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ÖZET 

insaniann yaşadığı ve çalıştığı kapalı ortamların havalandırılması. toz, duman v_b etkilerden 
temizlenmesi bir ihtiyaç ve zorunluluktur_Havalandırma işlemi doğal ve cebri yöntemlerden birisi ıle 

yapılabilir. Cebri yöntemle yapılan havalandırma için bir fan gereklidir. Bu fanın seçimi belirli prensipler 
ve hesaplamaların sonucunda yapılır. 

Havalandırma konusu, fanlara ait bilgller ve hesaplama yöntemleri teknik yönden yeterince 
bilinmemektedir.Bu konuyla uğraşan mühendislerin ve diğer teknik elemanların yaygın olarak 
kullanabileceği teknik bilgi ve dökümanlar çok sınırlı sayıdadır_Bu yüzden fan seçimınde, hava 
yöntemlerinde yapılan hatalar ile çok sık olarak karşılaşmaktayız.Bu bılgılerin yaygınlaştırılması ve 
arttırılması için konuyla ilgili çalışan firmaların, meslek odalarının ve üniversitelerin sorumluluğu 
kaçınılmazdır 

Fan seçiminde gerekli olan temel karekteristlikler debi ve basınçtırDebi m'lh veya m'/dk; Basınç 
mmH20, mbar, Pa birimleri cinsinden hesaplanmalıdır.Bu hesaplamaların norm şartlara veya ışletme 
şartlarına göre yapılmış olduğu bildirilmelidir. işletme şartları en doğru şekilde öğrenilmelidir.Sistemde 
hareket etiirilecek havanın sıcaklık, toz, nem, yoğunluk değerleri tam olarak tespit 
edilmelidir.Sistemdeki emme ve basma hattındaki dirençlerin (düz kanal. dirsek, klape, menfez, 
susturucu, filtre, siklon v.b.) tam olarak tespiti ve hesabı yapılmalıdır.Tesisdeki kanal sisteminin 
standartiara ve proJeye uygunluğu kontrol edilmelidir.Uygun olarak imal edilmeyen kanal sıstemleri 

tesisin çalışmasını engeller ve fanı iş görmez duruma düşürür; bu olayda fan imalatçısı firmanın 
ıstemediği bir durumdur.Tesisin kabul edilebilir gürültli seviyesi öğrenilmelidir.Buna göre gerekli 
önlemler alınmalıdır. Tesisi tahrik edicinin türü (elektrik motoru, buhar türbünü. diesel motoru, benzınli 
motor) bilinmelidir. 

Fan seçiminde gerekli olan bilgiler genel hatlarıyla sıraladığımız şekildedir.Bu faktörler gözönline 
alınarak yapılan hesaplamalar ve !an seçimi sonucunda uygun ve verimli çalışan bir havalandırma 
tesıs i oluşturmuş oluruz. 

1. HAVALANDlRMA SiSTEMLERi 

Kontrollu bir havalandırma işleminin gerçekleştirilmesi için vantilatörlerden yararlanılması gereklıdir 
Sanayi yapılarıyla ticaret yapılarının çoğunluğunda ve mahallin işgal yoğunluğunun fazla olması, rsı ve 
buhar miktarlarının mahalden dışarı atılmasının gerekmesi durumunda, vantilatörlerin kullanılması 
özellikle zorunludur. Mahallerin, vantilatörlerden yararlanılmadan tabii bir şekilde havalandırılrnası_ 
ancak dış hava şartlarının ideal olması şartıyla, ender şekilde olumlu sonuçlar verebilir. Oysa dış 
şartların ıdeal olması hali çok seyrek görülür Temiz hava aracılığı ile, dış ve iç sıcaklık dereceieri 
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Tablo 1.2. Malzemelerin Nakli Için Gerekli Minimal hava Hızı değerleri 
!Malzemelerin Cinsi Hava Hızı Değerleri ı 

i lm/sl 
1 Üstüpü vey::ı. kıtrk cinsinden ma!zeme!er 7,5 
i Tahıl tozları 10 l Jüt veya hint elyafı tozları 10 
! Kauçuk tozları 10 --

Un 15 
~'····-·-·· 
Taşlama veya rektifikasyon işlemleri sonucunda açığa çıkan metal tozları 15 

1 
Ahşap malzeme yongaları 18 
Testere tal~ları 15 
ince kömür parçacıkları 20 
_irı~~talaşları 20 
Kurşun tozları 25 
NOT: Büyük miktarlarda malzeme nakli söz konusu olduğu zaman , bu hız değerlerinin arttırılma~ 
gerekir. 

2. V ANTiLATÖR KARAKTERiSTiKLERi 

Vantilatör seçiminde, belirli değerde bir hava basıncının sağlanması ve bu basınca bağlı olarak keza 
belirli miktarda bir hava debisinin elde edilmesi amaçları dikkate alınır. Vantilatörlerin sahip olduğu 
performansları veya bir başka deyimle vantilatör karekteristiklerini, işte bu iki faktör etkiler. Belli 
koşullarda optimal yani en uygun bir rejimde çalışacak şekilde tasarlanıp gerçeklenmelerine rağmen, 
vantilatörler bir seri basınç ve debi değerlerinde yeterli sayılabilecek bir rejimde çalışabilme yeteğine 
sahip olan cihaziard ır. Bir vantilatörün çalışma rejiminin en iyi bir şekilde belirtilebilmesi için, basınç ve 
hava debisi arasındaki ilişkiyi gösteren bir tablo veya diyagramdan yararlanılır. Söz konusu edilen bu 
basınç-debi ilişkisi "V antilatör Karakteristiği" deyimiyle tanımlanır. 

Debi, basınç, güç ve verim arasındaki ilişkiler aşağıda açıklanan sembollerden yararlanılmak suretiyle 
belirtilebil ir. 

V = Hava debisi (m3/h) 

P,, =Statik basınç (mmSS) 

P, =Toplam basınç (mmSS) 

N =V antilatör tarafından tüketilen güç (kW) 

~ = V antilatörün verimi 

V(m 3 1 h)= A(m2
) x W(m ls)x 3600 

N (kfV) = P, (mmSS) x V(m
3 
1 h). 

m•/ 3600 X] ()2 X 1) 

L1;,,, = Prop,,1,,,, - pllı;ıu,-,, 

LP = Pstaflk, 11 ,, + Pdinamik,,1,, - [- Pstalikw,.• + Pdinamik_,1,, l 
IUJ! " 

2::1',,/. = P ~ + Pc~· ·~r + P ~ - Pt·. . ·ı ,\'f(/fliı'1 -rkrş 111GII1! rık1ş ,\'[{/(/i\.ı:m.) 1 1/W/11/ -,ı:m~ 



y 1" ULUSAL TESiSAT MUHENOiSLIGi KONGRESi VE SERGiSI~~ 

ÖRNEK: 

25.000 m3/h debi li bir vantilatörün çıkış ağzında ölçülen statik basınç 76 mmSS, 

dinamik basınç 16 mmSS dur. Emişinde ölçülen statik basınç (-100) mmSS 

dinamik basınç 12 mmSS durVerim ~= 0.8 olan bu vanillatörün çıkışındaki ve emişindeki toplam 
basınçlarla vanillatörün gerçek toplam basıncını ve mil gücünü bulunuz. 

