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FRANCİS TÜRBİNİ DENEYİ 

1. GİRİŞ 

Hidrolik türbinler hidroelektrik güç santrallerinin temel elemanları olup baraj göllerinde 

biriken suyun potansiyel enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinalar olarak 

tanımlanmaktadır. Francis türbinleri ise hidrolik türbinler arasında en yaygın kullanılan türbin 

çeşididir. Reaksiyon tipi türbin sınıfına giren bu türbinler düşük basınç yüklerinde bile yüksek 

güç üretimi sağladıklarından tercih sebebi olmaktadırlar. 

2. TEORİ 

Francis türbinleri genellikle yüksek debilerde (130 m3/h) ve orta düşülerde (10-350 m) 

kullanılmaktadırlar. Bu türbinlerin yüksek güçte olanları düşey eksenli, düşük güçte olanları 

ise yatay eksenli olarak konumlandırılır. Şekil 1’de düşey eksenli Francis Türbini’ne ait görsel 

sunulmuştur. Akış radyal olarak girip eksenel olarak ayrıldığından dolayı ‘Karışık Basınçlı 

Türbin’ olarak da bilinirler. Çalışma prensibi ise şu şekildedir: 

İlk olarak salyangoza giren akışkan (su) sabit kanatlarla buluşur ve yekpare hale gelir. Çark 

yönüne doğru ilerleyen akışkan klavuz kanatlar (guide vanes) arasından ivmelenerek geçer ve 

radyal olarak çark üzerine gelir. Klavuz kanatların görevi akışkanı ivmelendirmenin yanı sıra 

çark üzerinden daha yüksek güç elde edilebilmesi için uygun radyal açıda girmesini 

sağlamaktır. Suyun potansiyel enerjisinin büyük bir kısmı burada kinetik enerjiye dönüşür. 

Akışkan, çark kanatçıkları arasından kinetik enerjisinin büyük bir kısmını çarka vererek geçer 

ve çarktan eksenel olarak çıkarak difüzör yardımıyla tahliye edilir.  

 

 

            Şekil 1. Düşey eksenli bir Francis Türbini’nin ön (a) ve üst (b) görünümü 

 

 



 

Francis Türbin bileşenleri, salyangoz, sabit kanatlar, klavuz kanatlar, çark ve su 

çıkışının gerçekleştiği yayıcıdan oluşmaktadır. Bileşenler aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. 

 

Şekil 2. Francis Türbin bileşenleri 

 

2.1. Salyangoz 

Salyangoz, cebri borudan gelen suyu türbin çevresi boyunca eşit hızla taşıyan ve 

dağıtıcı kanatlara yönlendirilmesini sağlayan bir türbin bileşenidir. Genel olarak kesitleri daire 

şeklindedir. Yüksek düşülü türbinlerde salyangoz çelikten, alçak düşülü türbinlerde ise 

betondan yapılmaktadır. 

2.2. Sabit ve hareketli (klavuz/ guide) kanatlar 

Salyangoza giren akışkan, ilk olarak sabit kanatlara, ardından hareketli kanatlara iletilir. 

Bu kanatların görevi basınç enerjisinin bir kısmını kinetik enerjiye dönüştürmektir. Klavuz 

kanatlar suyu çarka yönlendirir. Hareketli kanatlar ise çarka yönlendirilecek suyun debisini 

belirler. Hareketli kanatlar pimler vasıtasıyla bir kumanda çemberine bağlıdır ve kumanda 

çemberi bir mekanizma ile hareket ettirilerek debiyi değiştirmektedir. Ayrıca herhangi bir 

arıza durumunda türbine gelen suyu ani olarak kapatarak güvenliği sağlamaktadırlar.  

2.3. Çark 

İki döner çarkın birbirine kanatlar yardımıyla birleştirilmesi ile meydana gelir. Çark 

kanatlarında oluşan radyal akış tesiri çarkın dönmesini sağlar. Bu sayede suyun hidrolik 

enerjisi mekanik enerjiye çevrilir.  

2.4. Yayıcı (Difüzör) 

Çarktan çıkan suyu boşaltma kanalına ileten borudur. Enerjisini aktaran akışkan düşük 

basınç ile gövdeyi terk eder. Çıkış hızı azaltılarak türbinin genel verimi arttırılabilir. Yayıcılar 

küçük türbinlerde dairesel kesitli, büyük türbinlerde ise kavitasyon oluşumunun önüne 

geçmek amacıyla dirsekli olarak imal edilirler. 

