamının %2’sinin arıza yapmasına kadar geçen zaman hesaplanır ve bakımlar bu zaman aralığı ile yapılır. Bu halde makinaların %98’inin bir sonraki bakıma dek hatasız
çalışacağı varsayılmaktadır. Oysa deneyimler peryodik bakımın hata oranını düşürme yönünde
bir etkisi olmadığını göstermiştir. Bu yöntemin dezavantajları, herşeye rağmen beklenmedik
arızalarla karşılaşma olasılığı, belki de gerekmeyen bir bakım için boşa harcanan zaman, sökülüp takılan makinanın hassasiyetinin bozulması, tecrübeli personele ihtiyaç duyulması, makinanın tekrar rejim haline geçmesine kadar oluşan performans düşüklüğü olarak sıralanabilir.
Erken Uyarıcı Dinamik (Kestirimci) Bakım ve Kullanıcıya Sağladığı Faydalar:
Gelişen teknoloji ile birlikte ismi daha sık duyulmaya başlanan bir yöntemdir. Üretim sırasında
makina üzerinden belli zaman aralıklarında alınan ölçümlerle elde edilen titreşim değerlerini
izlemeye ve hatayı önceden farkedip, arıza oluşmasından hemen önce bakımı yapmaya yöneliktir. Böylece sadece gerektiğinde bakım yapılarak gereksiz zaman kayıpları ve maliyet artışları
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önlenmiş olur. Düzenli titreşim ölçümleri ile makinalardaki hatalar belirlenebilir ve gelişimleri
izlenebilir. Elde edilen verilerin incelenmesiyle titreşim değerlerinin tehlike sınırını ne zaman
aşacağı ve makinanın ne zaman bakıma alınması gerektiği kestirilebilir. Bu sayede büyük arızların ve bunlardan kaynaklanabilecek ikincil problemlerin önüne geçilmiş olur.
Ekonomik
• Duruş süresi (bakım giderlerinin 2/3’ünü oluşturmaktadır) azaltılarak bakım giderlerinde
kazanç sağlanması
• Yedek parça ve işgücü maliyetinde tasarruf yapılması
Teknik
• Arıza oluşmadan önce uyarılma
• Yanlış alarm sayısında azalma
• Tüm hata çeşitlerini tespit edebilme olanağı
• Tesisteki diğer sistemlerle iletişim ve veri transferi olanağı
• Çok kullanıcılı ortam
İşletme
• Makinaların ve personelin en iyi şekilde korunması
• İkincil arızaların önlenmesi
• Gereksiz bakım işlemlerinin önüne geçilmesi
• Beklenmeyen duruşların önlenmesi ve üretim planlamasının en verimli şekilde yapılabilmesi
Organizasyon
• Personel sayısında azalma
• Personelin zamanını daha önemli olabilecek konulara ayırması
• Daha kaliteli ve verimli bir çalışma
• Üretim ve bakım birimleri arasında iş birliği
• Tüm dönel elemanlı makinaların durumları hakkında bilgi sahibi olma
Not: Erken Uyarıcı Dinamik (Kestirimci) Bakım uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için okuyucununun kaynaklar kısmında verilen çalışmalara bakması tavsiye edilir.

8.6. Fanların İşletilmesinde Titreşim ve Gürültüden Kaçınma
Fanların işletilmesinde titreşim ve gürültüden kaçınmak için aşağıdaki konulara azami dikkat
gösterilmelidir:
•

Fanın şase montajlarına dikkat edilmelidir. Gevşek cıvatalar, terazi bozukluğu olmamalıdır.
Platform montajlarının yeterli olması, fan ve elektrik motorunu dış hava etkenlerinden
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koruma tedbirlerinin alınması, montaj öncesi fanı depolama koşullarının uygun olması gerekir.
•

Aşınma kaynaklı balans ve titreşim problemlerinden kaçınmak için akışkanın özelliğine uygun malzeme seçilmesi gerekir.

•

Fanlarda mekanik ve aerodinamik kaynaklı kuvvetler titreşime yol açmaktadır. Bu bağlamda fan verimini ve ömrünü olumsuz yönde etkileyebilecek derecede aşırı titreşimlere izin
verilmemelidir.

•

Yatak ve rulman eksen ayarları kontrol edilmelidir. Aksi takdirde rulman kasıntılı çalışarak
aşırı ısınma ve deformasyona uğrayabilir. Aynı şekilde kaplin, kasnakların ayarlarının doğru
yapılması kasılmaları, balans problemlerini ve enerji kayıplarını azaltacaktır.

•

Fanlar kritik hız ve doğal frekans devir sayıları civarında (±%10 civarında) çalıştırılmamalıdır. Bu nedenle fanların kritik devir sayıları bilinmeli, özellikle frekans invertörü kullanımına dikkat edilmelidir. Fan çalıştırılırken kritik devir sayılarının hızlı geçilmesi ile sorun
çözülebilir. Ancak durma esnasında kritik devir sayılarına denk gelinmesi halinde fan duramayabilir, titreşimler artabilir. Böylesi durumlarda frenleme sistemi gerekebilir.

•

Hatalı montaj, toz yapışması, boşluk artışı, gevşeklikler (örneğin rulman arızası) hava boğulması (kanatlara ters yüklerin gelmesine neden olur), çark alt yanağı (plakası/aynası)
arkasında vakum, aşınma problemleri, milde boşluklar, gövdede hava kaçakları, vorteksler,
cıvataların kopması, zeminin terazide olmaması, zemine bağlantının zayıf olması, fana dirsek, kanal taşıtılması vb. balans ve titreşim sorunlarına (malzeme yorulmasının artması,
kırılma vb.) ve verim düşüklüğüne yol açabilir.

•

Erken uyarıcı dinamik (kestirimci) bakım mutlaka yapılmalıdır. Bu amaçla fanın kritik noktalarından alınacak titreşim sinyalleri çözümlenmeli ve tanı tabloları kullanılarak tek bir
sinyalin frekans spektrumunun çıkartılması ile beklenen arızanın tanınması sağlanabilmektedir. Böylece bakım ve işletme masrafları azalır.

8.7. Fanlarda Gürültü (Ses Gücü) Düzeyinin Tahmini Hesabı
Gürültü üretim mekanizmalarının çok çeşitliliği, en basit olanları hariç olmak üzere değişkenliği ve üretilen gücün gürültü kaynağına konu olan çevreye bağımlı olması gibi birçok nedenden
dolayı; herhangi bir ekipman veya makine tarafından üretilen sesin güç düzeyinin tahmini
olarak hesaplanması esas itibariyle genel olarak oldukça zordur.
Bir fanın oluşturacağı gürültü düzeyi imalatçı firma tarafından verilmemişse, ancak fanın debisi, statik basıncı, dönme hızı ve tipi biliniyorsa fanın ses gücü düzeyinin alabileceği maksimum
değerler deneysel verilere dayanarak elde edilmiş ampirik formüllere dayanan eşitliklerle yeterli sayılabilecek bir yaklaşıkla tahmini olarak hesaplanabilmektedir. Teknolojik ilerlemeler
nedeniyle sürekli daha sessiz fanlar imal edildiğinden, pratik fan uygulamalarında bu eşitliklerle hesaplanan ses gücü düzeylerinden daha düşük gürültü değerleriyle karşılaşılacağı ve
gerçek gürültü seviyelerin ancak standartlarda belirtilen ortam ve şartlarda yapılacak olan
deneysel ölçümlerle bulunabileceği unutulmamalıdır.
Fanlar; özellikle ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinde önemli gürültü
kaynaklarıdır. Fanın oluşturduğu gürültü; giriş ve çıkış bölmeleri, hava kanalları, fanın gövdesi
ve bağlandığı zemin tarafından çevreye yayılır. Fanların toplam ses gücü düzeylerinin tahmini
olarak hesaplanması için değişik yöntemler geliştirilmiş olup, burada ilk olarak Graham (1972)
tarafından santrifüj ve eksenel fanlar için geliştirilen eski ancak temel bir yöntem olduğundan
maksimum gürültü düzeyini tahmin etmede hala kullanılmakta olan yöntem verildikten sonra,
fan verimini de hesaba katan yeni bir yöntem daha verilecektir ASHRAE (1987).
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8.7.1. Graham’ın Hesap Yöntemi:

Debisi Q (m3/s) ve statik basıncı Psf (cmSS) olan bir fanın ses gücü düzeyi, Lw (dB),
Lw = 10 log10 Q + 20 log10 Psf + Kf (dB)

(8.1)

denkleminden bulunabilir. Burada Kf fanın özgül ses gücü düzeyini gösteren ampirik bir sabit
olup, fanın tipine ve kullanılan birimlere göre değişik değerler alır. Bu denklem her oktav bandı için ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, 500 Hz’den 4000 Hz’e kadar olan dört oktav bandındaki
toplam ses gücü düzeyini bulmak için de kullanılabilir. Kullanılış durumuna göre; Kf, sırasıyla,
ya her bant için değişik değerler alır ya da belirli bir fan tipi için tek bir değere sahiptir. Tablo
8.2.’de, Santrifüj fanlar ile Pervane Kanat Tipi Eksenel fanların, 500 Hz’den 4000 Hz’e kadar
olan dört oktav bandındaki toplam ses gücü düzeyini bulmak için de kullanılan Kf değerleri
verilmiştir. Verilen değerler fan debisi Q (m3/s) ve fan statik basıncı Psf (cmSS) için geçerlidir.
Tablo 8.2. Santrifüj fanlar ve Pervane Kanat Tipi Eksenel fanlar için özgül ses gücü düzeyi sabiti Kf değerleri (500 - 4000 Hz aralığındaki dört oktav bandındaki toplam ses gücü düzeyleri),
Graham (1972).
Fan Tipi
Santrifüj
Yuvarlak Kanal Tipi
Airfoil Kanatlı, Öne/Geriye Eğik
Radyal Kanatlı
Pervane Kanat Tipi Eksenel

Kf (dB)
67
59
72
77

Fanlar, fanın kanat sayısına ve dönme hızına bağlı olarak değişen ve kanat geçiş frekansı veya
kanat frekansı, ƒk olarak adlandırılan frekansta ek bir gürültü oluştururlar. Kanat geçiş frekansı,
ƒk (Hz), fanın n (devir/dk) dönme hızı ve z kanat sayısının fonksiyonu olarak,
(8.2)
eşitliğiyle hesaplanabilmektedir. Eğer ƒk (Hz), fanın ses gücü düzeyinin hesaplandığı 500 - 4000
Hz aralığındaki dört oktav bandı içerisinde kalıyorsa, denklem (8.1)’den hesaplanan ses gücü
düzeyine 3 dB eklemek gerekir.
Bir fanın ses gücü düzeyinin, değişik nedenlerle, her oktav bandında ayrı ayrı bulunması istenebilir. Böyle bir durumda, denklem (8.1)‘i kullanırken, Kf için fanın tipine ve söz konusu frekans
bandına bağlı olarak değişik değerler kullanmak gerekir. Kf’nin fan tipine göre her oktav bandında alacağı değerler Tablo 8.3.’te verilmiştir. Bir fanın ses gücü düzeyinin oktav bantlarında
ayrı ayrı bulunması istendiğinde; kanat geçiş frekansı hangi oktav bandına rastlıyorsa, o oktav
bandı için denklem (8.1)’de bulunan değere kanat faktörü veya kanat frekansı artımı adı verilen
ve fanın tipine göre 3 dB ile 8 dB arasında değişen bir BFI değerinin eklenmesi gerekir. Tablo
8.3.’te; kanat geçiş frekansının içinde bulunduğu oktav bandındaki ses gücü düzeyine, kanat geçiş frekansından dolayı eklenmesi gereken kanat faktörleri/kanat frekans artımları verilmiştir.
Tablo 8.3.’te verilen değerler fan debisi Q (m3/s) ve fan statik basıncı Psf (cmSS) için geçerlidir.
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Tablo 8.3. Fanlar için özgül ses gücü düzeyi sabitinin oktav bantlarındaki değerleri, Graham
(1972).
Fan Tipi
Santrifüj Fanlar
Yuvarlak Kanal Tipi
Geriye Eğik Kanatlı
Airfoil Kanatlı
Öne Eğik Kanatlı
Radyal Kanatlı
Eksenel Fanlar
Kılavuz Kanatlı
Eksenel Fan
Borulu Kanal/Eksenel
Boru Tipi (Kovanlı) Fan
Pervane Kanat Tipi
Eksenel Fan

Kanat
Faktörü,
BFI (dB)

63

Kf - Fan Özgül Ses Gücü Düzeyi Sabiti (dB)
Oktav Bandı Merkez Frekansı (Hz)
125
250 5000 1000 2000 4000

4-6
3
3
2
5-8

72
60
60
65
73

68
60
60
63
70

68
59
59
63
70

63
57
57
59
68

62
56
56
53
63

57
51
51
49
58

53
43
43
46
55

50
35
35
40
54

6-8

67

64

66

67

65

62

60

50

6-8

69

67

71

69

67

65

62

55

5-7

76

73

74

72

70

70

68

56

8000

Kullanım kolaylığı açısından, denklem (7.1) grafik şeklinde verilebilir. Şekil 8.7-8.9; üç ayrı fan
tipi (radyal kanatlı santrifüj, airfoil kanatlı santrifüj ve pervane kanat tipi eksenel) için, değişen
debi ve statik basınca göre ses gücü düzeyinin değişimini grafik olarak vermektedir. Grafiklerden bulunacak ses gücü düzeyleri 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz oktav bantlarındaki toplam
değerlerdir.