Verilenler 

V1 = 25.000 m3/h 

P "o''''= - 100 mm SS 

istenenler 

Psıçıkış = 76 mmSS Pctynçıkrş = 16 mm SS 

Pctycgiiiş= 12 mmSS ~= 0.8 

Pıopçlkış = ? 

i: P toplam = ? 

P topgiriş = ? 

=? 

Pıoııçıkış = Pstçıkış + Pctyrıçıkış 

Pıopçck•ş = 76+16 = 92 mmSS 

Pıopgırış = P stgiriş + t-: _:_,ıgıriş 

Pıap9 ,,, =- 1 00+12 =- 88 mmSS 

l:Pıoplam = Pıopçıkrş - Pıopgiriş 

IP,o,ışm = 92 -( -88 ) = 180 mmSS 

2.1. V antilatör Kanunlan 

Vantilatörler, genellikle boyutlarına ve hız değerlerine göre çeşitli seriler halinde imal edilir. Şayet, 

belirli bir seride, boyut konusu bir tarafa bırakılırsa, vantilatörlerden herbiri, bütün öteki vantilatörlere 
eşdeğerse, söz konusu serinin kapsamında bulunan vantilatörlerin birbirlerine "Geometrik Bakımdan 
Benzer" olduğu söylenir. Aynı bir debi-basınç karekteristik noktasında çalıştıkları zaman, bu 
vantilatörlerin bağıl performansları arasında bazı kanunlar yürürlüktedir. Bu kanun lar, kısaca aşağıdaki 
şekilde sınıflandırılabilir 

Bir vantilatörün sabıtlereve değişkenlere göre düzenlenmiş, debi, basınç ve güç bağıntıları aşağıdaki 
şekilde oluşur. 

Rotor çapı yoğunluk ve sıstem sabit; hız (devir) değişken olursa· 

Hız (devir), yoğunluk ve işletme noktası sabit; rotor çapı değişirse; 

v, 

v, 
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- Debi ve hız (devir) sabit: yoğunluk değişirse; 

ÖRNEK 1: 

3500 m3/h debi ve 25 mmSS toplam basınçlı , mil gücü 0,37 kW ve devri 1450 d/dk olan vantilatörü 
çevre hızı müsade ettiği takdirde 2900 d/dk ile çevirdiğimiz takdirde debisi , basıncı ve mil gücü ne 
olur 

Verilenler 

V1 = 3.500 m3/h 
Pt1 = 25 mmSS 
N1 = 0,37 kW 
n, = 1450 d/dk 
n2 = 2900 d/dk 

istenenler: 
v, =? 
Pt2 =? 
N, =? 

ÖRNEK 2: 

Formüller: 

n1/n2 = V11V2 1450/2900 = 35001 V2 1/2 = 35001V2 

V2 = 3500 x2 = 7.000 m3/h 

( n1/n 2 )
2 = Pt1/Pt2 (1450/2900)2 = 25 1 Pt2 (1/2)2 = 25 1 Pt2 

Pt2 = 25x4 = 100 mm SS 

( n1/n2)
3 = N1/N 2 ( 1450/2900)3 = 0,37 /N2 ( 1/2)3= 0,37/N 2 

N2 = 0,37 x 8 = 3 kW 

0 500 mm çapında 6000 m3/h debili 40 mmSS toplam basınçlı 1450 d/dk - 1 kW mil gücündeki 
vantilatörün 0 1000 mm çapında geometrik benzeriikiere uygun olarak imal ettiğimizde 1450 d/dk 
ile çevirdiğimiz yeni vantilatörün debisi , basıncı ve mil gücü ne olur. 

Verilenler: 

o, = 0 500 mm 
0 2 = 0 1000 mm 
V1 = 6.000 m3/h 
Pt,= 40 mmSS 
n1 = n2 = 1450 d/dk 

istenenler : 

v, = ? 

Pt2= ? 

N,=? 

Formüller: 

( 0 1 1 D2 ) 
3 =V, 1 V2 

( 112) 3 = 6000/V, 
V2 = 48.000 m3/h 

( 500/1000) 3 = 6000/V, 
V2= 6000 X 8 

(0 1 /0 2 ) 
2 = Pt, 1 Pt2 ( 500/1000 ) 2 = 40 1 Pt2 

( 112 ) 2 = 40 /Pt2 Pt, = 40 x 4 

Pt2 = 160 mmSS 

( D1/D2) 
5 = N1/N 2 

( 1/2)5 = N1/N 2 

N2= 32 kW 

( 500/1000) 5 = 11N2 
N2= 1 x32 

2.2. Hava Yoğunluğunun Vantilatör Performansları Üzerine Etkileri 

Vantilatör için düzenlenen tablo ve diyagramlarda havanın belirli bir standart yoğunluk değerine sahip 
olduğu varsayılmaktadır y sembolü ile gösterilen bu değer; 20'C sıcaklığında ve basıncı 760 mm H gS 
olan havaya karşılık gelmektedir. Bundan dolayı, herhangi şartlar altında bulunan bir hava kütlesinin 
gerçek yoğunluğu denilince, bu hava kütlesinin gerçek yoğunluğunun 1,2 kg/m3 standart yoğunluğa 
oranı anlaşılacaktır. 

Debi sabit kalmak şartıyla, havanın yoğunluğu değişirse, gerek vantilatör tarafından tüketilen güç 
değerinde ve gerekse yaratılan statik veya toplam basınç değerinde, anılan değişimle orantılı bazı 
değişmeler görülür Debinin sabit kalması halinde, kanal sisteminin direnci de keza havanın yoğunluğu 
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ile orantılı olarak değişeceği için bu durumun sonucu olarak belirli bir kanal sistemine bağlanan bir 
vantilatör, havanın yoğunluğu ne olursa olsun, daima karekteristik eğrinin hep aynı noktasında 

çalışacak ve sabit bir dönme hızında sabit değerde bir hava debisi sağlayacaktır. 

