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BASINÇ KAYIPLARI DENEYİ 

 
1. GİRİŞ 

Akış kayıpları faydalı enerjinin kaybı olduğundan, kayıpların en aza indirilmesi istenir. Akış 

kayıpları temel olarak şu yollarla azaltılabilir: 

1. Akış hızını düşürülmesi: Çünkü basma kayıpları katmanlı (laminer) akışta hıza eşit 

olarak değişirken türbülanslı akışta hızın karesiyle orantılı değişir. Akış hızı bir 

sistemde hız düşürülerek veya verilen bir debi için boru çapı büyültülerek düşürülür. 

2. Sıvının viskozitesinin düşürülmesi: Bu genelde pratik bir uygulama değildir. Ancak 

fuel-oil gibi viskozitesi çok yüksek olan sıvılarda onları ısıtmak akışkanlıklarını arttırır. 

Diğer bütün durumlarda basınç kayıplarının düşürülmesi ısıtma masraflarından ucuza 

gelecektir. 

3. Girdap ve türbülansların en aza indirilmesi: Bu, boru ve elemanlarında keskin 

köşelerden, ani kesit değişimlerinden pürüzlü iç yüzeylerden kaçınmak suretiyle 

dikkatli sistem tasarımıyla sağlanabilir. Buna rağmen, standart boru ve bağlantı 

elemanlarının kullanılması ekonomik olacaksa bunları basınç kayıplarını en aza 

indirecek şekilde seçmek gerekir. 

 

 
2. BORULARDA BASINÇ KAYIPLARI 

Boru hattında farklı kesitlerdeki basınç farkları ve akım debisi ölçülür. Basınç farkı ve debi 

ölçüm sonuçlarından yararlanılarak akım ortalama hızı, Re (Reynolds sayısı), sürtünme faktörü 

ve yerel kayıp katsayıları hesaplanarak belirlenir. Akım ortalama hızı süreklilik denklemi, 

sürtünme faktörü ve yerel kayıp katsayıları Bernoulli denklemi kullanılarak belirlenir. 

Hesaplamalara ilişkin denklem ve bağıntılar aşağıda verilmiştir: 

Akım ortalama hızı ile hacimsel debi arasındaki ilişki: V̇= 𝑉 × 𝐴 

Kütle korunumu bağıntısı: 𝑉1 × 𝐴1 = 𝑉2 × 𝐴2 (sıkıştırılamaz akışkanlar için) 

V= Ortalama akım hızı(m/s) 

A= Boru kesit alanı(1 ve 2 alt indisleri sırasıyla elemanların giriş çıkış kesitlerini 

simgeler.) 

Reynolds sayısı: Re = 
𝑉×𝐷

 
v 

D=Boru çapı 

ν= Akışkanın kinematik viskozitesi (𝑚2/s) 

Bernoulli denklemi: 
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Bernoulli denklemi enerjinin korunumu ilkesine dayanır ve sistemde kontrol hacmi sınırları 

dışına etki eden enerji yükleri olmadığı 2 farklı kesit arasında uygulandığında yukarıdaki 

şekilde verilir. Burada, P statik basınç(Pa), ρ akışkanın yoğunluğu(kg/m3), g yerçekimi 

ivmesi(m/𝑠2), z potansiyel yükseklik(m), 𝐻𝑘 ise viskoz etkilerin sebep olduğu enerji kaybını 

verir(m). Bu bağıntıda akışkanın sahip olduğu ve dikkate alınan enerjileri enerji yükü 

formunda verilmiştir. Bernoulli denklemindeki 
𝑃

 
 g 

terimi statik basınç enerji yükünü, 

𝑉2 

dinamik basınç enerji yükünü, z potansiyel enerji yükünü ve 
2g 

𝐻𝑘 enerji kaybını basınç yükü 

olarak vermektedir. Boru hatları farklı malzemeli ve farklı ebatlarda borulardan, vana, nipel ve 

dirsek gibi tesisat elemanlarından oluşur. Boru hatlarındaki basınç kaybı viskoz etkilerin sebep 

olduğu sürtünmeden dolayı meydana gelen sürekli kayılar ile farklı boru ve tesisat 

elemanlarının sebep olduğu direncin meydana getirdiği yerel kayıpların toplamıdır. 