Şekil 8.7. Radyal kanatlı santrifüj fanlarda debi ve statik basınca göre ses gücü düzeyi grafiği
(500 - 4000 Hz aralığındaki dört oktav bandındaki toplam değer), Irwin ve Graf, (1979).
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Şekil 8.8. Airfoil kanatlı santrifüj fanlarda debi ve statik basınca göre ses gücü düzeyi grafiği
(500 - 4000 Hz aralığındaki dört oktav bandındaki toplam değer), Irwin ve Graf, (1979).

Şekil 8.9. Pervane kanat tipi eksenel fanlarda debi ve statik basınca göre ses gücü düzeyi grafiği (500 - 4000 Hz aralığındaki dört oktav bandındaki toplam değer), Irwin ve Graf, (1979).
Yukarıda verilen yöntemle bulunan ses gücü düzeyi, fanın toplam ses gücü düzeyidir. Gürültü,
genel olarak fanın giriş ve çıkış bölümlerinde oluşur. Bir fanda giriş ve çıkış bölümlerinin eşit
miktarda gürültü oluşturdukları varsayılırsa, fanın yalnız girişindeki (ya da yalnız çıkışındaki)
ses gücü düzeyini bulmak için, yukarıda verilen yöntemle bulunan değerden 3 dB çıkarmak gerekir. 3 dB çıkarmanın nedeni, iki eşit dB değerinin toplanmasıyla bu değerlerden 3 dB yüksek
bir değerin bulunmasıdır. Bu nedenle, bir ses gücü düzeyinin yarısını bulmak için söz konusu
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değerden 3 dB çıkarmak gerekir. Dolayısıyla, fanın sadece girişi ya da sadece çıkışı doğrudan
dışarıya açılıyorsa, kullanacağımız ses gücü düzeyi (Lw - 3) olacaktır. Fanın giriş ya da çıkışı açık
değil de kanallara bağlıysa, o zaman fanın sadece gövdesinden yayılan gürültü baskın olacaktır. Bu durumda, kanallara bağlı olan kısımlardan dışarıya yayılan ses daha az olacağından, tek
ses kaynağı fanın gövdesi olacaktır ve gövdeden yayılan gürültüye ilişkin ses gücü düzeyini
bulmak için, yukarıda hesaplanan ses gücü düzeyinden fan gövdesinin ses iletim kaybı (TL)
çıkarılır. Eğer fanın giriş ve/veya çıkış kısmı kanallara bağlı değilse, o zaman tam tersi bir durum
geçerli olacağından (fan giriş ve/veya çıkışının gürültü yayması gövdeye göre çok daha fazla
olacağından), sadece giriş ve/veya çıkıştaki ses gücü düzeyini almak yeterli olacaktır.
Örnek 8.1.
Radyal kanatlı Santrifüj bir fanın 3 cmSS statik basınçta debisi 4 m3/s’dir. Fanın kanat sayısı
40 ve dönme hızı 1200 devir/dk olduğuna göre, bu fanın 500 - 4000 Hz arasındaki dört oktav
bandındaki toplam ses gücü düzeyini bulunuz. Bir ucu açık olan fan, dışarıdan aldığı havayı
kanallarla sisteme iletiyorsa, bu fanın oluşturacağı gürültüyü hesaplarken fanın ses gücü düzeyinin hangi değerde alınması gerektiğini bulunuz.
Çözüm 8.1.
Tablo 8.2.’den Radyal kanatlı Santrifüj bir fan için özgül ses gücü düzeyi sabiti Kf = 72 dB alınarak, denklem (7.1) kullanılırsa,
Lw = 10 log10 Q + 20 log10 Psf + Kf = 10 log10 4 + 20 log10 3 + 72 = 87.6 dB
bulunur. Bu değer, Şekil 8.7.’den yaklaşık olarak 88 dB olarak okunabilir. Fanın dönme hızı n=
1200 devir/dk ve kanat sayısı z = 40 olduğundan, kanat geçiş frekansı ƒk (Hz), denklem (7.2)’den

elde edilir. ƒk (Hz) = 800 Hz değeri, fanın ses gücü düzeyinin hesaplandığı 500 - 4000 Hz aralığındaki dört oktav bandı içerisinde kaldığından, hesaplanan ses gücü düzeyine 3 dB eklemek
gerekir. Dolayısıyla fanın toplam ses gücü değeri,
Lw = 87.6 + 3 = 90.6 dB ≅ 91 dB
bulunur. Fanın giriş kısmı açık, ancak çıkış kısmı kanala bağlı olduğu için, fan gürültüyü sadece
giriş kısmından yayacaktır. Bu durumda, giriş kısmının yayacağı gürültü için ses gücü düzeyi,
Lw - 3 = 91 - 3 = 88 dB olacaktır.
Örnek 8.2.
Örnek 8.1’de verilen teknik özelliklerdeki radyal kanatlı santrifüj fanın, oktav bantlarındaki ses
gücü düzeylerini ve toplam ses gücü bulunuz.
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Çözüm 8.2.
Denklem (8.1)’den,
Lw = 10 log10 Q + 20 log10 Psf + Kf = 10 log10 4 + 20 log10 3 + Kf (dB)
yazılabilir. Tablo 8.3.‘ten Kf’nin her oktav bandındaki değeri bulunup, yukarıdaki denklemde
yerine konulursa, fanın oktav bantlarındaki ses gücü düzeyleri aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanır:
Merkez Frekansı f (Hz)
Lw (dB)

63
88.6

125
85.6

250
85.6

500
83.6

1000
78.6

2000
73.6

4000
70.6

8000
69.6

Kanat geçiş frekansı, bir önceki örnekte 800 Hz olarak hesaplandığından, bu frekansı içeren
1000 Hz oktav bandındaki ses gücü düzeyini bulmak için, yukarıda verilen 78.6 dB değerine
kanat faktörünün eklenmesi gerekir. Kanat faktörünün değeri ise, Tablo 8.3.’ten görüleceği
gibi, 5 - 8 dB’dir. Bu durumda, 1000 Hz oktav bandındaki ses gücü düzeyi, yaklaşık olarak 85 dB
alınabilir. Toplam ses gücü düzeyini bulmak için ise, her frekans bandındaki ses gücü düzeylerinin hesaplama kurallarına göre toplanması gerekir. 1000 Hz oktav bandındaki ses gücü düzeyi
85 dB alınırsa, toplam ses gücü düzeyi 93 dB bulunur.

8.7.2. ASHRAE Hesap Yöntemi:

Debisi Q (m3/s), statik basıncı Psf (Pa) ve maksimum verimi E (%) olan bir fanın girişindeki veya
çıkışındaki ses gücü düzeyi, Lw (dB),
Lw = CF + 10 log10 Q + 20 log10 Psf - E / 3 + 18 (dB)

(8.3)

denkleminden bulunabilir. Fanın maksimum verimi E (%) bilinmiyorsa, E = 99 alınır. Burada
CF, daha önce (8.1) denkleminde Kf sembolü ile verilen fanın özgül ses gücü düzeyini gösteren
ampirik bir sabit olup, fanın tipine ve çark çapına göre değişik değerler alır. CF’nin oktav bantlarındaki değerleri Tablo 8.4.’te verilmiştir, ASHRAE (1987). Tablo 8.4.’te verilen bu değerler
oldukça yaklaşık değerler olduğundan, ASHRAE El Kitaplarının son baskılarında bu Tablodaki
değerlere yer verilmemektedir. Bu bağlamda daha güvenilir değerler için imalatçıların verileri
kullanılmalıdır, Bies and Hansen (2003). Tablo 8.4.’te verilen CF özgül ses gücü düzeyi sabitinin
oktav bantlardaki değerlerinin belirlenmesindeki doğrulukların 250 - 4000 Hz oktav bantları
için ±2 dB, daha az önemli bantlar olan 125 Hz bandı için ±4 dB ve 63 Hz bandı için ise ±8 dB
mertebelerinde olduğu ifade edilmektedir.
Kanat (geçiş) frekansı fk hangi oktav bandına rastlıyorsa, o oktav bandı için denklem Tablo
8.4.’te verilen değere kanat faktörü veya kanat frekansı artımı adı verilen ve fanın tipine göre
2 dB ile 8 dB arasında değişen bir BFI değerinin eklenmesi gerekir.
Çapı D > 3.5 m olan Pervane Kanat Tipi Eksenel Fanlar için ses gücü düzeyi, Lw (dB),
Lw = CF + 70 log10 D + 50 log10 n - 223 (dB)

(8.4)

denkleminden hesaplanabilir. Burada D fanın çark çapını (m) ve n ise fanın dönme hızını (devir/dk) göstermektedir.

302

Tablo 8.4. Çeşitli fan tipleri için CF özgül ses gücü düzeyi sabitinin oktav bantlarındaki yaklaşık
değerleri ile BFI kanat (geçiş) frekansı artımı değerleria, ASHRAE (1987).
Fan Tipi

63

125

Oktav Bandı Merkez Frekansı (Hz)
250
500
1000 2000 4000

8000

BFI

Santrifüj
Airfoil Kanatlı, Geriye Eğik Eğri Kanatlı, Geriye Eğik Düz Kanatlı
D > 0.9 m
32
32
31
29
28
23
15
7
3
D < 0.9 m
36
38
36
34
33
28
20
12
3
Öne Eğik Eğri Kanatlı
47
43
39
33
28
28
23
20
2
Radyal Kanatlı Üfleç
D>1m
45
39
42
39
37
32
30
29
8
D: 0.5 - 1 m
55
48
48
45
45
40
38
37
8
D < 0.5 m
63
57
58
50
44
39
38
37
8
Yönlendirici Kanatlı Eksenel
D>1m
39
36
38
39
37
34
32
22
6
D<1m
37
39
43
43
43
41
38
32
6
Yönlendirici Kanatsız Borulu Kanal/Eksenel Boru Tipi (Kovanlı) Fan
D>1m
41
39
43
41
39
37
34
27
5
D<1m
40
41
47
46
44
43
37
35
5
Pervane Kanat Tipi Eksenel Fan (Soğutma Kulesi)
D < 3.5 m
48
51
58
56
55
52
46
45
5
D > 3.5 m
56
57
56
55
55
52
48
46
5
a Tabloda verilen değerler fanın giriş veya çıkışından yayılan özgül ses gücü değerleri olup,
yayılan toplam özgül ses gücü değerlerini bulmak için yukarıda verilen değerlere 3 dB eklenmesi
gerekir. Bu veriler güncel ASHRAE El Kitabındaki bilgilerle değiştirilmiş olup, tasarımda
kullanılması amaçlanmamıştır.

(8.3) ve (8.4) denklemleri, fana bağlı kanal sistemi içerisindeki ses gücü düzeylerinin tahminini
sağlarlar. Fan gövdesi ve komşu kanal sistemi boyunca harici olarak yayılan ses gücünü hesaplamak için Tablo 8.5.’te verilen düzeltme değerleri kullanılabilir. Bu düzeltmeler, fandan sonra
hemen kısa bir mesafede başlayarak iç kısımda astarlanmış standart dikdörtgen kanal sistemi
varsayımıyla yapılır. Kanalın ucundan çıkan ses gücünü hesaplamak için, kanal astarları, kanal
uç yansımaları, kanal dirsekleri ve plenum (hava toplama) hücrelerinden kaynaklanan sönüm
hesaba katılmalıdır.
Tablo 8.5. Fan gövdeleri ve komşu kanal sistemi tarafından yayılan ses gücü için oktav bant
düzeltmeleri, Army, Air Force and Navy, USA, (1983).
Oktav Bandı Merkez Frekansı
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

Hesaplanan Kanal İçindeki Ses Gücü
Düzeyinden Çıkarılacak Değer, Lw (dB)
0
0
5
10
15
20
22
25
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Örnek 8.3.
Çark çapı 0.5 m olan geriye eğik eğri kanatlı Santrifüj bir fanın 125 Pa statik basınçta verdiği
debi 0.237 m3/s’dir. Fanın kanat sayısı 30 olup, 1500 devir/dk dönme hızında %90 maksimum
verimde çalışmaktadır. Bu fanın 63 - 8000 Hz arasındaki sekiz oktav bandındaki ses gücü düzeyini ASHRAE Hesap Yönetimi’ni kullanarak tahmin ediniz.
Çözüm 8.3.
Denklem (7.3) kullanılırsa, fanın girişindeki veya çıkışındaki ses gücü düzeyi, Lw (dB),
Lw = CF + 10 log10 Q + 20 log10 Psf - E / 3 + 18 (dB) 			
Lw = CF + 10 log10 0.237 + 20 log10 1.25 x 102 - 90/ 3 + 18 (dB) 		
Lw = CF - 6 + 42 - 30 + 18 (dB) 			
Lw = CF + 24 (dB) 		
bulunur. Tablo 8.4.’ten geriye eğik eğri kanatlı santrifüj fan için CF özgül ses gücü düzeyi sabitinin oktav bantlarındaki yaklaşık değerleri alınabilir.
Fanın dönme hızı n = 1500 devir/dk ve kanat sayısı z = 30 olduğundan, kanat (geçiş) frekansı
fk = (Hz), denklem (7.2)’den

elde edilir. fk (Hz) = 750 Hz değeri, fanın ses gücü düzeyinin hesaplandığı 63 - 8000 Hz aralığındaki sekiz oktav bandı içerisinde kaldığından ve bu frekansı içine alan oktav bandı 1000 Hz
olduğundan, bu durumda 1000 Hz’de hesaplanan ses gücü düzeyine Tablo 8.4.’ten geriye eğik
eğri kanatlı santrifüj fan için kanat (geçiş) frekansı artımı değeri olarak BFI = 3 dB’yi eklemek
gerekir. Dolayısıyla bu durumda fanın oktav bantlarındaki ses gücü düzey değerleri aşağıdaki
Tablo 8.6.’da verildiği gibi olacaktır.
Tablo 8.6. Örnek 7.3.’de verilen fan için ses gücü düzeyi hesaplama tablosu.
Oktav Bandı Merkez Frekansı (Hz)
Özgül Ses Gücü Düzeyi Sabiti, Cf (dB)
Kanat Frekans Artımı, BFI (Hz)
Ses Gücü Düzeyi, Lw (dB)

63

125

250

500

1000 2000 4000 8000

36

38

36

34

33

28

20

12

-

-

-

-

3

-

-

-

60

62

60

58

60

52

44

30

8.7.3. Birlikte Çalışan Makinalarda Gürültü Hesabı:
Aynı yerde fan-motor, fanlar-motorlar vb. birden fazla birlikte çalışan makinalar olması durumunda; 1. makinanın aynı yerde yalnız başına çalıştığında ses gücü düzeyi, Lw1 (dB), 2. makinanın aynı yerde yalnız başına çalıştığında ses gücü düzeyi, Lw2 (dB), 3. makinanınki Lw3 (dB) vb.
… şeklinde ise; bu şekilde n adet makinanın aynı yerde birlikte çalışmaları halinde yayacakları

304

toplam gürültü düzeyi ilk olarak aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir.
(8.5)
Toplamadaki 2. bir yöntem, toplanacak iki değerin farkını veren ve Şekil 8.10’da görülen desibel toplama eğrisinden bulunacak değerin toplanacak büyük değere eklenmesidir. Toplanacak
değer ikiden fazlaysa kullanmak Şekil 8.10’u kullanmak için bu sayıları ikişer ikişer ele almak
gerekir. Uygulamada ses güçlerinin hızlı ve pratik hesaplamalarda Tablo 8.7’de verilen yaklaşık
değerlerden de faydalanılmaktadır.