Sabit bir dönme hızında, havanın yoğunluğu sorunu iie ilişkili vantiiatör kanunları, bundan önce 
sıralamış olduğumuz kanunlara ek olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

1 _ Havanın yoğunluğu değiştiği zaman hava debisinin miktarı değişmez_ 

2_ Vantilatör tarafından yaratılan basınç, yoğunluk değişimiyle orantılı olarak değişir_ 

3. V antilatör tarafından tüketilen güç, keza yoğunluk değişimiyle orantılı bir değişime uğrar_ 

ÖRNEK 1: 

12.000 m3/h debi ve 6 mmSS statik basınçlı ve 470 d/dk 'da dönen; 0,32 kW güç tüketen bir 
vantilatörde; havanın yoğunluğu 1 kg/m3 düzeyine indiği zaman yeni debi ve basınç değerleri ne olur_ 

a) 1 nolu kanun gereğince yoğunluğun değişmesi debiyi etkilemez. Debi yine 12.000 m'th olarak 
kalır_ 

b) 2 nolu kanun gereğince statik basıncın yeni değeri; P,= 1 /1,2 x 6 = 5 mm SS olacaktır_ 

c) 3 nolu kanun gereğince vantilatör tarafından tüketilen gücün yeni değeri; 

Ps = 1 /1,2 x 0.32 = 0,26 kW olacaktır_ 

Yoğunluğun değişmesine yolaçan nedenler, söz konusu gazın basıncında, sıcaklığında ve 
bileşiminde oluşan değişimlerdir. Yapılması gereken en iyi iş sistemin dırencini hesaplamaktan ve 
şartlar ne olursa olsun, havanın yoğunluğunu standart kabul ederek vantilatör seçmekten ibarettir, 
Gerçi vantilatör tarafından tüketilen güç havanın yoğunluğu ile orantılı olarak değişim gösterecekse de 
normal atmosfer şartları sınırları içinde bu tür değişimleri dikkate almaya genellikle gerek yoktur. 

Havanın veya başka herhangi bir gaz ın yoğunluğu, mutlak sıcaklıkla ters orantılıdır_ 

Mutlak sıcaklık derecesinin elde edilmesi için Celsius derecesi yani "C cinsinden ölçülen sıcaklık 

derecesine 273 sayısının eklenmesi gerekir. örneğin: 20'C' deki standart havanın sıcaklığı; 273 + 20 
= 293 Kelvin derecelik ya da kısaltılmış bir sembolle, 293"K'Iik bir mutlak sıcaklık derecesine 
karşılık gelir. Ayrıca havanın veya başka herhangi bir gazın yoğunluğu ise mmHgS cinsinden ifade 
edilen barometrik basınçla doğru orantılıdır_ 

ÖRNEK2: 

20oC' de 1,2 kg/m 3 yoğunluk değerine sahip olan havanın, 30oC 'deki ve 750 mmHgS 'daki yoğunluğu 
ne olur. 

KI= }J __ + 273 ........ K,= ~~ ..... A:::: P,JOI'.)'IIri<,.(HgS)ı ...... Kı= K2 
20+273 - K, P,,,.,,(JigS), A 

273 + 30/273 +20 = 1.034; 1,2 /1,034 = 1,16 kg/m3 

760 1750 = 1,013 1,16 /1,013 = 1,145 kg/m3 olarak hesaplanır. 

Bu kuralları, vantilatör kanunları ile ortaklaşa alarak, aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz. 

4_ Vantilatör tarafından yaratılan basınç değeri; hava basıncı ile doğru orantılıdır_ 

5. Vantilatör tarafından yaratılan basınç değeri; mutlak sıcaklık derecesi ile ters orantılıdır. 

6. Vantilatör tarafından tüketilen güç hava basıncı ile doğru orantılıdır. 

7. Vantılatör tarafından tüketilen güç mutlak sıcaklık derecesi ile ters orantılıdır_ 
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3. V ANTILATÖR SEÇIMi 

Vantilatör seçimi işlemi yapılmadan önce bazı temel bilgilere sahip olunması zorunludur. 

1. Belirli bir zaman süresinde hareket ettirilmesi gereken ve m3/h; m3/dk v.s. birimleri cinsinden ifade 
edilen hava debisi, 

2. mmSS birimi cinsinden ifade edilen ve çalışma sırasında, vantilatör tarafından yenilmesi gereken 
statik veya toplam basınç, 

3. Hareket etiirilecek olan havanın veya gazm yoğunluğu. 

Bu üç özellikten ayrı olarak, yine sıra gözeterek açıkladığımız aşağıdaki hususların bilinmesi de arzu 
edilir • 

4. Hem vantilatörde hemde tesisatın basma tartındaki uç kısmında kabul edilebilen gürültü derecesi, 

5. Yararlanılabilecek durumda bulunan tahrik kuvvetinin cinsi. Bu amaçla elektrik enerjisinden 
yararlanılması halinde şu hususların iyice bilinmesi zorunludur. 

a) Sağlanan elektrik enerjisi doğru akımlımıdır, yoksa alternatif akımlımıdır, 
b) Alternatif bır elektrik akımı söz konusu ise, bu akımın tek fazlı veya üç fazi ı olma durumu nedir, 
c) Elektrik akım mm gerilimi veya voltajı ne kadardır. 

6. Tesisatm beslenmesi için gerekli vantilatörlerin sayısı, 

7. özel bazı işlemler sonunda açığa çıkabilecek olan tehlikeler nelerdir? Sıcaklık derecelerinin çok 
düşük veya çok yüksek olması; nemlilık veya ıslaklık oranının yüksek bir düzeyde bulunması 
aşındırıcı korozyon olayına yol açıcı yanıcı veya patlayıcı gaziann varlığı örnek olarak konu labilir, 

8. Basıla' navanm yönü ve motor milinin konumu; motor mili yatay, dik veya eğimli bir konuma sahip 
olabilir, 

9. V antilatör giriş veya çıkışında klape, filtre, v.b. elemanların olup olmadığı. 

Kuşkusuz ki en belli başlı ana faktör, hareket ettirilmesi gereken hava miktan veya hacmidir. Bu hacim 
için !cs~JI edilebilen tolerans sınırlannın da dikkate alınması gereklidir. Genel havalandırma tekniği 
alanında, belirli koşullara sahip olan herbir mahal için bir HAVA YENiLENME VEYA DEGiŞiM SAYISI 
tanımlanabilir (Bkz Tablo 2.1 ). önerilen bu sayı geniş bir aralıkta değişim gösterebilir. örneğin; 
Bürolar için havanın saatte 4-6 kez yenilenmesi tavsiye edilmektedir. Ortalama bir değer olarak 5 
sayısı benimsenebilir. 
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p:<ıblo 2.1. Saatte_ki_ Hay;3_:ı:'~~i_leme_::_:ve""y,_,a,_D=eg"'-i:yŞ::_imc:__:::S"'a=yııla='-'r-'--ı -r=~==r.-;-=~==-===c-=~-~~~ 
. MAHAL CiNSi SAATTEKI HAVA YENILENME VEYA i 
f---------~c-~---~-~------+---~'D'-"E'--'G"-"iŞ_;ill~/1- :S~A--~--Y-!_'_A_.R_~' - 1 [_~ı=:ırırı atölyel_eri ( ergitme ve ıs~_lşl_em fırınları ) 

'-~_Bcıy~ atölye-.-cle-,r._i c---- ---------------------+------=--'---' 
[ __ - islem_e_<ıt(jlyeleri 6- 1 O 