 



3. DENEY DÜZENEĞİ 

Francis Türbini deney düzeneği ve şematik gösterimi, sırasıyla, Şekil 3 ve Şekil 4’de 

verilmiştir. Deney düzeneği temel olarak model tip bir Francis Türbin ve hidrolik tanktan 

oluşan kapalı devre bir sistemdir. Türbin spiral bir yataktan (salyangoz) oluşmaktadır. 

İçerisinde yönlendirici kanatlar ve çark bulunmaktadır. Türbin çarkına bağlı bir frenleme 

düzeneği mevcuttur. Laboratuvar şartlarında türbin debi ve basınç yükünün elde edilmesi 

hidrolik tankta bulunan bir pompa ile sağlanmaktadır. 

 

 

 

Şekil 3. Francis Türbini deney düzeneği 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şekil 4. Francis Türbini Şematik Gösterimi 

 

4. YAPILACAK OLAN DENEYLER 

Francis Türbin deneyi kapsamında aşağıda belirtilen üç (3) adet hedef 

gerçekleştirilecektir. 

- Farklı akış debilerinde türbin giriş ve çıkış gücünün değişimi 

- Farklı akış debilerinde üretilen elektrik enerjisi değişimi 

- Farklı akış debilerinde özgül hızın değişimi 

 

Yapılacak olan tüm deneylerde aşağıdaki hesaplamalardan yararlanılacaktır: 

Türbin verimi, η = 
𝑀𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑔üç

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑘 𝑔üç
 = 

𝑀𝑑.𝜔

𝑃ℎ
 = 

𝐹.𝐿.2.𝜋.�̇�

𝑚.̇ 𝑔.𝐻
   

Türbin milindeki döndürme momenti, Md = FxL [Nm] 

Açısal hız, =2π �̇� [rad/s] 

Manometrik yükseklik ( Net düşü), H = 
P1−P2 

𝜌𝑔
 [m]  

Özgül hız, ns = n.60. 
√𝑃𝑚

𝐻
5
4

 



(Özgül hız formülündeki Pm ifadesi BG cinsinden yazılacaktır( 1W=1.34×10-3 HP).) 

Deneyin Yapılışı: Cihaz ana elektrik kablosunu prize taktıktan sonra tank içerisindeki 

su seviyesi, acil durum ve sigortalar kontrol edilir. Ana şalter açık konuma, küresel vana yarı 

açık konuma getirilir. Ardından pompa anahtarı açık konuma getirilir. Bu aşamada küresel 

vana tam açık konuma getirilir. Farklı debi değerlerinde alınan ölçüm değerleri tabloya 

kaydedilir ve bu değerler kullanılarak yukarıda verilen bağıntılar yardımıyla hesaplamalar 

yapılarak varsa ilgili tablolar doldurulur. 

 

4.1. Ölçümler ve Deney Sonuçları  

 

Tablo 1. Deney verileri 

Ölçüm Sayısı 1 2 3 

Parametre 1: Hacimsel debi, �̇� [m3/h]     

Devir sayısı, n [d/dk]    

Su giriş basıncı, P1 [bar]    

Su çıkış basıncı, P2  [bar] 0 0 0 

Manometrik yükseklik (Net düşü), H [m]    

Türbin milindeki döndürme momenti, Md [N.m]     

Mekanik güç, (Pm = Md 2. 𝜋. �̇�)    

Hidrolik güç, (Ph = 𝑚.̇ 𝑔. 𝐻)    

Verim, η    

(Su çıkış basıncı atmosfer basıncına eşit olduğu için 0 kabul edilmiştir.) 

 

Tablo 2. Deney verileri 

Ölçüm Sayısı 1 2 3 
Hacimsel debi, �̇� [m3/h]     
Elektrik motorunda üretilen gerilim, Um  [Volt]    
Elektrik motorunda üretilen akım,  Im [A]    
Motor elektriksel gücü, P=UmIm [W]    

 

4.2. Değerlendirme ve Sonuçlar 

Elde edilen deneysel sonuçlar ve hesaplamalar ile Debi-Türbin verimi grafiği (Şekil 5), 

Debi-Elektriksel güç grafiği (Şekil 6) ve Debi-Türbin özgül hızı grafiği (Şekil 7) çizilmelidir. 

 

 



 

 

Şekil 6. Debi-Elektriksel güç grafiği 

Şekil 5. Debi-Türbin verimi grafiği 



 

Şekil 7. Debi-Türbin Özgül hızı grafiği 
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