Şekil 8.10. Desibel toplama işlemi eğrisi.
Tablo 8.7. Ses gücü seviyelerinin pratik ve hızlı toplanmasında kullanılacak yaklaşık değerler.
Ses Gücü Düzeyleri Aralarındaki Fark
(dB)
0,1
2,3
4, 5, 6, 7, 8, 9
10 +

Daha Büyük Olan Ses Gücü Düzeyine
Eklenecek Değer (dB)
+3
+2
+1
+0

Örnek 8.4.
Bir fan ile bir elektrik motorunun ayrı ayrı çalıştıklarında bir noktada yaydıkları ses gücü düzeyleri 83 dB ve 80 dB’dir. Birlikte çalıştıklarında aynı noktadaki toplam ses gücü düzeyi ne olur?
Çözüm 8.4.
1.Yöntem:
Denklem (8.5)’ten yararlanılarak,

bulunur.
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2.Yöntem:
83 dB ile 80 dB arasındaki fark 3 dB’dir. Şekil 8.10’da verilen desibel toplama eğrisinden bu 3
dB’lik fark için bulunan değer 1.8 dB olarak okunur. Bulunan bu 1.8 dB değeri toplanacak büyük değere olan 83 dB’e eklenirse, 84.8 dB sonucu bulunur. Bu değer ile 1. Yöntemde bulunan
değerin birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir.
Örnek 8.5.
Farklı teknik özelliklerdeki üç fanın ayrı ayrı çalıştıklarında bir noktada yaydıkları ses gücü düzeyleri 100 dB ve 98 dB ve 101 dB’dir. Bu fanların birlikte çalıştıklarında aynı noktadaki toplam
ses gücü düzeyi ne olur?
Çözüm 8.5.
1.Yöntem:
Denklem (8.5)’ten yararlanılarak,

bulunur.
2.Yöntem:
100 dB ile 98 dB arasındaki fark 2 dB’dir. Şekil 8.10’da verilen desibel toplama eğrisinden bu 2
dB’lik fark için bulunan değer yaklaşık 2.2 dB olarak okunur. Bulunan bu 2.2 dB değeri toplanacak büyük değere olan 100 dB’e eklenirse, 102.2 dB sonucu bulunur.
Şimdi de 102.2 dB ile 101 dB’i toplarsak; aralarındaki fark 1.2 dB olup, bu fark için Şekil
8.10’dan eklenecek miktar 2.5 dB olarak okunur.
Böylece üç fanın toplam ses gücü düzeyi,
102.2 dB + 2.5 dB = 104.7 dB
olarak bulunur ki bu değer ile 1. Yöntemde bulunan değerin birbirine oldukça yakın olduğu
görülür.

8.7.4. Serbest Alanda Sesin Yayılması
Sesi yansıtacak hiçbir engelin bulunmadığı ve açık alanlarda olduğu gibi sesin düzgün dalgalar
halinde yayılabildiği veya sesin düzgün yayılmasını önlemeyecek şekilde engellerin bulunduğu
alanlara serbest alan veya serbest ses alanı denir. Serbest alanda bulunan noktasal bir ses
kaynağının yaydığı ses dalgaları düzgündür ve kaynaktan r uzaklıkta olan bir noktadaki ses şiddeti r2 ile ters orantılı olup, buna ters kare kanunu adı verilir. Ters kare kanunu, ses kaynağına
çok yakın alanlarda geçerli değildir. Bu kanunun geçerli olmadığı alanlara yakın alan, geçerli
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olduğu ve kaynaktan belli bir uzaklıktan sonra başlayan alana ise uzak alan denir. Yakın alan,
genellikle kaynağa çok yakın olan (kaynağa, kaynağın en büyük boyutunun 2 katı uzaklıktan
ya da söz konusu sesin bir dalga boyundan daha yakın olan) bölgedir ve bu bölgede sesin
yayılması tamamen ses kaynağının geometrisine ve özelliklerine bağlıdır. Burada bahse konu
olacak olan tartışmaların tamamı uzak alan için geçerli olacaktır.
Serbest alanda, ses gücü düzeyi Lw olan bir noktasal ses kaynağının, kaynaktan r uzaklıkta oluşturacağı ses basıncı düzeyi Lp,
(8.6)
denkleminden bulunabilir. Burada, Lw kaynağın ses gücü düzeyini (dB), Q yönelme katsayısını
ve r ise kaynaktan olan uzaklığı (m) göstermektedir. Tablo 8.8’de düzgün ses yayan bir ses
kaynağın konumuna göre Q yönelme katsayısının alacağı değer verilmiştir. Endüstriyel gürültü
kaynakları, kaynağın en büyük boyutunun en az 1.5 - 2 katı uzağında olmamız şartıyla, noktasal
kaynak olarak alınabilmektedir. Fanlarda genellikle 3 in uzaklıktaki gürültü değeri kullanılmakta olup, bu bağlamda endüstriyel gürültü kaynağı olarak fanlar bu tanıma uygun olmaktadır.
Denklem (8.6)’dan bulunacak Lp, Lw’nun tanımlandığı frekans bandı için geçerlidir. Lw dört
oktav bandındaki toplam ses gücü düzeyi olarak bulunmuşsa, Lp’de aynı oktav bantlarındaki
ses basıncı düzeyini verir. Birçok uygulamada, dört oktav bandı için toplam ses basıncı düzeyi
olarak bulunan Lp, yaklaşık olarak A - ağırlıklı ses düzeyine eşit olarak alınabilir (çünkü 500 4000 Hz arasındaki oktav bantlarında, ses düzeyi ile ses basıncı düzeyi arasında önemli bir fark
yoktur). Böylece 500 - 4000 Hz dört oktav bandındaki toplam ses gücü düzeyi bilinen bir ses
kaynağının, serbest alanda, kaynaktan verilen bir uzaklıkta oluşturacağı ses düzeyi, Denklem
(8.6)’dan hesaplanan Lp’ye yaklaşık olarak eşit alınarak, dB (A) cinsinden bulunabilir.
Eğer Lw’nun her oktav bandındaki (ya da her 1/n oktav bandındaki) değeri biliniyorsa, belli bir
noktada oluşturacağı ses düzeyi daha hassas olarak aşağıdaki şekilde bulunabilir:
1. İstenilen bantlardaki Lw’lardan, denklem (8.6)’i kullanarak bant basıncı düzeyleri (Lp) hesaplanır.
2. Her bant için, bant basıncı düzeylerinden ses düzeyleri bulunur.
3. Bütün bantlardaki ses düzeyleri desibel toplama kurallarına göre toplanarak, toplam ses
düzeyi elde edilir.
Tablo 8.8. Düzgün ses yayan bir ses kaynağın değişik konumlarda sahip olacağı Q yönelme
katsayıları değerleri.
Kaynağın Konumu

Yönelme Katsayısı Q

Açıkta (Örneğin, tavandan odanın ortasına asılmış)

1

Yansıtıcı bir düzlem üzerinde (Örneğin, yerde ve duvardan uzak)

2

Yansıtıcı iki düzlemin kesim çizgisinde (Örneğin, yerle duvar arasında)

4

Yansıtıcı üç düzlemin kesim noktasında (Örneğin, bir odanın köşesinde)

8
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8.7.5. Fan Gövdesinin Ses İletim (Geçiş) Kaybının ve Fan Gövdesinden Yayılan Ses
Gücünün (Gürültünün) Hesabı
Fan Gövdesinin Ses İletim (Geçiş) Kaybı TL, kütle kanunu olarak bilinen aşağıdaki bağıntıdan
hesaplanabilmektedir,
TL = 20 log10 ƒ + 20 log10 w - 47 (dB)

(8.7)

Burada; ƒ oktav bandı frekansını (Hz) ve w ise fan gövdesinin cm kalınlığı başına yüzey yoğunluğunu (kg/m2/cm) göstermektedir. Çelik levha için kritik frekans ƒk (Hz) aşağıdaki bağıntıdan
yaklaşık olarak hesaplanır,
(8.8)
Burada t çelik levha kalınlığını (cm) göstermektedir. (8.8) denklemi alüminyum levha için de
yaklaşık olarak kullanılabilir. Çelik levha halinde w = 78 kg/m2/cm ve plato yüksekliği 40 dB,
alüminyum levha halinde ise w = 27 kg/m2/cm ve plato yüksekliği 29 dB’dur. Fan gövdesinin
ses iletim (geçiş) kaybı TL (dB) değeri, (8.8) denklemi ile hesaplanan kritik frekans ƒk (Hz)’yı içeren ƒ oktav bandı frekansı (Hz)’nda, plato yüksekliğine eşit alınabilmektedir. Bu değerin çelik
ve alüminyum gibi metaller için ortalama üç oktav bandında daha sabit kaldığı kabul edilebilir.
Örnek 8.6.
Girişi ve çıkışı açık olmayıp kanallara bağlı, gövdesi 6 mm et kalınlıktaki elektrostatik toz boyalı
çelik sacdan (çelik levha halinde w = 78 kg/m2/cm ve plato yüksekliği 40 dB) yapılmış yuvarlak
kanal tipi geriye eğik kanatlı bir santrifüj fanın toplam ses gücü seviyesi 54 dB’dir. Fanın gövdesinden olan ses iletim (geçiş) kaybı TL’yi ve fan gövdesinden yayılan net ses gücünü (gürültüyü) hesaplayınız.
Çözüm 8.6.
Fanın gövde et kalınlığı t = 6 mm = 0.6 cm olduğundan, yüzey yoğunluğu w = 78 kg/m2/cm x
0.6 cm = 46.8 kg/m2 olacaktır.
Fan Gövdesinin Ses İletim (Geçiş) Kaybı TL,
TL = 20 log10 ƒ + 20 log10 w - 47 (dB) 						
ifadesinde; ƒ oktav bandı frekansı (Hz) için 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz ve 500 Hz değerleri ve w =
46.8 kg/m2 yazılarak hesaplanabilir.
TL63 Hz = 20 log10 63 + 20 log10 46.8 - 47 = 22.38 dB
TL125 Hz = 20 log10 125 + 20 log10 46.8 - 47 = 28.33 dB
TL250 Hz = 20 log10 250 + 20 log10 46.8 - 47 = 34.35 dB
TL500 Hz = 20 log10 500 + 20 log10 46.8 - 47 = 40.37 dB ≅ 40 dB (Plato Yüksekliği)
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olduğundan, 500 Hz oktav bandını izleyen üç oktav bandında daha ses iletim (geçiş) kaybı
TL’nin yaklaşık aynı değerde kaldığı kabul edilerek,
TL500 Hz = TL1 kHz = TL2 kHz = TL4 kHz = 40.37 dB
alınabilir. Sonraki oktav bandında ise bu değerlere 10 dB / oktav eklenirse,
TL8 kHz = 40.37 dB + 10 dB = 50.37 dB
ve fanın toplam ses iletim (geçiş) kaybı TL hesaplanırsa,
TLToplam = 51.37 dB ≅ 51 dB
bulunur.
Kanal tipi fanın girişi ve çıkışı açık olmayıp kanallara bağlı olup, fanın sadece gövdesinden yayılan gürültü baskın olacaktır. Bu durumda, kanallara bağlı olan kısımlardan dışarıya yayılan ses
daha az olacağından, tek ses kaynağı fanın gövdesi olacaktır ve gövdeden yayılan gürültüye
ilişkin ses gücü düzeyini bulmak için, fanın toplam ses gücü düzeyinden fan gövdesinin ses
iletim kaybı (TL) çıkarılır.
Bu işlem yapılırsa,
Lw = Lw toplam - TLToplam = 54 dB - 51 dB = 52 dB
bulunur.
Örnek 8.7.
500 Hz ile 4000 Hz arasındaki dört oktav bandındaki toplam ses gücü düzeyi 88 dB olan bir
fanın, açık havada beton zemin üzerine yerleştirilmesi durumunda; fandan 3 m uzaklıkta bir
noktadaki ses basıncı düzeyini bulunuz. Aynı noktadaki ses düzeyi için ne söyleyebiliriz?
Çözüm 8.7.
Lw = 88 dB, r = 3 m
verildiğine ve beton zemin üzerine yerleştirmeden dolayı yönelme katsayısı Q = 2 olduğuna
göre, denklem (7.6)’dan,