~=-~~;lk~l:;ıarı --------- ~ :: 
1
1 

~-Çarnaşırhaneler ---±=' _ 20 - 30 
-Ekmek fırınları 20 30 

ı--

ı---
-

-

Bürcı@r (*) 4-6 

~ 
_l<§f_etf:!IYa ve kafeterya barları 10 -12 
Kargo ambarlan(_g~_Eıl_()larıı!5_L ________ ,--------c---- 6- 1 o 
lçınde et. yumurta v.b. cınsınden besın maddeleri 

10- 20 
uluna_n _ _gemi ambarları 1 

Kanlinler 
_, _____ 
4-6 1~ 

Fotoği§f_~\üdY()Iarında bulunan karanlık odalar 10- 15 . -·---1\;lantarlıklar ( mantar yetiştirilen mahaller) ' 10- 20 -
,

1

!-: SJnemala_r_j*L ______ -:-c---------+------1'-'=0c_:-__,1.::'5 ______ ~--j 
:Iı~ari mutfaklar \/eya okul mutfakları __________ _ __________ 15_:_ 20 ____ ----------ı __ --1 

! - Ev mutfakları 1 O - 15 
l~F-a~wal<3i-cg'-e~n~e~l~o~la-ra~k~-----------~-----~6~-~1~o~----· 
L= Dö_kümhan 1 ------- 20 30 e er --

lerdeki nı_f:!YVa ambarları 
lar (oto bakım ve onarım mahalleri)__ _______ 

1..: Gemi 
l..:_C3§~§i 
i -Topla 
~-- Hasta 

ntı_ salonları ( * ) 
haneler 

>-----·--

r~t~~~~ atuarlar 
olar ---·------
e havuzları [- Yüzm 

1-:_Kgme 
! -Konu 1--:-=c-= 

-----·-·-
shaneler 

tmahalleri 

·wL okan 
ta lar 

- Bilard o salonları 
- Kazan daırelerı -----

1 

' 
-Sınıflar 

- Kulüp sal~ınları 
- Dans salonları (*) 
- Makina daireleri 
- Gemilerde dinlenme salonları 
_:~ahaneler 
- Tiyatrolar ( * ) L -

---------+--
-

! 

-

-
20-30 
6-8 
4-6 
4-6 --
4-6 

1 o -15 
20-30 ·--- ---·----·--· 
6- 1 o 
1 - 2 
6 -10 
6-8 - -

20 30 --
2-3 
8 -10 
6-8 

20-30 
-· 

10-20 ---·--
20-30 
1 o- 15 

1 

i 

--

--

--

* ( ) Bu mahallerın ıçınde sıgara ıçılması halınde , tabloda belırtılen saattekı hava yenılenma veya 
değişim sayılarının iki katına çıkarılması gerekir 

3.1. Havalandırma Dağıtıcı ve Toplayıcı Kanallarının Hesabı 

3.1.1. Temel Bilgiler 

a) Statik Basınç: Statik basınç ,sıkıştırılmış havanın 1 m3'ünün serbest kalması halinde meydana 
çıkacak potansiyel enerjiyi gösterir. Ayrıca vantilatörlerde güç tecrübeleri kaldeleri 'ne göre "Bir 
doğru şeklinde akmakta olan bir sıvının iç basıncıdır" şeklinde de tarif edilebilir ki bu basıncı sıvı 
içinde aynı hızla hareket eden bir basınç ölçme aleti gösterebilir. Statik basınç aynı zamanda bir 
kanala paralel olarak akan akışkanın bu kanal üzerine etkisidir. Bu basınç kg/m

2 
veya mmSS 

olarak ölçülür. 
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b) Dinamik basınç: Havanın kinetik enerjısine eşit olup hızın ikinci kuvveti ve özgül ağırlığının birinci 
kuvvetiyle orantılıdır. Ölçü birimi statik basınç gibidir. 

Dınamik basınç; akmakta olan akışkanın bir engele çarpmasını müteakip engelin önünde meydana 
gelen en büyük basınç artışı veya aynı akışl<.anın durgun halinden akıştaki hızına yükselmesi için 
gerekli basınçtır_Aşağıdaki formülden hesaplanır_ 

1 =r_ 
g 

P 
fi_ 2 

--w 
(~}'fl - 2 

T = 20"C sıcaklık ve P = 760 Torr basınçta y = 1,2 kg/m3 olduğundan; 

P,yo=0.061 W2 

c) Toplam basınç: Toplam basınç statik ve dinamik basınçların toplamına eşittir. Toplam basınçta 
statik basınç gibi mutlak veya efektif olarak ifade edilebilir_ Pratikte gerektiğinde yükseklik 
farklarınında hesaba ilave edilmesinin kolay olması için baz olarak atmosfer basıncı alınır. 

d) Eşdeğerli çap Havalandırma tekniğinde kullanılan kanallar yuvarlak olduğu gibi dikdörtgen kesilli 
de olabilirler_ Ancak R değerinin alındığı bütün cetvel ve diyagramlar dairesel kesilli kanallar için 
düzenlenmiş olduğundan dikdörtgen kanalların hesabında, dikdörtgen kesilli kanala R değeri 
bakımından eşdeğer olacak dairesel kesilli kanal bulunur_ 

Aynı hız için eşdeğer çap; 
2xaxb . 

d
91 

= -- -> formülü..kullam/zr 
a+h 

a 1 + h1 

Aynı debi için eşdeğer çap D"1 = 1.27 x 51-----
•. a+b 

Kesit tespitinde her defasında formül kullanmak zorunluluğundan kurtulmak için namagramlar 
düzenlenmiştir. Bunları kullanarak kolayca eşdeğer çapı hesaplayabi li riz. 

e) Özel dirençler: Herhangi bir özel parçada sürtünme kaybından başka, yön ve kesit değişmesi 
dolayısıyla ayrıca bir basınç kaybı meydana gelir. Herhangi bir özel direncin Z direnç 
karekteristiğini tespit için C, direnç katsayısı bilinmelidir. 

z ç =-·----

/ ' xor 
2 

Çeşitli özel dirençlerde tecrübelerle bulunan basınç kaybından sürtünme ve türbulans kayıplarını 

ayırmak mümkün değildir. Dolayısıyla C, katsayısı pürüzsüz cidarlı özel dirençler için toplam direnç 
katsayısıdır. Kanal cidarı pürüzlülüğünün özel direnç basınç kaybı büyüklüğüne tesiri problemi hala 
yeteri kadar aydınlanmamıştır. Ancak özel dirençlerdeki basınç kayıplarına cidar pürüzlülüğünün etkisi 
çok fazla değildir ve pratikte ihmal edilebilir. 