bulunur. Bu değer, söz konusu dört oktav bandındaki toplam ses basıncı düzeyidir. Ses gücü
düzeyi her bantta ayrı ayrı verilmediğinden, oktav bantlarındaki ses basıncı düzeyleri ve bu
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nedenle de bu oktav bantlarındaki ses düzeyleri bulunamaz. Ancak, 500 Hz ile 4000 Hz arasındaki dört oktav bandındaki ses basıncı düzeyleriyle, A - ağırlıklı ses düzeyleri arasında çok
az bir fark olduğundan; toplam ses düzeyinin yaklaşık değeri olarak yukarıda bulunan değer
alınabilir. Yani, L ≅ 70.5 dB (A) olur.
Örnek 8.8.
Yukarıdaki problemi; fanın 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz oktav bantlarındaki ses gücü
düzeyleri sırasıyla 74 dB, 86 dB, 82 dB ve 76 dB olarak bilindiğine göre çözünüz.
Çözüm 8.8.
Toplam basıncı düzeyi Örnek 8.7’de bulunan değerle aynı olacaktır. Yani, oktav bantlarında
verilen ses gücü düzeylerini önce toplayıp, toplam ses gücü düzeyinden toplam ses basıncı
düzeyini bulmak ile; önce, verilen ses gücü düzeylerinden her banttaki ses basıncı değerlerini
hesaplayıp, sonra bunları toplamak sonucu değiştirmez. Fakat ses düzeyini bulabilmek için her
banttaki ses basıncı düzeyini bilmemiz gerekir. Bu nedenle, denklem (8.6)’dan,

yazılırsa, bu eşitliği her oktav bandı için kullanarak, verilen ses gücü düzeylerinden ses basıncı
düzeyleri kolaylıkla bulunur. Dört oktav bandı için bulunan ses basıncı (bant basıncı) düzeylerinden, her banttaki ses düzeyi Tablo 8.8’de verilen düzeltme faktörlerinin kullanılmasıyla elde
edilir. Bulunan değer aşağıda Tablo 8.9’da verilmiştir.
Tablo 8.9. Örnek 8.8.’de verilen problemdeki dört oktav bandı için bulunan ses basıncı (bant
basıncı) ve ses düzeyleri.
Merkez Frekansı
(Hz)

Ses Gücü Düzeyi
(dB)

Bant Basıncı Düzeyi
(dB)

Ses Düzeyi
(dB) (A)

500

74

56.5

53.3

1000

86

68.5

68.5

2000

82

64.5

65.7

4000

76

58.5

59.5

Tablo 8.9’daki bant basıncı düzeylerinden, toplam ses basıncı düzeyi,

bulunur. Beklendiği gibi, Örnek 8.8’de bulunan değerin aynısı elde edilmiştir. Toplam ses düzeyi ise, her banttaki ses düzeyinin benzer şekilde toplanmasıyla,
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bulunur. Görüldüğü gibi, Örnek 8.8’de yaklaşık olarak bulunan ses düzeyi olan 70.5 dB (A),
yukarıda hassas olarak hesaplanan değerle pratik olarak aynıdır.

8.8. Elektrik Motorlarında Gürültü (Ses Gücü) Düzeyinin Tahmini Hesabı
8.8.1. Eski Hesap Yöntemi
Elektrik motorlarında gürültü oluşumuna neden olan faktörler çok çeşitli olduğundan, bir
elektrik motorunun ses gücü düzeyini genel bir eşitlikle vermek oldukça zordur. Bununla birlikte, elde fazla bilgi yoksa 500 - 4000 Hz aralığındaki dört oktav bandındaki toplam ses gücü
düzeyi aşağıdaki eşitlikten yaklaşık olarak bulunabilir.
Lw = 20 log10 HP + 15 log10 n + Km (dB)

(8.9)

Burada, HP elektrik motorunun gücünü (HP), n elektrik motorunun dönme hızını (devir/dk) ve
Km ise elektrik motorunun ses gücü düzeyi sabitini göstermektedir.
Ses gücü düzeyi sabiti Km, elektrik motorunun tipine bağlı olarak değişir. Tam kapalı olan fanla
soğutmalı motorlarda, motor gücü 5 HP’den küçükse, motorun ses gücü düzeyini hesaplamak
için denklem (8.9)’u kullanmak yerine, yaklaşık olarak Lw = 77 dB alınabilir. Benzer şekilde, açık
tip (hava kanallı su sızdırmazlık koruması olan) motorlarda, motor gücü 7 HP’den küçükse,
motorun ses gücü düzeyini hesaplamak için denklem (8.9)’u kullanmak yerine, yaklaşık olarak
Lw = 64 dB alınabilir, Barron (2003).
Elektrik motorlarındaki gürültünün temel kaynakları arasında; dengelenmemiş rotorları, rotor-stator etkileşimini ve hava akımını saymak mümkündür. Soğutma sistemi ve gövde yapısı
gibi gürültünün doğmasında ve yayılmasında etkili olan kısımlar, motorun tipine ve imalatçısına bağlı olarak önemli değişiklikler gösterebileceğinden; bir elektrik motorunun ses gücü düzeyi için öncelikle imalatçı firma bu değerleri istemek uygun olur. Bu bilginin sağlanamaması
durumunda, yukarıda bahsedilen yöntemle bulunacak değerler kullanılabilir.
Örnek 8.9.
Gücü 300 HP, dönme hızı 1200 (devir/dk) olan tam kapalı fan soğutmalı bir elektrik motorunun, 500 - 4000 Hz aralığındaki dört oktav bandındaki toplam ses gücü düzeyini hesaplayınız.
Çözüm 8.9.
Tam kapalı olan fanla soğutmalı motorlarda, ses gücü düzeyi sabiti Km = 13 alınarak ve Denklem (8.9) kullanılarak,
Lw = 20 log10 HP + 15 log10 n + Km = 20 log10 300 + 15 log10 1200 + 13 ≅ 109 dB
bulunur.
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8.8.2. Yeni Hesap Yöntemi
Eski yönteme göre daha doğru sonuçlar elde edilebilen ve daha yeni olan bu yöntemde elektrik motorları güç bakımından 300 kW’tan küçük elektrik motorları ve büyük elektrik motorları
olmak üzere iki kategoride değerlendirilmiştir. 300 kW’tan küçük motorlar ise kendi arasında
40 kW’tan küçük ve büyük olmak üzere iki alt kategoriye ayrılmıştır.
300 kW’tan Küçük Güçteki Elektrik Motorları:
Tam kapalı olan fanla soğutmalı küçük güçteki elektrik motorlar tarafından üretilen 1 m mesafedeki toplam ses basıncı 40 kW’tan küçük güçteki elektrik motorları için Denklem (8.10)
kullanılarak hesaplanabilmektedir, Army, Air Force and Navy, USA (1983).
40 kW’tan Küçük Güçteki Elektrik Motorları:
Lp = 17 log10 kW + 15 log10 n + 17 (dB)

(8.10)

Tam kapalı olan fanla soğutmalı küçük güçteki elektrik motorlar tarafından üretilen 1 m mesafedeki toplam ses basıncı 40 kW’tan büyük güçteki elektrik motorları için ise Denklem (8.11)
kullanılarak hesaplanabilmektedir, Army, Air Force and Navy, USA (1983).
40 kW’tan Büyük Güçteki Elektrik Motorları:
Lp = 17 log10 kW + 15 log10 n + 28 (dB)

(8.11)

Açık tipteki (hava kanallı su sızdırmazlık koruması olan) elektrik motorları, tam kapalı olan fanla soğutmalı elektrik motorlardan 5 dB kadar daha düşük düzeyde toplam ses basıncı üretirler.
Yukarıda verilen her iki motor tipi için toplam ses basınçlarından Tablo 8.10.’da verilen değerler çıkarılarak oktav bantlarındaki ses basıncı düzeyleri elde edilebilir. Tam kapalı sessiz bir fan
soğutmalı küçük güçteki bir elektrik motorunun (8.10) ve (8.11) denklemleriyle hesaplanan
değerlere göre 10 dB daha sessiz olması muhtemeldir.
Tablo 8.10. Küçük güçteki elektrik motorları için oktav bant düzey düzeltmeleri (dB), Army, Air
Force and Navy, USA (1983).
Oktav Bandı
Merkez Frekansı (Hz)
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

Tam Kapalı Fan Soğutmalı
Elektrik Motoru
14
14
11
9
6
6
7
12
20
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Açık Tipteki
Elektrik Motoru
9
9
7
7
6
9
12
18
27

300 kW’tan Büyük Güçteki Elektrik Motorları:
750 kW ile 4000 kW arasındaki güçlerdeki elektrik motorları tarafından yayılan ses gücü düzeyleri (dB), Tablo 8.11.’de verilmiştir. Bu düzeyler, düşük dönme hızlı motorlarda 5 dB (A) ve
müşteri tarafından özel olarak talep edilen yüksek dönme hızlı motorlarda ise 15 dB (A)’ya
kadar azaltılabilir.
4000 kW’ın üzerindeki güçlerdeki elektrik motorları tarafından yayılan ses gücü düzeyleri (dB)
hesaplanırken, Tablo 8.11.’de verilen tüm düzeylere 3 dB ilave ediniz. 300 kW ile 750 kW arasındaki güçlerdeki elektrik motorları tarafından yayılan ses gücü düzeyleri (dB) hesaplanırken,
Tablo 8.11.’de verilen tüm düzeylerden 3 dB çıkarınız.
Tablo 8.11. Büyük güçteki elektrik motorları için oktav bant ses gücü düzeyleri (dB)*, Edison
Electric Institute, (1978).
Oktav Bandı 1800 ve 3600
Merkez
devir/dk
Frekansı (Hz)
31.5
94
63
96
125
98
250
98
500
98
1000
98
2000
98
4000
95
8000
88

1200
devir/dk

900
devir/dk

≤900
devir/dk

88
90
92
93
93
93
98
88
81

88
90
92
93
93
96
96
88
81

88
90
92
93
93
98
92
83
75

250 ve 400
devir/dk,
dikey
86
87
88
88
88
98
88
78
68

* 750 kW ile 4000 kW arasındaki indüksiyon motorlar (açık motorlar ile P-1 ve WP-2 tam korumalı fan soğutmalı motorlar) için geçerlidir (müşteri tarafından akustik şartname olmaksızın).

8.9. Fanların A-Ağırlıklı Toplam Ses Basınç Düzeyinin Hesabı
Fanların ürettiği gürültünün ses basınç düzeyleri dB olarak verilmekte olup, bu gürültü değerinin uygulamada insan kulağı tarafından algılanan (duyulan/işitilen) kısmı dB (A) yani A-ağırlıklı
ses basınç düzeyi olarak ifade edilir. Bu dB (A) değerlerini hesaplamak için, oktav bandı frekanslarına göre dB olarak verilen ses basınç düzeylerine Tablo 8.12’de verilen değerleri eklemek gerekir. Daha sonra her oktav bandı için bulunan dB (A) değerlerini Denklem (8.5) ile
toplayarak ya da Şekil 8.10 veya Tablo 8.7 kullanılarak fanın A - ağırlıklı toplam ses basınç
düzeyi hesaplanabilir.
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Tablo 8.12. dB’den dB (A)’ya geçişte eklenecek değerler.
Oktav Bandı Merkez Frekansı (Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

dB’den dB (A)’ya Geçişte Eklenecek Değerler
-26.2
- 16.1
- 8.6
- 3.2
0
+ 1.2
+ 1.0
- 1.1

Örnek 8.10.
Bir fanın oktav bantlarındaki ses basınç düzeyleri aşağıda Tablo 8.13’de dB olarak verilmiştir.
Bu fanın, 63 - 8000 Hz aralığındaki oktav bantlarındaki A - ağırlıklı ses basınç düzeylerini ve
fanın A - ağırlıklı toplam ses basınç düzeyini dB (A) hesaplayınız.
Tablo 8.13. Fanın oktav bantlarındaki ses basınç düzeyleri.
Oktav Bandı Frekansı (Hz)
Ses Basınç Düzeyi (dB)

63
83

125
82

250
81

500
82

1000
79

2000
75

4000
70

8000
62

Çözüm 8.10.
Fanın, 63 - 8000 Hz aralığındaki oktav bantlarındaki A - ağırlıklı ses basınç düzeylerini bulmak
için, Tablo 8.13’de verilen ses basınç düzeylerine Tablo 8.12’de verilen değerleri eklemek gerekir. Bu işlem yapılırsa Tablo 8.14’deki değerler elde edilir. Daha sonra her oktav bandı için
bulunan bu dB (A) değerlerini Denklem (8.5) ile toplayarak ya da Şekil 8.10 veya Tablo 8.7
kullanılarak fanın A - ağırlıklı toplam ses basınç düzeyi hesaplanabilir.
Tablo 8.10. Fanın oktav bantlarındaki A - ağırlıklı ses basınç düzeyleri.
Oktav Bandı Frekansı (Hz) 63
A - Ağırlıklı Ses Basınç
49.8
Düzeyi dB (A)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

65.9

72.4

78.8

79

76.2

71

60.9

Denklem (8.5) kullanılarak,

314

bulunur.
Şekil 8.10 veya Tablo 8.7 kullanılarak da fanın A - ağırlıklı toplam ses basınç düzeyi,
Lw = 84 dB (A)
bulunur.
Desibellerle Çıkarma İşlemi:
Ölçülen ses basıncı düzeyinden (LpT) çevre gürültüsünün oluşturduğu ses basıncı düzeyini (LpA)
çıkararak belli bir kaynağın oluşturduğu ses basıncı düzeyini (LpB) bulmak gerektiğinde veya
benzeri durumlarda kullanılır. Desibellerle toplama işlemindekine benzer bir yol izlenirse,
LpB = 10 log10 [10LpT/10 - 10LpA/10]

						

(8.12)

bulunur. Benzer bir eşitliğin ses gücü düzeyleri veya ses şiddeti düzeyleri için de yazılabileceği
açıktır. Desibellerle toplama işlemi için kullanılan eğriye benzer bir eğri, desibellerle çıkarma
işlemi için de kullanılabilir (Şekil 8.11).

Şekil 8.11. Desibel çıkarma işlemi eğrisi.
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Örnek 8.11.
Bir fabrikaya yerleştirilen yeni bir fanın öteki fanlarla birlikte belli bir noktada oluşturduğu ses
basıncı düzeyi 97 dB’dir. Söz konusu noktada yeni fan çalışmadığı zaman sadece öteki fanların
oluşturduğu ses basıncı düzeyi ise 92 dB olarak ölçülüyor. Yeni fanın tek başına oluşturacağı
ses basıncı düzeyini bulunuz?
Çözüm 8.11.
Yeni fanın dışındaki öteki fanların söz konusu noktada oluşturdukları ses basıncı düzeyine LpA
(= 92 dB) dersek; yeni fanın tek başına oluşturacağı ses basıncı düzeyi LpB, toplam ses basınç
düzeyi LpT (= 97 dB)’den LpA’nın çıkarılmasıyla bulunabilir:
LpB = LpT - LpA = 97 dB - 92 dB
Şekil 8.11’deki desibel çıkarma işlemi eğrisinden, 5 dB fark için (97-92) büyük değerden çıkarılması gereken sayıyı 1.7 dB olarak okuyabiliriz. Bu durumda
LpB = 97 dB - 1.7 dB = 95.3 dB
olur. Denklem (8.12), kullanılarak da,
LpB = 10 log10 [10LpT/10 - 10 LpA/10] = 10 log10 [1097/10 - 10 92/10] = 95.3 dB

		

bulunabilir.
Ortalama Ses Basınç Düzeyi:
Desibellerle ortalama almak sanıldığı kadar az kullanılan bir işlem değildir. Örneğin aynı noktada alınan birden fazla ölçümün farklı olması durumunda ortalama değeri bulmak isteyebiliriz.
Ya da değişik noktalarda yapılan ölçümlerden yararlanarak ortalama ses basıncı düzeyini p
hesaplamak gerekebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ölçülen sayıların ortalaması
değil, ölçülen dB düzeylerinden yararlanarak basınç kare (p2) değerlerinin ya da güçlerin (W)
ortalamasını aldığımızdır. Bu durumda n adet ayrı Lpi değerinden bulunan ses basıncı kare değerlerinin ortalaması,
(8.13)
olur. Burada p0, uluslararası referans basıncı olarak kabul edilen 20 μPa (=20 x 10-6 N/m2)’dır.
Ses basıncı düzeyi Lpi, aşağıdaki eşitlikle tanımlıdır.
(8.14)
Ortalama ses basıncı düzeyi ise,
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(8.15)
eşitliğinden hesaplanır.
Örnek 8.12.
Bir noktada ölçülen ses basıncı düzeyi değerleri 80 dB, 86 dB, 85 dB ve 97 dB olduğuna göre,
ortalama ses basıncı düzeyinin değerini bulunuz.
Çözüm 8.12.
Denklem (8.15)’ten,

bulunur.

8.10. Fan Sistemlerinde Gürültü Kontrolü
8.10.1. Mekanik Titreşim Yalıtımı ve Sönümlenmesiyle Gürültü Kontrolü
Fanlarda mekanik titreşim kaynaklı gürültünün genellikle gürültü doğmadan kaynakta önlenmesine yönelik tedbirler alınır. Titreşen bir yüzeyin ses olarak harcadığı güç, o yüzeyin ortalama yüzey titreşim hızının karesiyle orantılıdır. Yani titreşen bir yüzeyin titreşim hızının yarıya
düşürülmesiyle 6 dB’lik bir ses gücü düzeyi azalması sağlanır. Bu da, titreşen bir yüzeyden kaynaklanan gürültünün azaltılmasında, titreşim hızının azaltılmasının ne kadar etkili bir gürültü
kontrolü sağlayabileceğinin çok açık bir göstergesidir. Gürültü kontrolü açısından, titreşerek
ses yayan yüzeylerin titreşim genliklerinin azaltılmasına yönelik olarak; titreşimin sönümlenmesi, titreşimi oluşturan kaynağın ses yayan yüzeylerden yalıtılması ya da titreşen yüzeylerin
dinamik özelliklerinin değiştirilmesi gibi yöntemler uygulanır.
Mekanik sistemlerin titreşimleri için yüksek sayılan frekanslar akustik bakımdan düşük frekanslardır. Bu nedenle, mekanik titreşimlerden doğan ses genellikle düşük frekanslıdır. Bununla birlikte, bazı yapılarda akustik açıdan da düşük sayılamayacak frekanslarda titreşimler görülebilir.
Ancak böyle durumlarda gürültünün ana kaynağı çoğunlukla akışkan olmakta ve mekanik yapı bu
titreşimleri yaymaktadır. Mekanik titreşim kaynaklı gürültü düşük frekanslı olacağından, düşük
frekansların baskın olduğu gürültü ölçümleri, gürültü nedeninin mekanik titreşimler olma ihtimalini akla getirmelidir. Mekanik titreşimlerden kaynaklanan gürültüye sanayide azımsanmayacak
ölçüde çok rastlanır. Kimi durumda, mekanik titreşimler ana kaynak olmamakla birlikte gürültü
yayılmasında aracı olurlar. Böyle durumlarda da titreşimlerin azaltılmasıyla gürültü kontrolü sağlanabilir. Örneğin, havalandırma kanallarında türbülanstan doğan ses, kanal yüzeylerinin yeterli
ses yalıtımını sağlayamaması durumunda doğrudan çevreye yayılabileceği gibi, kanal yüzeylerini
titreştirerek ek bir gürültü yayılmasına da neden olabilir. Kendi titreşimleriyle önemli bir gürül-
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tü oluşturmayan bir makinenin, titreşim yalıtımının iyi olmaması nedeniyle, bağlı olduğu yapıyı
titreştirerek gürültü oluşturması da mekanik titreşim kaynaklı gürültü türüne başka bir örnektir.
Zorlanmış Titreşimler:
Tek serbestlik dereceli bir sistemin kütlesine dışarıdan bir zorlayıcı (uyarıcı) kuvvetin uygulanmasıyla oluşan titreşimlere zorlanmış titreşimler adı verilmektedir. Bu titreşimlerde, titreşim
özellikleri sistem üzerindeki dış kuvvetin şekline bağlıdır. Mekanik titreşimler ve gürültü açısından, harmonik kuvvet şeklindeki zorlama en önemli uyarı şeklidir. Bunun nedeni, endüstriyel
uygulamalarda uyarı kuvvetlerinin, genellikle dönen dengesiz parçalardan ya da öteki dönen
elemanlardan kaynaklanan harmonik kuvvetler olmasıdır. Örneğin bir fan, elektrik motoru
veya jeneratörün neden olacağı uyarı kuvveti harmoniktir.
F0 genlikli ve ω açısal frekanslı,
F (t) = F0 sinωt

(8.16)

şeklinde tanımlı harmonik bir kuvvetin, tek serbestlik dereceli bir sistemin kütlesi üzerine uygulanmasıyla oluşan zorlanmış titreşimlerin zaman bağlı yer değiştirmesi,
x (t) = X0 sin (ωt - φ)

(8.17)

eşitliğiyle gösterilebilir. X0 ve φ, aşağıdaki eşitliklerle belirlenen titreşim genliği ve faz açısı
olup, aşağıdaki bağıntılarla tanımlıdırlar.
(8.18)

(8.19)
(8.17) - (8.19) Denklemlerindeki k sistemin yay katsayısını (direngenliğini), ωn sistemin doğal
açısal frekansını ve ζ ise sönüm oranını (c/(2√km)) göstermektedir. Burada c ise sönüm katsayısıdır. Görüldüğü gibi, harmonik bir uyarı kuvveti, bu kuvvetle aynı frekansta olan harmonik
titreşimler oluşturmaktadır. Titreşimlerin genliği X0 ve faz açısı φ, sistem özellikleriyle, uyarı
kuvvetinin genliği ve frekansı tarafından belirlenmektedir.
Doğal frekansından çok daha yüksek bir frekansta titreştirilen bir sistemin, titreşim genliğini
düşürmek amacıyla sisteme sönüm eklenmesi fazla bir yarar sağlamamaktadır. Ya da rezonans
yakınında titreşen bir sistemde en etkili önlem, uyarım frekansını veya doğal frekansı değiştirerek rezonans bölgesinden kaçmaktır. Buna imkân yoksa sisteme eklenen sönüm titreşim
genliğini önemli ölçüde azaltacaktır.
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Rezonansta Çalışan Fan Örneği:
Kütlesi 5000 kg olan bir endüstriyel fan, yerden oldukça yüksekte çalışması gerektiğinden, çelik bir yapının üzerine yerleştiriliyor. Fanın dönme hızı, fan-çelik yapı sisteminin doğal frekansına rastladığından, sistem rezonansa geliyor ve fan istenmeyen düzeyde titreşim ve gürültü
oluşturuyor. Sorunun çözümü için neler yapılabilir?
Problemin Çözümü:
Sistem rezonansta çalıştığı için, sisteme eklenecek sönüm titreşim genliğini düşürmede etkili
olacaktır. Ancak rezonansta çalışan bir sistemin titreşimlerini azaltmak için ilk denenmesi gereken, rezonans bölgesinin dışına çıkmaktır. Bu tümüyle imkânsız ise sisteme sönüm eklemek
düşünülmelidir. Ayrıca çok büyük bir çelik yapının sönümünü arttırmanın kolay ve pratik olmadığını da unutmamak gerekir. Fanın dönme hızındaki bir değişiklik fanın görevini yerine getirmesinde sorun olabileceğinden, sistem özelliklerini değiştirerek doğal frekansın yükseltilmesi
veya düşürülmesi düşünülebilir.
Doğal frekansı düşürmek için sistem kütlesini artırmak (fanın altına ek kütle yerleştirmek),
veya sistemin yay katsayısını (direngenliğini) azaltmak (çelik yapıda değişiklik yaparak sistemi
daha elastik bir duruma getirmek) gerekir. Ancak bunlar sistemi zayıflatacak ve belki de sistemi statik yüke bile dayanamaz duruma getirebilecek değişikliklerdir.
Doğal frekansın yükseltilmesi ise, toplam kütlenin azaltılması veya sistemin direngenliğinin
arttırılmasıyla sağlanabilir. Sistem kütlesi azaltılmayacağına göre, sorun sistem direngenliğinin
arttırılmasıyla çözülebilir. Bunun yolu da çelik yapıya çapraz ya da atkı elemanları ekleyerek,
sistemin daha direngen duruma gelmesini sağlamaktır. Örneğin, sistem direngenliği %50 artırırsa, yani sistemin eşdeğer yay katsayısı k iken 1.5k’ya çıkarılırsa, doğal frekans 1.22 (=√1.5)
kat artar. Çünkü ilk sistemde doğal frekans ωn=√(k⁄m) iken, yeni sistemde √((1.5 k)⁄m)=1.22
ωn olacaktır. Değişiklik öncesinde frekans oranı ω/ωn = 1 ise, değişiklik sonrasında ω/1.22 ωn
= 0.8 olacaktır. Sönüm oranının çok küçük olduğu bir sistemde (çelik yapı için ζ <0.01) frekans
oranının 1’den 0.8’e düşmesinin bile titreşimi önemli ölçüde azaltacağı bilinmektedir.
Mekanik titreşim kontrolü yöntemleri üç ana başlıkta incelenebilir:
1. Titreşim Kaynağında Kontrol:
Titreşim kontrolünde en etkili yöntem, titreşimi oluşturan nedenlerin ortadan kaldırılması ya
da azaltılmasıdır. Titreşen yüzeyler gürültü açısından kaynak olmakla birlikte, titreşim açısından kaynak genellikle dönen dengesiz kütleler ya da hareketli parçalardır. Bu nedenle; dengeleme (balanslama), aşınan parçaların değiştirilmesi, tasarım değişikliği yaparak sarsma kuvvet
oluşturan parçalar yerine değişik bir sistem kurulması, boşlukların azaltılması bu amaca yönelik olarak yapılabilecek başlıca uygulamalardır.
2. Titreşim Yalıtımı:
Titreşim kaynak yok edilemez ya da istenilen ölçüde azaltılamazsa; kaynağın gürültü yaymaya
uygun, geniş yüzeyli parçalardan yalıtılması ve böylece bu parçaların titreşimlerinin azaltılması
düşünülebilir. Titreşen bir sistemin ya da parçanın, bağlandığı (monte edildiği) zeminden ya
da sistemden yalıtılmasına titreşim yalıtımı adı verilir. Titreşim yalıtımıyla, bağlantının yapıldığı noktadaki iletim kuvveti ve buna bağlı olarak zeminin ya da bağlantının yapıldığı sistemin
titreşimleri önemli ölçüde azaltılabilir.
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Titreşim yalıtımı, değişik amaçlarla kullanılan bir titreşim kontrol yöntemidir. Genellikle, titreşimin
kaynakta kontrol edilemediği, ya da kaynaktan kontrolün yeterli, pratik veya ekonomik olmadığı
durumlarda uygulanır. İki şekilde uygulanabilmektedir: kuvvet yalıtımı ve hareket yalıtımı.
Kuvvet yalıtımında temel amaç, titreşen bir sistemin, bağlantı noktaları aracılığıyla bağlandığı
zemine ilettiği kuvveti azaltmaktır. Bir makinanın titreşen bir kısmının, makine gövdesi, şasi
vb. ana bölümlerden yalıtımı kuvvet yalıtımı ilkesine göre sağlanabilir. Bu tür uygulamalarda,
çoğu kez amaçlardan biri de gürültü kontrolüdür.
Hareket yalıtımında temel amaç, bir sistemi titreşen bir tabandan yalıtmaktır. Bu amaçla makineyi tümüyle yok edemediğimiz zemin titreşimlerinden korumak için, sönüm ve esnekliği olan destekler üzerine koyabiliriz. Böylece zeminin belirli bir genlikle titreşmesine karşın,
desteklerin sönüm ve esnekliği uygun seçilerek, makinanın zemine göre titreşim genliği çok
daha küçük değerlerde tutulabilir. Benzer bir uygulama titreştiğinde yüksek düzeyde gürültü
çıkaran bir makinenin titreşen zemine montajında, titreşim yalıtımının iyi yapılmasıyla, genliği
büyük zemin titreşimlerine karşın, makine titreşimleri çok daha küçük genliklerde tutulabilir
ve böylece önemli ölçüde gürültü azalması sağlanabilir.
Titreşim yalıtımı problemlerinde amaç, genellikle belirli bir m sistem kütlesi ve uyarı frekansı
ω için, istenilen kuvvet iletim oranının sağlayacak k yay katsayısının ve ζ sönüm oranın bulunması ve bu özellikleri sağlayacak titreşim yalıtıcı desteklerin malzeme ve boyut olarak belirlenmesidir. Sistemin zemine ilettiği dinamik kuvvetin genliğinin, sisteme uygulanan harmonik
kuvvetin genliği olan F0’a oranı olarak tanımlanan kuvvet iletim oranı ne kadar azaltılırsa, titreşim yalıtımı da o kadar başarılı olur. Etkili bir titreşim yalıtımı için, sistemin doğal frekansının,
uyarı frekansının 1⁄√2’sinden daha küçük olması gerekir ve bu koşullarda destek elemanlarının olabildiğince sönümü az malzemelerden yapılmasının titreşim yalıtımının etkisini artıracağı söylenebilir. Bu durumda titreşim yalıtımı için, sönümü yüksek kauçuk vb. malzemeden
yapılmış destekler yerine, sönümü çok az olan çelik yay türünde destekler kullanmak daha iyi
sonuç verir. Ancak bazı durumlarda destek olarak sönümü yüksek malzeme kullanılır. Bunun
başlıca iki nedeni vardır:
1. Titreşimlerin dönen elemanlardan kaynaklandığı sistemlerde (fan, elektrik motoru vb. makinelerde), titreşim yalıtımı kuvvet iletim oranı < 1 olacak şekilde yapılmışsa, sistemin çalışma hızına (makinenin dönme hızına) karşı gelen uyarı frekansı, sistemin doğal frekansından
büyüktür. Bu da sistemin çalışma hızına erişmek için doğal frekanstan geçeceği anlamına
gelir. Doğal frekanstan geçiş çabuk değilse hem sistem titreşimleri hem de bağlantı elemanlarındaki kuvvetler, geçiş anında çok yüksek düzeylere ulaşabilir. Bunu önlemek için
sistemin belli bir sönümü olması istenir.
2. Kuvvet yalıtımında, yalıtımın etkili olduğu ω>√2 ωn bölgesinde, sönümün az oluşu iletilen
kuvveti azaltmakta, ancak sistemin kendi titreşimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Sistem
titreşimlerinin de azaltılması istenirse, kuvvet iletim oranının biraz yükseltilmesi göze alınarak
sisteme sönüm eklenebilir. (Ancak, ω>>ωn ise, sönümün sistem titreşimlerini azaltmada etkisi
önemli olmayacağından, böyle durumlarda sisteme sönüm eklemeye gerek yoktur).
Titreşim Yalıtımında Kullanılan Malzemeler:
Titreşim yalıtımında kullanılan destek malzemeleri üç grupta incelenebilir:
1. Metal yaylar
2. Elastomerler
3. Esnek yastık ve takozlar
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Metal Yaylar:
Çok hafif ve hassas makinelerin yalıtımından çok ağır endüstriyel makinelerin yalıtımına kadar
birçok yerde kullanılırlar.
3. Sönümlemeyle Titreşim Genliğinin Azaltılması:
Gürültü yayan yüzeylerin titreşimlerinin, titreşim kaynağında ya da kaynaktan bu yüzeye iletimleri sırasında azaltılamaması durumunda, bu titreşimlerin genliğinin sönümlemeyle azaltılması düşünülebilir. Bu yönteme sönümlemeyle titreşim kontrolü adı verilir. Genel olarak,
bundan önceki iki yöntemin sonuç vermediği durumlarda düşünülen bir yöntem olmakla birlikte, bazı durumlarda işin ekonomik yönü, ya da uygulama kolaylığı göz önüne alınarak bu sıra
değiştirilebilir.