Keskin dönüşler için dirseklerde, kesit yuvarlaksa; segmanlar, kesit köşeli ise; kademeli dirsekler, yön 
verici klape ve kanatlar kullanmak suretiyle dirençler azaltılmalıdır. Çap küçülmelerinde konik ara 
parçalar kullanılmalıdır. Ayrılmalardaki direncin küçük olması için girişte, geçişte ve ayrılmalardaki 
hızlar birbirlerine eşit olmalıdır. 

Cetvel 1-1'de havalandırma tekniğinde en çok kullanılan kanal form parçaları için direnç katsayıları 
verilmiştir. Cetvel kullanılırken aşağıdaki hususa dikkat edilmelidir. Dirsekler için verilen değerler köşeli 
kesılierde yalnız kare için geçerlidir. Dikdörtgen kesitler için bu değerler, kenarların birbirine oranı 
(h/b)'ye göre (Cetvel1) den bulunan (n) faktörü ile çarpılmalıdır. 

n ) faktörü 
11,25 1,5 1,75 1 2 ; 7,5 

! 1 1 0,8 1 0,67 0,55 ' 0,46 ' 0,6 
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3.2. Davlumbaz Hava Debisi Hesabı 

) \ 

Emilen hava miktarı; 

F X Wo = 1,4 X U X h X Wh (m3/s) 

Burada: 

Wh= Masa, kuzine veya küvet üzerindeki emme 
hızı (m/s) 

h = Davlumbaza kadar düşey uzaklık (m) 

u = Davlumbaz çevresi (m) 

F = Davlumbaz alanı (m2
) 

Wh; Tablo 1-1 'den seçilir. 

örnek: Wh = 0,25 m/s h= 1 m ve davlumbaz ölçüsü (1 ,5 x 1 m) ise davlumbaz alt yüzeyindeki hız; 

5 ((] = 1.4 X~ X 0.25 = 1.]7 m/ S 
" 1.5 

Emilen hava miktarı ise; Vo= 1,5 x1,17 = 1,76 m3/s = 6.350 m
3
/h olur. 

Mutfaklardaki kuzineler üzerinden emişte, aşağıdaki şekilde hesaplamak daha uygundur. 

w,, vh "h ~=-x -+V,- =Ux XfiJ1 W F ' 
h 

3.2.1. Davlumbaz Tasarım Esasları 

45tJMinlmum 

H 

t 
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3.2.2. Proses Tankı 

Prosesteki malzeme zehirli ise; işçilerin tank üzerine eğilmeleri nedeniyle bu tip davlumbazlar 
kullanılmamalı, 

Karşılıklı hava akımı var ise yan yüzeylere perdelerne yapmak gereklidir. 

V= 1,4 x Px H x W (dört tarafıda açık davlumbaz tipi için) 

P =Tank çevresi (m) 
W= ( 0.25 - 2.5) m/s 

V = (A+B) x H x W (iki tarafı açık davlumbaz tipi için) 

A, B açık kenarların uzunlukları (m) 
W= ( 0,25- 2.5 ) m/s 

V= A x H x W veya V= B x H x W (bir tarafı açık davlumbaz tipi için) 

A veya B açık kenan n uzunluğu ( m ) 
W= ( 0,25- 2.5) mis 

Giriş kaybı = 0,25 x dinamik basınç 

Kanal Hızı= ( 5 - 15) mis 



Tablo 2.2, Hava Ve Hava Değişırni Tavsıye Edılen Yaklaşık Değerler 

r··Hava··-·o-e·grşrm··--r--·-~----------~------- .. --.. --~~-------lK(ŞT Başına·-~fava-· .. ·: HavaDeğişim ·r- ------------·---
! Sayısı l AÇIKLAMA i MAHAL CiNSi 1 ihtiyacı 1 Say: sı 1

1 
AÇIKLAMA 

i i LW 1 1 l m,jih LW 
:-------.. --------~--- ---- !syerleri : --------ı ··-· ------- ! ···-----t- --1 

Sigara :ç::flleyen 
- Sigara içilen 

Gazina ve kantinler 
Sinemalar 
Tıyatro!ar 

Kütüphaneler 
Toplantı salonları 

Dlikkan 
Büyük mağazalar 
Okuilar 
Oteller 

Hastaneler. 
Koridorlar 
Ameliyathaneler 
iç hastalıkları koğuşu 
Den şirurjl ve bulaş1cı 
hastalıklar koğuşu 

Doğum koğuşu 

Salgın hastalıklar koğuşu 
Çoçuk hastalıklan koğuşu 
Diş bölümü 
Banyolar 
Bekleme ve soyunma odaları 

Hamam vb tesisler 

25-30 
30-50 

25-35 
25-50 

25-50 

20-40 
25-35 

40-60 

45-70 
80-100 

11 
35-70 

~ 1 MontaJ atciyeferi 1

1 

. 4-1 O 1 

5-12 1 i Atölyeler i ! 3-8 ı 
8 1 · C ila ve vernik atölyeleri i 1 1 0-20 ll 

5-8 ! (elle yapılan) _ _ i 1 

5-8 j 1 Cila ve vernik atölyelen i 1 50'ye kadar 
(tabanca ıle yapılan) 1 1 j 

4-8 Makina dairesi 1 j 10--40 1 

5-10 Akü odalan 'i 1 5-10 l 
4-8 Ölçme ve kontrol odaları l 8-15 1 
4-8 Telefon santralı 1 5-10 1 

' 1 
3-8 Radyoevi i 1 

2-6 -Program saionu 1 4-8 j 
Konuşma cdası 1 5-10 1 

3-5 1 1 Fılm at(![yeleri 5-20 i 
5-10 1 , Çamaşırhaneler 1 i 

5-8 

10 
5-8 
6 

5-8 
5-10 

Çamaşır yıkama ; 5-2~ 1 

Utu kısmı 1 :O-b 1 
Kuru temizleme i 10-15 1 Ernmeye bağlı 

Sis alma tesisleri 1 15-25 1 

OzaBthane. , 10-15 ~-Yazın bir kaç 
Büyük garaılar 1 5-8 katı 
Küçuk gara;iar 1 0-15 
Büyük mutfak 1 10-20 1 -Yükseklik en 
Dökümhaneler 1 8-15 . az 3 m 

ı 
Banyolar · i ı 8-1 O 
Yüzme havuzları i 1 
Küvet!ı banyo 1 2-3 

1 1 

1 ! 
' 1 

Buhar banyosu 3-4 
Sıcak hava banyosu 

1 

4-5 
Duşlar 6-12 

Öze\ bürolar 25-50 4-8 
Genel bürolar 30-60 5-10 

1 

i 
i 
1 

' 

Bürolar· LL 
Bekleme salonları 30-50 6_::_l2 __ j __ _ _ ___ ............... 

-.;ı 
~ 

c 
r 
c 
<n 
)> 
r 

~ 
"' ()) 
> 
~ 

"' 'E 

~ 
u; -9? 
"' o z 

"' ;u 
rn 
~. 
< m 

"' rn 
i:i 
~: 

1 

t 
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4. V ANTiLATÖR TEST DÜZENLERi ve iZLENECEK YÖNTEMLER 

Santrifüj vantiiatörlerin aşağıdaki prosüdere göre kapasite testi yapılır. 