8.10.2. Fanlarda Akışkan Kaynaklı Gürültü Kontrolü
Fanlarda gürültü ilk olarak akışkanın oluşturduğu türbülanstan kaynaklanmaktadır. Türbülans,
uygulamada çoğunlukla karşılaştığımız oldukça karmaşık tedirgin bir akış türü olup, esas itibariyle akışkanın kendi bünyesinde olan bir düzensizliktir ve akışkanın ani yön değiştirdiği dirsek,
klape ve boru/kanal bağlantılarında türbülans şiddeti daha büyük olur. Türbülans gürültüsünün düzeyi; akışkanın debisine, akışkanın içinden geçtiği elemanın büyüklüğüne ve türbülans
şiddetine bağlıdır. Fan sistemi tasarımında, gürültü kontrolü açısından dikkat edilmesi gereken
bazı noktaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
•

Fan sisteminde (özellikle de fan girişinde) düzenli bir akış sağlanmalıdır. Bu amaçla fanın
emiş ağzında uygun geometrideki petek yapılar kullanılması gürültü düzeyinde önemli
azalmaları sağlamaktadır.

•

Fan girişinde ve dirsek, ayırım elemanı vb. elemanlar arasında, kanal çapının en az 5 - 10
katı uzunluğunda düz kısımlar bulunmalıdır.

•

Kanallar, türbülansı azaltacak, akış yönünü ve hızını aniden değiştirmeyecek şekilde olmalıdır.

•

Olabildiğince yüksek hızlardan kaçınılmalıdır (fan giriş veya çıkışındaki hava akışı nedeniyle
oluşan ses gücü, hava akış hızının 5. kuvvetiyle orantılı olarak arttığı için, örneğin hava hızının yarıya düşürülmesi, ses gücü düzeyini, dolayısıyla da oluşturulacak gürültü düzeyini
15 dB azaltır).

Yukarıdaki önerileri gerçekleştirmek kimi durumda olanaksızdır. Kimi durumda da bilerek bu
önerilerin dışına çıkılabilir. Örneğin, düşük akışkan hızı elde edebilmek için kesit alanı büyük
kanallar kullanmak yerine, malzemeden ekonomi sağlamak için dar kanal yapıp, yüksek hızın
neden olacağı sesi susturucu vb. gürültü kontrol elemanları kullanarak azaltmak daha ekonomik olabilir.
Hava kanalları üzerine yerleştirilen fanlardan hemen önce konulan ayarlama kapakçığı vb.,
türbülans oluşturan engeller fan gürültüsünün önemli ölçüde artmasına neden olurlar. Bir kanal üzerine konan fanın, türbülans oluşturan engellerden uzaklaştırılmasıyla gürültü azalması
sağlanabilir.
Fan gürültüsünü azaltmak için fan çıkışından sonra geniş hacimli bir ses azaltma odası koymak
da etkili bir yöntemdir. Bu tür odaların geometrisi, elde edilecek ses azalmasını etkilemeyeceğinden, özellikle binalardaki HVAC sistemlerinde, binanın kullanılmayan bir kısmı bu amaç
için kullanılabilir. Böyle bir uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar; odanın azaltılması
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istenen en düşük frekans için yeterli büyüklükte olması, oda iç yüzeylerinin ses yutma katsayılarının yüksek olması ya da oda iç yüzeylerinin ses yutucu malzemeyle kaplanması ve de giriş
ve çıkış kanallarının karşılıklı gelmemesidir. Karşılıklı konulan giriş ve çıkış kanalları, yüksek frekanslardaki gürültünün azaltılmadan iletilmesine neden olur. Sistemdeki hava sızdırmazlığının
sağlanması da dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir.

8.10.3. Fan ve Kanal Sistemlerinde Gürültü Kontrolü
Fanların oluşturduğu gürültü; giriş ve çıkış bölmeleri, hava kanalları, fanın gövdesi ve bağlandığı zemin aracılığıyla etrafa yayılır. Boru veya kanallardan yayılan gürültü kimi zaman
çok büyük boyutlara ulaşmaktadır. Çapları ya da eşdeğer çapları 200 mm’yi geçen boru ve
kanallarda, kanal içinden geçen akışkanın oluşturduğu ve boru veya kanal yüzeylerinin titreşimiyle etrafa yayılan gürültü önemlidir. Daha küçük kesitli boru ve kanallardan bu şekilde
yayılan gürültü ancak çok sesiz bölgelerde sorun olabilir. Kanal titreşimlerinin askı elemanlarıyla bağlı bulunduğu yapıya iletilmesiyle yayılan gürültüye, her boyuttaki boru veya kanal
neden olabilir.
Hava boru veya kanallarının ilettiği veya neden olduğu gürültüyü azaltmak amacıyla uygulanacak yöntemler çok çeşitlidir. Özellikle HVAC sistemleri için önemli olan havalandırma kanallarında, gürültü kontrolü için kullanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•

Susturucu kullanılması

•

Fan çıkışına veya iki kanal arasına, içi ses yutucu malzemeyle kaplanmış, ses azaltma odası
adı verilen geniş hacimli odacıkların konulması

•

Kanalları birleştiren dirseklerin iç yüzeylerinin ses yutucu malzemeyle kaplanması

•

Kanalların iç yüzeylerinin ses yutucu malzemeyle kaplanması

Kanalların iç yüzeylerinin ses yutucu malzemeyle kaplanmasında; kalın malzeme ve geniş kesit
alanının düşük frekanstaki titreşimlerin, ince malzeme dar kesit alanının yüksek frekanstaki
titreşimlerin ve kalın malzeme, dar kesit alanının ise hem yüksek hem de düşük frekanstaki
titreşimlerin yutumu için uygun olduğu unutulmamalıdır.
Boru veya kanalların dış yüzeylerini hafif, gözenekli ve ses yutma katsayısı yüksek bir malzemeyle kaplayarak da gürültü kaybı sağlanabilir. Bu cins bir malzeme, aynı zamanda titreşimin
sönümlenmesine de katkıda bulunabilir. Fakat hafif ve gözenekli bir malzemenin ses iletim
kaybı çok düşük olacağından, ses yalıtımıyla sağlayacağı gürültü azalması önemsiz olacaktır.
Bu nedenle böyle bir ses yutucu malzemenin üzeri, ses iletim kaybı yüksek olan ikinci bir malzemeyle kaplanırsa, gürültü azalması hem ses yutumu hem de ses yalıtımı nedeniyle olacağından daha iyi sonuçlar elde edilir. Çok katlı uygulamalar, endüstride sık kullanılan yöntemler
arasındadır. Firmalar, bu amaçla ürettikleri tek ve çok katlı özel malzemelerin her frekans bandında sağlayabilecekleri gürültü (ses) azalmasını, genellikle tablolar halinde verirler.
Kulak koruyucuları kullanmak, gürültüyü genelde azaltan bir yöntem olmayıp, çoğunlukla başka önlemlerin alınmadığı durumlarda, kişilerin işitme duyularını gürültüden korunmak amacıyla başvurulan bir uygulamadır. Bununla birlikte, kulak koruyucuları, yalnız mühendislik uygulamalarıyla gürültü düzeyini sınır değerlerin altına indirmenin olanaksız olduğu durumlarda
değil, mühendislik veya idari uygulamalarda gürültü kontrolünün pratik veya ekonomik olmadığı durumlarda da kullanılırlar. Bu nedenle öncelikle yeğlenen bir yöntem olmamakla birlikte,
bir gürültü kontrolü yöntemi olarak kabul edilmektedir.
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8.11. Fan Sistemlerinde Kararsız Akışlar
Fanların kısmi debilerde çalışmaları esnasında ortaya çıkan Stall ve Surge olayları çoğu zaman birlikte ortaya çıkarlar. “Stall” ve “Surge” kelimeleri fanlarla ilişkilendirilirken genellikle
deneyimsiz insanlara korku salar. Hepimiz bir fanı bir sisteme takmak ve sürekli sabit debide bir akışa sahip olmak isteriz. Sistem hesaplamaları kötü çalışma noktalarından kaçınmayı
kolaylaştıracak kadar son derece hassas olsaydı iyi olurdu. Bununla birlikte, gerçek dünyada
fanlar genellikle optimum koşullardan farklı şartlarda ve birçok kez Stall olayına maruz kalmanın muhtemel olduğu koşullarda çalışır. O zaman bile, ciddi sorunlar nadirdir. Sorunlar ortaya
çıktığında, sorun türünü tanımlamak için yöntemler vardır ve bir kez tanımlandıktan sonra
çözümler uygulanabilir.
Fan sistemleri kullanıcıları daimî yani sürekli bir hava akışı isterler. Bu ideal durumda, fan tarafından üretilen basınç sabit olup, akış debisinin tek bir anlık ölçümü uzun bir zaman periyodu
boyunca geçerli olacaktır. Şekil 8.12, ideal bir sistemde akış debisinin zamanla değişmeyip
sabit kaldığını gösterir. Şekil 8.12-8.16, ise akış debisinin zamanla değişiminin olduğu çeşitli
koşulları gösterir.

Şekil 8.12. İdeal (kararlı) bir akış durumunda zamanla debinin sabit kalması.

Şekil 8.13. Tipik (normal) bir akış durumunda debinin zamanla değişimi
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Şekil 8.14. Stall (ayrılma) şartlarındaki bir akış durumunda debinin zamanla değişimi.

Şekil 8.15. Surge (dalgalanma) şartlarındaki bir akış durumunda debinin zamanla değişimi.

Şekil 8.16. İki-kararlı akış şartlarında debinin zamanla değişimi.
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Akış debilerinin ölçülmesiyle ilgili olanlar, ideal akış şartlarının yaygın olmadığını bilirler. Akış
ölçümünün her noktasında, doğru bir okuma elde etmek için zaman ortalaması olarak genellikle on saniye veya daha fazla süre gereklidir. Kısa zaman dilimlerinde debi ve basınç okumalarındaki %10'luk sapmalar nispeten yaygındır. Bununla birlikte, yanlış seçilmiş veya uygulanmış
olan fanlar bundan çok daha büyük sapmalar gösterebilir. Şartlar o kadar şiddetli olabilir ki,
fandaki akış ileriye ve geriye doğru (girişten çıkan akış) arasında dakikada birçok kez salınabilir
(Şekil 8.15).
Debi ve basınçtaki sapmalar (değişimler) sadece akışı ölçmeyi zorlaştırmakla kalmaz, aşağıda
verilen çeşitli problemleri de oluşturabilir:
•

Gürültüde dramatik artışlar.

•

Titreşimde artışlar.

•

Bileşenlerin sürekli yüklenmesi ve boşaltılması nedeniyle fana yapısal yorulma hasarı.

•

Kanal ve diğer sistem bileşenlerine zarar.

•

Kararsız akış ve/veya iletilen titreşim nedeniyle düzgün performans göstermeyen bir fan
sistemi.

Kararsız akışın nedenlerinin anlaşılması, bu sorunlardan kaçınmada yardımcı olabilir. Nedenlerin bazıları oldukça karmaşık olduğu için, araştırmacıların biraz ilgisini görmüştür. Bununla
birlikte, kesin nedenlerin ne olduğuna dair sonuçlarda bir anlaşma olmamıştır. Konuyla ilgili
araştırmalardan, normal olarak performans gösterme eğiliminde olan koşulları öğrenebilir ve
olmayan koşullardan kaçınabiliriz.
Kararsız akışlı sistemler gizemli bir şekilde gerçekleşebilir. Olayları tanımlamak için karmaşık
terimler sıklıkla ve hatalı olarak kullanılır. Sonuç, teşhis (diyagnostik) kılavuzları olarak kullanmak için birkaç yetkili referans malzeme olmasıdır.

8.11.1. Stall (Ayrılma) Olayı
Fan kanatları gibi uzatılmış nesneler üzerinden geçen hava akışını saptırır. Akış yönüne göre
cismin yönünü değiştirirsek, saptırılan havanın miktarı artırabilir veya azaltabiliriz. Fan kanadının hücum açısını kademeli olarak artırırsak, sapma miktarı da artıracaktır. Bu yön değişikliği
(ve bağıl hızlar) fanın basınç oluşturmasına izin verir. Hücum açısı çok büyük olursa, hava artık
kanat yüzeyini üniform (düzgün) bir şekilde takip etmeyecektir. Sapma miktarı ve üretilen basınç artması durur ve normal olarak düşecektir. Buna Stall (ayrılma) noktası denir. Şekil 8.17.,
stall bölgesinde önemli bir alçalma oluşan bir fanın fan eğrisini göstermektedir.
Bir fanda, kanatlar normal olarak sabit hızda döner. Bu nedenle, hücum açısını değiştirmek
için, fanın takıldığı sistem değiştirilmelidir. Giriş boyunca hücum açısının arttırılması daha yüksek akış debilerine ve hücum açısının azaltılması daha düşük akış debilerine neden olacaktır.
Bu nedenle, bir fan stall şartlarında çalışıyorsa, akış debisinin çok düşük olmasındandır. Verilen
bir sistemde, bu çok büyük bir fan seçilmesinden kaynaklanır (fan içerisindeki hava hızlarının
çok düşük olması).
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Şekil 8.17. Stall bölgesinde bir alçalma gösteren fan eğrisi.
Bazı fanlarda, hücum açısı kanadın tüm genişliği boyunca sabit değildir. Herhangi bir akış debisinde genellikle kanadın sadece bir kısmı stall olayına maruz kaldığından stall olayının şiddeti
daha az olmasına rağmen, bu fanlar normalde en verimli fanlar değildir. Bazı insanlar kanadın
yönlendirilmiş hızı ile yaklaşan havanın yönü arasında zayıf bir eşleşme olduğundan radyal
kanatlı santrifüj fanların her zaman stall olayına maruz kaldığını söylüyorlar. Bu aslında doğrudur. Bununla birlikte, bu tip fanlar, stall olayından dolayı iç kayıplar baskın olduğundan ve
bu noktada basınç düştüğünden, çok düşük akış debilerinde zamanla önemli ölçüde değişken
olan akışlara sahip olabilir.
Genellikle Stall noktasında veya yakınında çalışan bir fanın gürültüsünde ciddi artışlar olacaktır. Bazı fanlarda, bu çarkın katı bir cisim tarafından vurulması (çekiçleme) gibi ses verecektir.
Stall esas itibariyle periyodik olmayan bir karakterde olduğundan rastgele bir frekansa sahip
olma eğilimindedir, ancak periyodik bir karakterde olduğu yani arı (saf) bir frekansa sahip olduğu özel durumlar da vardır.
Stall olayına maruz olarak çalışan bir fandaki akışın zamanla değişen bir doğası vardır. Bununla
birlikte, bu normalde endişe kaynağı değildir. Üretilen artan gürültü bir sorun olabilir, ancak
bunun da üstesinden gelinebilir. Stall olayına maruz olarak çalışan bir fan için en önemli endişe, mekanik hasar potansiyelidir. Türbülanslı bir uçak yolculuğu yapanlar, aerodinamik şok
darbelerinin ne kadar şiddetli olabileceğine dair bir hisse sahip olur.
Sürekli olarak Stall olayına maruz olarak çalışan bir fan yapısal metal yorgunluğunu sürdürebilir. Bu özellikle uzun ince (narin) kanatlara sahip eksenel fanlar veya sac metalden yapılmış kanatlar için geçerlidir. Santrifüj fanlar hasara daha az meyillidir. Nispeten yüksek basınçlar için
tasarlanmış, ancak çok düşük basınçlarda (1 inSS statik basınçtan az) çalışan santrifüj fanların,
uzun yıllar boyunca hasar görmeden sürekli olarak çalışmakta olduğu bilinmektedir.
Bir fanın Stall olayına maruz olarak çalışmasının bir başka dezavantajı vardır. Bu, fanın verimliliğinin optimalden daha az olduğu anlamına gelir. Daha küçük boyutlu bir fan daha az maliyetlidir ve daha düşük bir işletme maliyetine sahiptir. Ayrıca büyük olasılıkla daha büyük bir
fandan daha uzun ömürlü olacaktır.
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8.11.1.1.Dönen Stall (Ayrılma) Olayı
Bu olay, normalde sadece geriye doğru eğimli ve airfoil kanatlı santrifüj fanlarında meydana
gelen özel bir Stall durumudur. Çoğu gözlemci ayrıca buna giriş kutusu damperlerinin de dahil
olduğunu bildirmektedir. Değişken açılı giriş kanatları, çark boyunca hava için daha kararlı bir
akış yolu sağladıklarından dönen Stall olayını önlemede iyi bir fonksiyon görür. Bu fanlar, fan
basıncını üretmeye yardımcı olan bir salyangoz tipi gövdeye yerleştirilir. Fan çarkının çevresindeki basınç, fan çıkışına (burada en yüksektir) ne kadar yakın olduğuna göre değişir. Bu
fanların tipik olarak 9 ile 12 olmak üzere, çeşitli sayıda kanatları vardır.
Her bir kanat arasındaki geçit bir "hücre" olarak adlandırılır. Her bir hücredeki akış, çevre etrafındaki basınç değiştiğinden değişebilir. Stall noktasının yakınında, hücrelerin çoğunun normal
ileri akışa sahip olması mümkün olurken, bir veya iki hücre ters akışa sahiptir. Bu hücreler arasında geriye doğru püsküren hava gidecek hiçbir yere sahip değildir, böylece bitişik bir hücreye
hareket eder ve içinden geçen havayı saptırır. Hücum açısının bu değişimi artık bu hücreyi Stall
olayına maruz kalmaya zorlar, daha sonra ters akışa sahip olur, hava kabarcığının üzerinden ve
sürekli olarak fan çarkının etrafından geçer.
Döner Stall olayı tipik olarak önemli ölçüde kısılmış fanlarda meydana gelir (giriş kutusu damperi tipik olarak %30'dan daha az açık).
Çoğu araştırmacı, bu dönen Stall gezme frekansının fan dönme hızının yaklaşık üçte ikisinde
(2/3 katında) meydana geldiğini bildirmiştir. Bazı araştırmacılar ise aynı anda fan dönme hızının üçte dördü (4/3 katındaki) frekansında üreten iki hareketli hücre gözlemlemişlerdir. Dönen
Stall ile ilgili fan dönme hızının üçte ikisinden daha yüksek çift harmoniklerine (2/3 kat, 4/3
kat, 6/3 kat, 8/3 kat, ...) değiştiği frekanslarda raporlar da vardır. Eğer bu uyarıcı frekansların
çarkın veya gövdenin doğal frekanslarına eşit olması halinde rezonans olayı oluşur ve bu da
hasara neden olabilir. Bu frekans hem ses hem de titreşim ölçümlerinde görünecektir. Dönen
Stall en yıkıcı fan kararsızlıkları arasındadır.
Dönen Stall olayına maruz kalan bir fanın performansında (debi, statik basınç mil gücü ve fan
verimi) önemli ölçüde değişiklikler olur. Dönen Stall ile çarkta çevresel olarak üniform olmayan akışın titreşimlerinin frekansları 50 - 100 Hz mertebelerindedir. İki kanat arasında oluşan
bir Stall hücresi, çark hızının %20-70’i bir hızla diğer hücrelere de yayılır. Stall bölgesi aktif olarak hareket etmeyerek bir ölü akım bölgesi olarak dönen çarkla birlikte döner ve akım bir kütle
blokajına maruz kalır. Fan kısmi debilerde çalışırken yani ilk devreye girdiğinde dönen Stall
şiddetli olarak gözlemlenir. Dönen Stall özellikle eksenel fanlarda önemli olup, bunun yanında
kanatlarının merkezcil uzunluklarının kısa olduğu santrifüj fanlarda da önemlidir.
8.11.1.2. Stall Olayını Ortadan Kaldırmak İçin Hızlı Düzeltmeler
•

Bir “sızıntı" oluşturarak fandan daha fazla debide akışa izin verin. Kapalı sistemlerde, küçük bir kanal genellikle çıkıştan girişe (resirkülasyon ile) faaliyete geçirilebilir.

•

İç konileri olan fanlarda, fan çarkını yeniden konumlandırın, böylece hava fan çarkının
çevresinden girişe geri sızabilir.

Not: Bu düzeltmelerin her ikisi de sistem verimini azaltacaktır.
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8.11.2. Surge (Salınım/Dalgalanma) Olayı
Büyük tahıl kutularını basınçlandıran bir tahıl kurutma sistemindeki büyük bir santrifüj fanın
girişine yakın brülör bölümü kullanılmaktadır. Periyodik olarak bu sistem, ısıtıcının girişinden
çıkışına ısınan havayı “fışkırtma” yapabilmektedir. Bu muhtemelen sistemin ciddi bir surge
(dalgalanma) olayına maruz kalma vakasıdır.
Surge (dalgalanma) olayına maruz kalan bir fanın yaptığı ses, gözlemciler tarafından yaygın
olarak “ıslık” veya “vınlama" gibi tanımlanır. Surge için aşağıda verilen karşılanması gereken
birkaç kriter vardır:
•

Tahıl kutuları veya büyük bir hava toplama kutusu (plenum) gibi basınçlandırılan nispeten
büyük bir hava hacmi olmalıdır.

•

Nispeten yüksek hızlara sahip bir kanal bölümü olmalıdır.

•

Sistemin çalışma noktası maksimum basıncının olduğu noktanın solundadır (bu noktadaki
debiden daha düşük debilerde). Bu bölgede fan eğrisi pozitif bir eğime sahiptir, böylece
akışın debisinin arttırılması fan statik basıncını da artırır.