4.1 Yapılacak işler 

1) Çift emişii vantilatörde, vantilatör basma ağzı çapına; tek emişii vantilatörde vantilatör em ış ağzı 
çapına eşit çapta ve 10D uzunluğunda test kanalını varıtilatör ağzı flanşına monte ediniz. 

2) Kanal emme veya basma ağzına el ayar koli u bir volumetrik damper monte ediniz. 

3) Emme ve basma ağzından itibaren 5D mesafede kanal içerisine her bir kenarı D/i o ölçüsünde 
kare kenar! ı yön verici ızgarayı monte ediniz. 

4.2 Temin Edilecek Malzeme 

i) Ölçü için gerekli aşağıdaki aletleri temin ediniz. 

a-Basınç ölçü cihazı 

b-Statik basınç ölçü halkası 

c-Pilot tüpü 

2) Emişten yapılan ölçüde vantilatöre en yakın, basmada yapılan ölçüde vantilatöre taknben i OD 
mesafede statik basınç ölçü halkasının montajı için gerekli dört adet deliğin hazır olduğunu kontrol 
ediniz. ve halkayı lastik centaları ile kanala monte ediniz. 

3) Emişten yapılan ölçüde kanal emiş ağzından 8D, basmada yapılan ölçüde vantilatöre takriben 8D 
pilot tüpü için 0 20 mm ebatlı birbirine dik yönde gerekli iki adet deliğin mevcut olduğunu kontrol 
ediniz. 

4.3 Test işlemi 

1) Vantilatörü çalıştırınız ve tam kapalı konumdan itibaren damperi gittikçe açarak 10-20 nokta için 
aşağıdaki değerleri okuyunuz. 

a- Psıalik (statik basınç ölçme çemberinin ucunu basınç ölçme aletinin uygun yerjne baglay ın ız) 
Basıncı mmSS olarak okuyun uz . 

b- Pdioamık (pilot tüpünü kanal içine sokarak uçların ı basınç ölçme aletinin uygun yerıne 
bağiayınız. 

Not: Dinamik basınç kanal kesitinin muhtelif noktaları için bulunan değerierin ortalaması alınarak 
bulunur. Bunun için aşağıdaki sıra takip edilir. 

1- Kanal kesitini dört eşit alan lı daire halkasına bölünüz. 

ll- Her daire halkasının ayrıca dört bölgeye bölmek ve bölgelerden birer değer almak suretiyle ölçülen 

değerlerin ortalamasını bulunuz. 

lll-Yukarıdaki işlemi dört daire halkası içinde yapınız. 

IV-Bulunan dört ortalamanın da ortalamasını allııak suretiyle esas Pdıcam'k basınç bulunmalıdır 

c- Çekilen akım : Dıreki çalışan motorlarda şalter ıle motor arasındaki faz hatlarından birine serı 
olarak bağlanan ampermetreden , yıldız /üçgen çalışan motorlarda sigorta ile kontaktör arasından 
okunur 
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d- Genlim : Şalter ile motor arasındaki faz hatlanndan ikisine paralel olarak bağlanan 
voitmetreden okunur 

e- Devır sayısı : Vantilatörün devri takometre ile oku nur. 

4.4 Hesaplar:( Testin deniz seviyesinde yapıldığı kabul edilmiştir.) 

1- Vantılatör toplam basıncının 

A- Yalnız emiş ağzına kanal bağlanarak basma kanalından testyapılması halinde. 

-- l~lmun"h ''"}tKi~ formülünden..hesaplaymız 
_, .. ' 

B-Yalnız basma ağzına kanal bağlanarak basma ağzından. test Yapılması halinde. 

C- Basma vee m me ağızlannın her ikisine de kanal baCtlanarak basma ve emme kanallarından test 
yapılması halınde. 

Bu formüllerde ; 

Pı = 20 'C'deki vantilatör toplam basıncı ( mm SS ) 

P,ıoı;ı'"'' = Vantilatör girişinde ölçülen, gaz sıcaklığındaki statik basınç (mmSS) 

P 'ı"ik ,,,,, = Vantilatör çıkışında ölçülen , gaz sıcaklığındaki statik basınç (mmSS) 

P"'"'"''' ,,,,, =V antilatör çıkışında ölçülen , gaz sıcaklığındaki dinamik basınç (mm SS) 

Pcı,•em.ı 9,,, =V antilatör gırişinde ölçülen , gaz sıcaklığındaki dinamik basınç (mmSS) 

A9,,, =V antilatör hava gıriş kesiti 

A,,.,,,= V antilatör hava çıkış kesiti 

1'1.9J.1..= Dinamik basınç vantilatör cıkısından ölcülmosse : 

xl~1,,..,w 11 /.,.,. -......-......)> fhrmülünden .. lıesaplanze. 

2 ) V antılatör debisini 

V = Hava debisı ( m'1ih ) 

1\ = Dınarnık basıncın ölçüldüğü kanal kesiti ( m2
) 
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V~ Ax3600xW------'> formülünden .. hesaplayıeız 

w- {2g_ rp 
~ ,,-;-x-y 1 drn 

''' 

Pd,,amik = Emme ve basma kanalından ölçülen ,gaz sıcaklığındaki dinamik basınç (mm SS) 

3) Deniz seviyesi ve 20'C şartlarında vantilatör tarafından çekilen gücü ; 

Burada; 

N, = U,xl,CosrpxJ3xK1 ~ formülıinden.hesaplaymzz. 

ı,= Şebekeden çekilen akım şiddeti ( am per) 

Cos", =Motor firmasının verdiği Cos,, - 1 eğrisinden alınan IÇ ye karşılık gelen değer 

K3 =Gaz sıcaklığına bağlı katsayı değerini aşağıdaki formülden bulunuz. 

u,= Akım çekilen şebeke voltajı ( volt ) 

1 +273 K, "" .. -.. ~- .. ·----"-·--- ................ , = gc::: .. slcak/Jğl 
-' 20+273 

4) Vantilatör verimi 

VxP 
17 = 1 ~ formülünden .. hesaplaymzz 

270.000xN,,1 

V=Vantilatörün debisi ( m3/h) 

Pr=Deniz seviyesi ve 20'C şartlarındaki vanillatör basıncı ( mmSS ) 

Nm;ı=Vantilatör mil gücü ( HP ) ; 

Nm;ı= Nç x ~m x ~k formülünden bulunur. 