Kavram olarak, Surge (dalgalanma) olayına maruz kalan bir sistem bir osilatör gibidir. Havaya
verilen enerji sırasıyla oluşturulan kinetik enerji (kanaldaki yüksek hız) ve potansiyel enerji
(plenumdaki havayı sıkıştırma) şeklinde verilir. Fan eğrisindeki pozitif eğim, bu salınımın büyük
bir artışına izin verir. Aşırı koşullarda, hava geçici olarak giriş boyunca geriye doğru üflenebilir.
Surge olayı, santrifüj ve eksenel fanlarda tasarım debisinin %15-20’si mertebelerinde yani kısmi debilerde çalışma esnasında görülür. Bu olay sonunda sistemde ters akış oluşur. Surge eksenel olarak titreşen (dalgalanan) bir dalga akışını karakterize eder. Bu dalga akımının frekansı
3 - 10 Hz mertebelerindedir. Türbo üfleçlerin, kompresörlerin ve pompaların ilk çalıştırılma ve
durdurulmaları esnasındaki kısmi debilerde oluşan Surge olayı nedeniyle oluşan dalga akımını
önlemek için Surge veya Blöf (basınç tahliye) Vanaları kullanılabilmektedir.
Sabit bir sistemde, Surge (dalgalanma) olayının frekansı sabittir. Genellikle frekans yeterince
düşüktür, çünkü oldukça sesli olduğu için dakikadaki titreşim (döngü) sayısını sayabilirsiniz. En
şiddetli raporlar 300 titreşim/dk = 5 Hz’in altındaki bir frekansta meydana gelir. Bir araştırmacı,
bu etkinin 450 titreşim/dk = 7.5 Hz’nin üzerindeki frekanslarda kaybolduğunu rapor etmiştir.
Surge (dalgalanma) olayının frekansı basit sistemler için aşağıdaki gibi hesaplanabilir;

Not: Yukarıdaki formülde tüm boyutları fert cinsinden kullanınız.
Daha fazla bilgi isteyenler için ’Helmholtz Rezonaratörü’ terimini araştırmaları önerilir.
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8.11.3. Avlanma Olayı
Bazı insanlar zamanla değişken akışa uygulamak için “avlanma” terimini kullanırlar. Bununla
birlikte, bu terimin uygun kullanımı eksik sönümlü bir kontrol devresi için geçerli olmalıdır. Değişken hacimli sistemlerde sensörler; damperleri, kanatları, hız kontrollerini veya akış debisini
ayarlamanın diğer yollarını kontrol eden bilgileri sağlamak için kullanılır. Kontrol sistemi çok
hızlı yanıt verirse, aşırı düzeltecek ve diğer yönü yeniden ayarlamak zorunda kalacaktır. Aşırı
durumda, bir sistem sürekli olarak ileri geri "avlanabilir".

8.11.4. Kararlılık ve İki-Kararlı Akış
Kararlılık, geçici olarak yer değiştirmiş bir sistemin eski konumuna geri dönmesi için kabiliyetini ifade eder. Kenarda dengeli bir bozuk para kararsızdır. Düz bir yüzeyde kalan bir bozuk para
ise kararlıdır. Bazı fanlar tüm akış aralıkları için kararlı değildir. Örneğin, bir hava testi sırasında
büyük bir santrifüj fanın girişi yakınında yürümenin (bunu denemeyin!) akış debisinin %15'in
üzerinde azalmasına neden olduğu bir vakıadır. Bu fan, test yeniden başlatılıncaya kadar daha
düşük akış debisinde çalışmaya devam etmiştir.
İki hava testi yaparak bir fanın stabilitesini belirleyebiliriz. Bir testte, çıkış damperi tam açık
(serbest debi) yani kısıtlamasız bir akışla başlıyoruz ve kademeli olarak damperle akışı kısarak
akış direncini artırırken akış debisini ve basıncı ölçüyoruz. İkinci testte, akış yok (çıkış damperi
tam kapalı) bir durumda fanı çalıştırmaya başlıyoruz ve kademeli olarak çıkış damperini açarak
akış direncini azaltıyoruz. Şimdi iki tane fan debisinin fonksiyonu olarak çizilen fan statik basınç eğrisine sahibiz. Bu iki fan performans eğrisi tam olarak örtüşmezse, bir kararsızlık bölgesi
var demektir. Şekil 8.18. bu özellikli örnek bir fan eğrisini göstermektedir. Herhangi bir sistemde sadece iki olası koşul olduğundan, buna iki-kararlı akış denir.
Gürültü iki akış koşulları arasında değişse de her ikisi de özellikle sakıncalı değildir. Fan yüksek
akış debili durumunda sınıflandırılırsa ve daha düşük debili duruma geçerse, akışın debi kaybı
bir sorun olabilir.
Geriye eğik düz kanatlı santrifüj fanlarında, genellikle serbest debiye yakın performanslarda
ve hemen hemen her zaman en iyi verimliliğin gerçekleştiği debiden daha yüksek akış debilerinde iki-kararlı akış gözlenmiştir.

Şekil 8.18. İki-kararlı akışta fan statik basınç-debi eğrisi.
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8.11.5. Fanların Paralel Çalıştırılması
İki veya daha fazla fanın paralel çalışması nispeten yaygındır. İki fanlı bu sistemde, her fan tasarım akış debisinin yarısı için seçilir. Stall bölgesinde büyük bir alçalma olan fanlar için başka bir
sorun türü olabilir. Kılavuz kanatlı eksenel ve öne eğik kanatlı santrifüj fanlar Stall bölgesinde
büyük alçalmalara sahip olan iki fan türüdür.
Fanların paralel çalıştırılması ile ilgili sorun başlangıç sırasında oluşabilir. Fanlar uygun bir şekilde boyutlandırılırsa, aynı anda çalıştırılmaya başlatılır ve aynı oranda hızlandırılıp nominal
hızlarına ulaştırılırsa, sorun yoktur. Bununla birlikte, ilk önce bir fan çalıştırılmaya başlatılırsa,
ikinci fan hızlanırken zaten bir ters basınca maruz kalır. Tam hızda, bir fanın maksimum statik
basınç noktasının sağındaki bir akış debisinde çalışırken, diğer fanın ise bu noktanın sol tarafındaki bir noktada çalıştığı tehlikeli bir durum ortaya çıkabilir.
Şüpheciler bunun mümkün olduğunu düşünmeyecektir. Bu yüzden bir örnek verelim. 4 inSS
statik basınçta, 7000 cfm (ft3/dk) hava debisi için bir fan seçilecektir. Ciddi mekân sınırlamaları
nedeniyle, paralel olarak çalışmak üzere iki adet 18’’ çaplı kılavuz kanatlı eksenel fan seçilmiştir. Şekil 8.19.’daki B çalışma noktasına atıfta bulunarak, her bir fanın 3500 cfm (ft3/dk) hava
debisi vereceğini görebiliriz.

Şekil 8.19. Yükü eşit olarak paylaşmayan iki özdeş fan.
Sisteme aşina olanlar, sistem eğrisini bir parabol denklemi olarak tanıyacaktır. SP statik basıncı
ve Q debiyi göstermek üzere bu denklem aşağıdaki gibi yazılabilir;
SP = Q2/sabit

(8.21)

Göz önüne aldığımız sistem için SP = 4 inSS statik basınç ve Q = 7000 cfm (ft3/dk) debi değerlerini yukarıdaki parabol denkleminde yerine yazarsak;
4 = 70002/sabit
veya
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elde edilir.
Fan eğrisinin üzerine bu parabolü çizerek çalışan bir fan ile bu sistemin ne yapacağını belirleyebiliriz. Bu sistemi Fan # 1 ile çalıştırarak kullanırsak, sistemde fanın A çalışma noktasında çalışacağı
ve SP = 41.8 inSS statik basınçta, Q = 4750 cfm (ft3/dk) hava debisi alabileceğimizi görebiliriz.
Bu noktada, sızıntıyı durdurmazsak akış Fan # 2 içerisinden geriye doğru gidiyor olacaktır. Yaygın
olarak, bunun için ağır hizmet tipi çekiş damperleri kullanılır. Fan # 2'yi çalışmaya başlatırken, basınç (kapatma sırasında) Fan # 1'den gördüğü ters basıncı aşacak şekilde bir hıza ulaşana kadar
Fan # 2 akışa katkıda bulunmaz. Hız artmaya devam ettikçe, akış sonunda D noktasına ulaşacaktır. Bu arada, Fan # 1’in basıncı, C noktasına ulaşana kadar artmaya devam eder.
Daha sonra son şartımız var:
Fan # 1; SP = 3.50 inSS statik basınçta, Q = 3800 cfm (ft3/dk) vermektedir.
Fan # 2, SP = 3.50 inSS statik basınçta, Q = 2750 cfm (ft3/dk) vermektedir.
Sistem eğrisi denkleminden:
SP = Q2/sabit = (2750 + 3800)2 / 12 250 000 = 3.50”

Şekil 8.20. Normal genişlikli fan.
•

Akış debisi (her iki fanın toplamı) ve basınç okumaları sistem eğrisinde olduğundan sistem
uygundur.

•

C noktası fan eğrisi üzerinde olduğundan Fan # 1 uygundur.

•

Fan #2 kararsız çalışacaktır. D noktası fan eğrisi üzerinde olduğu için uygundur fakat,
Stall bölgesinde kaldığı için uygun değildir.
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Bunlar sizin fanlarınız olsaydı muhtemelen mutsuz olurdunuz çünkü:
•

Toplam akış debisi sadece 6550 cfm (ft3/dk), beklendiği gibi 7000 cfm (ft3/dk) değil.

•

Fan # 2 muhtemelen gürültülüdür.

•

Fan # 2, Stall bölgesinde çalışma nedeniyle hasara eğilimlidir.

Bu örnek, bir sistemdeki yükü eşit olarak paylaşmayan iki özdeş fana sahip olmanın mümkün
olduğunu göstermektedir. Özdeş olmayan fanlar paralel olarak çalışıyorsa daha ciddi bir durum olabilir. Çalışmakta olan daha küçük bir fana paralel olarak ikinci bir büyük fan taktıktan
sonra, kombine (birleşik) akış beklenildiği gibi olmayabilir. Ölçümler, ikinci fanın kendi başına,
ilk fanın fan eğrisindeki herhangi bir noktada yapabileceğinden daha fazla basınç ürettiğini ortaya koyabilir. Bu durumda orijinal fan tamamen etkisiz hale getirilip, girişine akış verilmekten
vaz geçilmesi gerekir. Bu tür bir problemde orijinal fanın kapatılması (güç tasarrufu sağlaması)
ve kanal branşmanının orijinal fana sağlam şekilde bloklanması (sızıntıyı tıkaması) tavsiye edilir. Burada öğrenilen iki ders olmuştur:
•

Paralel çalışma için iki farklı fanı bir arada kullanmayınız (veya aynı iki fanı farklı hızlarda
çalıştırmayınız).

•

Sabit bir sistemde daha fazla akış debisi gerekirse, fanın basınç kapasitesini artırınız veya
seri olarak ikinci bir fan ekleyiniz.

Şekil 8.21. Azaltılmış genişlikli fan, Devir sayısı = 1342 devir/dk, 42, Fan gücü = 12.56 BG
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Şekil 8.22. Kanat açısı = 45°, Devir sayısı= 1388 devir/dk, Fan gücü = 15.64 BG

Şekil 8.23. Kanat açısı= 35°, Devir sayısı= 1663 devir/dk, Fan gücü = 14.67 BG

8.11.6. Stall ve Surge Sorunlarını Önlemek İçin İpuçları
•

Çok büyük bir fan seçmeyin. Bazı insanlar, daha büyük bir fan seçmenin, sistemin yanlış
hesaplanması durumunda onlara ekstra bir güvenlik marjı vereceğini düşünür. Bu sizi fan
eğrisinin Stall ve Surge olaylarının oluşabileceği istenmeyen kısmına koyabilir. Bir uygulama için çok büyük bir fanı çalıştırması da ekonomik değildir (fan gücü kaybı). Sistem hesaplamaları yanlış olması durumunda dönme hızı artırılabilen daha yüksek bir fan sınıfını
seçerseniz daha iyi durumda olursunuz.
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•

Santrifüj fanlar, Stall olayından kaçınmaya yardımcı olması açısından dar genişlikli konstrüksiyon ile tasarlanabilir. Şekil 8.20 ve Şekil 8.21'in karşılaştırılması, fan genişliğinin
azaltılmasının sadece Stall olayından kaçınmaya yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda
fanın güç tüketimini de azalttığını göstermektedir.

•

Kanat açısı ayarlanabilir eksenel fanlar üzerinde, kanat açısının azaltılması ve fan dönme
hızının arttırılması Stall olayını önlemeye yardımcı olabilir. Şekil 8.22 ve Şekil 8.23 karşılaştırıldığında, çalışma noktasının Stall noktasından uzaklaştığı ve kanat açısının 45° ila 35°
arasında değiştirilmesiyle güç gereksinimin azaldığı görülür.

•

Değişken hacimli sistemlerde, giriş kanatlarının kullanımı daha düşük kısılmalara izin verebilir ve yine de Stall olayına maruz kalmaktan kaçınılabilir.

•

Normalden oldukça küçük boyuttaki fanlar sadece verimsizdir; ancak bu fanlarla kararlılığın sorun olabileceği bir durumda fan çalışmasını sağlayabilirsiniz.

•

Fanları büyük ölçüde kısılmış bir durumda uzun süre çalıştırmaktan kaçınınız.

•

Düşük damper ayarlarında çalışması gereken fanlarda, aşağıdakilerden birini kullanınız:
a. Değişken hız sürücüsü
b. Fan çıkışından girişine by-pass kanalı
c. Değişken giriş kanatları
Not: Değişken giriş kanatları ile Dönen Stall gözlenmemiştir (ekli referanslara bakınız).

•

Paralel fanlar için dört öneri vardır:
a. Fanların aynı anda çalışmaya başladığından emin olunuz.
b. Fanları, çalışma statik basıncını eğrideki alçalmanın en düşük noktasındakinden daha

		 düşük olacak bir şekilde seçiniz. (Şekil 8.19'daki E noktasındaki basıncın altında)
c. Özdeş fanlar seçiniz.
d. Fanları aynı hızlarda çalıştırınız.
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