'lm = Motor verimi ( %) , motor firmasının verdiği nm = f ( 1) eğrisinden alınan Iç' ye karşılık gelen 
değer 

ıık = Kayış-kasnak verimi % 95 alınır. 
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BASlNÇ ı STATiK BASlNÇ ! DiNAMiK BASlNÇ j' 
--- ---' ______________________ __[_ _________ -----

TOPLAM 

Şekil4.1a. Basınç Çlçme Yöntemleri 
- ------ "----- ---------···- ·------·---~------ ... ----·--·----··-------~-----~------------_-_ ------·-----·l 

T6 
1 +: E 5 

4 1 3 

3 2 7 

2 1 / -ı- 6 ~ 
1 2" o 2" 5 2" 

o '__j_ 
1 

_ _ı 
4 

_ _i 

2 3 

3 2 

4 / 

5 ~o 

2- o= 2" 1 f 1 =2" 6 -4 =2" ı i 
--~------·--------------·--- --- ·----,·--------------------- "-----~----·· 1 

---- --- -------------------------- . -------- -------------------------------j 

Şekil 4.1 b. U - Tipi Manometre Ölçegi 
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Şeki11.1. Havalandırma Kanalları Sürtünme Dirençleri Diyagram1 
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!Jiı.;km l~a:-:anıak ~ek lineldi kırık çizginin altındaki değerler . geri kazanılan statik basıncı, üstündeki değerler ise statik basınç kaybını 
gihtcrmcktediı 
()erııck WF_2_1 m/s_ W d 20 nı/s -statik basınç kazancı i\p"" 6,35 nımSS , WcOoeJJ mmSS W d ·J3 ın/s m- statik basınç kaybı ·\p"" 3.58 mm~ 

Cetvel1.2. Yön Değiştirmesi Olamayan Kanal parçalarında Basınç düşümü 
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Dikkat: Wa,We<0_6 olan kısa konili ve Wa!VIfe<0.8 olan uzun konili ayrılmalardaki basınç kayıplan ihmal edilebilir 
Ornek. We=15 nı/s, Wa=12 m/s, Wa!We=0.8 olan kısa konili bir ayrıimadaki basınç kaybı ,pv=6 35 mmSS 

Cetvel1.3. Ayrılmalarda mmSS Olarak Basınç kayıpları 
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Dıkkat·We!Wa<O 5 olan 60"'iik, WatWe<O 8 olan 4t:ic'lik aynlmaiardaki basınç kayıplan ihmal edilebilir. 
Ornek· we::::15 m/s. Wa=12 m/s: WaNVe"-·0.8 oian ayrılmalardaki •Pv kayıpları 90" T -13.72 mmSS. 45° T- 0.91 mmSS 

Cetvel1 ,4, Çeşıtli Ayrılma Açiianna Sahıp Ayrılmalardaki mm SS Olarak Basınç Kayıplan 
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)ıkkat :Açısı 90 o den farklı olan dırsekierin basınç kayıpları , 
_yukandaki tabloda verilen değerlerin ,if90o ile çarpılması 
suretiyle bulunur örnek 45° açıl ı , beş parçalı R/D = 1,5 ve 
W= 1 O m/s olan dirseğin basınç; Kaybı :\p45 cetvelden 90 c Jik 
beş parçalı dirsekiçin \p90 = 1,52 mm SS alınarak L'lp45, 1,52 

45/90 =0, 76 mmSS bulunur 

Dikkat 
1 ~ R/b oranı 1 veya 1 'den büyük olmalıdır. 
2~ h/b oranı küçük olan dirsekierde . yukarıda verilen hız 
oranlanndan daha küçük bir Wa!We oranı mevcutda h/b oranı 
yerineR/b = 1 alınmalıdır_ Yani h/b =0.25 -0.5 ve WaNVe =1, 1 
ise bu haldeki kayıp değerleri h/b =O, 75 -3 bölümünde WaNVe 
=1.1 st'ltündan 1'kunahı!iı 

Cetvel 1.5.Daire Kesitli Kanallarda 90' lik 
Ayrılmaların mmSS Olarak Basınç Kayıpları 

Dirsekierin Ve Dikdörtgen Kesilli Kanallarda 90' lik 
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Cetvel1.1/a Havalandırma kanallarında özel direnç değerleri 
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Cetvel1 -1/b Havalandırma kanallannda özel direnç değerleri 
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Cetvel1.1/c Havalandırma kanallarında özel direnç değerleri 
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Cetvel1.1/d Havalandırma kanallarında özel direnç değerleri 
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YÜKSEKLİK ve SlCAKLIK FARKLARINA GÖRE 1997 

DÜZELTME KATSAYILARI ÇİZELGESİ y 1 32-00 

YÜKSEKLiK (m) 

"C o 15<) 300 450 600 750 ... 1050 1200 lJSO ı soo ıııoo 2100 

o 0,930 0,950 0,970' 0,985 1,000 1,020 1,045 1,060 1,080 1,100 1,120 1,165 1,210 

10 0,900 0,980 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,210 1,250 

20 1,000 1,020 1,035 1,055 1,075 1,095 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,250 1,300 

30 1,030 1,050 1,070 1,095 1,110 1,130 1,160 1,180 1,200 1,220 1,245 1,290 1,350 

4<l 1,065 1,085 1,110 1,130 1,150 1,170 1,195 1,220 1,240 1,260 1,285 1,335 1,385 

50 1,100 1,125 1,145 1,165 1,187 1,210 1,235 1,225 1,280 1,300 1,325 1,380 1.430 

60 1,130 1,155 1,180 1,200 1,223 1,245 1,275 1,293 1,320 1,340 1.370 1,420 1,475 

70 1,165 1 '190 1,215 1,235 1 ,2€i0 1,283 1,310 1,330 1,360 1,380 1.410 1,465 1,520 

so 1,200 1,220 1,250 1,270 1,297 1,320 1,350 1,370 1,400 1.420 1,450 1,510 1,560 

90 1,230 1,260 1,285 1,310 1,330 1,360 1,390 1,410 1,440 1,460 1,490 1,550 1.610 

100 1,267 1,295 1,320 1,345 1,370 1,396 1,425 1,450 1,475 1,500 1,534 1,594 1,650 

125 1,350 1.380 1,410 1,435 1,460 1,490 1,520 1,550 1,580 1,610 1,640 1,700 1,765 

150 1,44_0 1,470 1,495 1,525 1,554 1,585 1,615 1,645 1,675 1,705 1,740 1,805 1,870 

175 1,520 1_550 1,585 1,615 1,645 1,680 1,710 1,740 1.775 1,810 1,840 1,910 1,980 

200 1,610 1,640 1,670 1,705 1,740 1,770 1,805 1,835 1,870 1,905 1,940 2,020 2,095 

225 1,690 1_730 1,760 1,800 1,830 1,865 1,900 1,935 1,970 2,010 2,045 2,130 2,210 

250 1,780 1,815 1,850 1,885 1,920 1,960 1,995 2,030 2,070 2,110 2,146 2,235 2,32_0_ 

275 1,860 1,905 1,935 1,975 2,010 2,050 2,090 2,125 2,170 2.210 2,250 2,340 2.430 

300 1,950 1,990 2,025 1,065 2,100 2,150 2,185 2,225 2,265 2,310 2,350 2.450 2,540 

350 2,120 2,165 2,200 2,245 2,290 2,335 2,376 2,420 2,460 2,510 2,550 2,660 2."160 

400 2,290 2,340 2,380 2.425 2,470 2,520 2,570 2,615 2,660 2,710 2,760 2,875 2.980 

450 2,460 2,510 2,560 2,605 2,650 2,710 2,760 2,810 2,855 2,910 2,960 3,085 3,200 

soo 2,630 2,685 2,730 2,780 2,835 2,900 2,945 3,000 3,050 3,110 3,170 3,290 3,425 
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DAiRE KESiTLİ HAYALANDIRMA KANALI ÖRNEGİ (KURŞUN TOZLARI N AKLİ iÇiN 
i, 1/1 LM !ŞTİR) 
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ÖRNEK: Bir kurşun işleme tesisinde işlem yapan makinalardan çıkan tozların toplanıp filtre edilmesi 
için gerekli aspiratör debisi ve basıncının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. 

-Makina çıkış ağızianna göre ve yerleşim yerine göre oluşturulmuş kana! krokis! sayfa 31 'deki 
gibidir. 
-Kanal basınç hesabı kritik noktaya göre yapılır. Buna göre 1 nolu emişten aspiratöre doğru gidilerek 
hesap işlemi yapılır. 
A- Hava debisinin hesaplanması ; 

V= AxW W =25 m/s Tablo 1-2 ''den (sayfa 2) seçilir. Her emiş ağzı içın kullanılır. 

1 nolu emiş ağzı 
D= 0 250 A = ırd 2/4 = 0.049 m2 V= 0.049 .25.3600 = 4416 m3/h 

2 nolu emiş ağzı 
D= 0 150 A = nd2/4 ,- 0.0176 m2 V= 0.0176 .25.3600 = 1590 m3/h 

3 nolu emiş ağzı , 
D= 0 200 A = nd2/4 = 0.0314 m2 V= 0.0314 .25.3600 = 2826 m3/h 

4 nolu emiş ağzı , 
D= 0 250 A = rrd 2/4 = 0.049 m2 

; V= 0.049 .25. 3600 = 4416 m3/h 

5 nolu emiş ağzı , 
D= 0 200 A = nd214 = 0.0314 m2 

; V= 0.0314 .25.3600 = 2826 m3/h 

Vr = 4416+1590 +2826+4416+2826 = 16.074 m3/h 

B· Basınç Kaybının Hesaplanması : ( Sabit hıza göre ) 
1 nolu emişten aspiratöre doğru ( kritik devreye göre ) 

1· Düz boru 0 250 L = 3 m W= 25 m/s 
P= RxL 
R = 1 m borudaki basınç kaybı ( Şekil1-1 ·sayfa 21 'den bulunur.) 
P= 2,8 x3 = 8.4 mmSS 

2· 0 250 90' dirsek W= 25 m/s 
Cetvel1-5 (sayfa 25) 5 parçalı R/D = 2 olan dirsekiçin basınç kaybı 
P= 7,62 mm SS 

3- Düz boru 0 250 L= 1 O m P= 2,8 x1 O = 28 mm SS 

4- Kesit genişlemesi ( 0 250 • 0 390 ) 
Cetvel1/1. b Pas 17 (sayfa 27) ; F1/F2 =O 049/0 066 = 0,742 "> 8 s= O 1 
P =C, X Pdyn 
Pdyn = 0.061 W2 Z= 0.1x 38.125 = 3.8125 mmSS 

5- Düz boru 0 290 L = 5 m 
P= RxL = 2,3 x 5 = 11.5 mmSS 

6- Kesit genişlemesi ( 0 290 • 0 350 ) 
F1/F 2 = 0.0661 0.096 = 0.6875 
P= C, x Pdyn = 0.112 x 38.125 = 4.27 mmSS 

7 · Düz boru 0 350 L = 4 m 
P= 1.8 x 4 = 7.2 mm SS 

8- Kesit genişlemesi ( 0 350 · 0 430 ) 
F1/F2 = 0.0961 0.145 = 0.66 
P=!; x Pdyn = 0.12 x 38.125 = 4.575 mmSS 
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9- Düz boru 0 430 L = 3 m 
P= 1.4 x 3 = 4.2 mm SS 

1 O- Kesit genişlemesi ( 0 430- 0 475) 
F1/F2 = 0.145/ 0.177 = 0.819 
P= Ç x Pdyn = 0.04 X 38.125 = 1.525 mmSS 

11-Düzboru 0475 L=15m 
P= 1.25 x 15 = 18.75 mmSS 

Pr=1<· ..... +11= 100mmSS ; P=100x1,1=110mmSS 

Bu bulunan basınç değeri imalat hatararına karşı % 1 O- 15 oranında arttırılır. 

·. 962--

Sistemde var olan torbalı filtre, siklon v.s gibi dirençler var ise bunlarda bulduğumuz kanal 
basıncına ilave edilir. 

Hesabını yaptığımız kurşun tesisinde torbalı jet filtre kullanacağımız için, filtre basıncı imalatçı 
katoloğundan seçilip ilave edilir 

Fıltre basıncı = 150 mmSS 
Kanal basıncı = i i O mm SS 
Aspitatör toplam statik basıncı = 150 +11 O = 260 mm SS 

Aspiratar Karakteristiği 

V = 16.000 m'lh 
Psr = 260 mm SS 
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ÖZGEÇMiŞ 

1-Hiseyin AKKOÇ 

1967 yılında Yıldız Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1967 yılından 1976 
yılına kadar geçen süre içinde ALARKO konstrüksiyon bürosu vantilatör seksiyonunda başmühendis 
olarak çalışmasını sürdürmüştür 1976 yılında kendi özgirişimi ile endüstri tipi vantilatör ve filtre 
tesisleri inşa eden ED-VAN Vantilatör Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti.'nin kurucu ortağı olarak Edremit
Çıkrıkçıköy bölgesinde 5000 m2 kapalı alan üzerinde bugünkü çelik konstrüksiyon aleiyelerinin 
kurulmasını gerçekleştirmiştir Halen vurdumuzdaki büyük endüstri teşkillerinin çevre sağlığı için 
öngörülen plan ve projelerin uygulama alanına geçirilmesinde ED-VAN'ın etkin katkıları devam 
etmektedir. 

Necml GÜRBÜZ 

1988 yılında Uludağ Universilesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden 
mezun olmuştur. Askerlik görevinden snra 1990-1991 yılları arasında izmir Kazan Fabrikası imalat 
sorumlusu olarak çalışmıştır. 1992 yılında da endüstri tipi vanillatör ve filtre tesisleri inşa eden ED
VAN Vantilatör Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti.'ne girmiştir. Halen aynı firmada proje ve pazarlama 
mühendisi olarak görev yapmaktadır. 