𝐻𝑘 = 𝐻𝑘,𝑦𝑒𝑟𝑒𝑙 + 𝐻𝑘,𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 

Birçok boru ve tesisat elemanları pek uzun olmayan bir boru hattı için yerel kayıplar sürtünme 

kayıplarından daha büyük olabilir. 

Bir boru akımında sürtünmeden kaynaklanan kayıplar süreklidir yani daima mevcuttur, bu 

yüzden sürekli kayıplar diye de adlandırılır. Sürekli kayıplar, akışkan yoğunluğu ve viskozitesi, 

boru çapı ve uzunluğu, boru iç yüzeyinin pürüzlülüğü ve akım hızına bağlıdır. 

𝐻𝑘 = f (ρ,µ,D,L,ε,V) 

Burada ρ akışkan yoğunluğu, μ akışkan dinamik viskozitesi, D boru iç çapı, L boru uzunluğu, 

V akım ortalama hızı ve ε boru iç yüzeyinin pürüzlülüğünü ifade eden karakteristik bir 

uzunluktur ve pürüzlülük diye adlandırılır. Pürüzlülük boru iç yüzeyini oluşturan ortalama 

yüzeyin altındaki girintilerin veya üstündeki çıkıntıların yüksekliklerinin en büyük değerlerinin 

ortalaması olarak alınır ve ortalama pürüzlülük yüksekliği olarak da anılır. Viskoz etkilerin 

meydana getirdiği sürtünme kuvvetlerini boyutlandıran boyutsuz bir katsayı tanımlanır. Bu 

katsayı sürtünme faktörü(f) diye adlandırılır ve katı yüzey üzerinde meydana gelen kayma 

gerilmeleri ile boru kesitindeki ortalama dinamik basınç arasındaki orandır ve aşağıdaki gibi 

formülize edilir. 

f =
 𝑐w    
1

𝜌𝑉2 
2 

Burada 𝑟w viskoz etkilerden yani sürtünmeden kaynaklanan boru yüzeyindeki kayma 

gerilmesidir. Viskoz sürtünmelerin büyüklüğü dolayısıyla sürtünme faktörü; akışkan 
yoğunluğuna ve viskozitesine, akım ortalama hızına, boru çapına,boru uzunluğuna ve ayrıca 

boru pürüzlülüğüne bağlıdır. 

f = f(ρ,µ,V,D,L,ε,) 

Sürtünme katsayısının bağlı olduğu parametreler iki farklı boyutsuz parametre oluşturacak 

şekilde düzenlenebilir, bunlar Reynolds sayısı ve bağıl pürüzlülüktür. Bağıl pürüzlülük, ε /D, 

ortalama pürüzlülük yüksekliğinin boru iç çapına oranıdır. 

𝜌𝑉𝐷 
f = f( , ) 

µ 𝐷 

𝑧 
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Laminer, tam gelişmiş, kararlı ve sıkıştırılamaz boru akımı için sürtünme faktörü ile basınç 

düşüşü arasında aşağıdaki gibi bir bağıntı vardır. 

∆𝑃= ƒ 
𝐿 1 

𝜌𝑉2 
𝐷 2 

Eşitliğin her iki tarafı akışkanın özgül ağırlığına bölünürse basınç kaybı akışkan yükseltisi yani 

basınç yükü olarak elde edilir ve aşağıda verilen denklem viskoz etkilerin sebep olduğu 

sürtünmeden meydana gelen basınç yük kaybıdır. 
 

∆𝑃 
 

𝜌g 
= 𝐻𝑠 = ƒ 𝐿 𝑉

2
 

 

𝐷 2𝑔 

Basınç kaybı ile sürtünme faktörü arasındaki bu bağıntı her iki laminer ve türbülanslı rejim için 

de kullanılır. 

Laminer boru akımı için sürtünme faktörü ile Re sayısı arasındaki bağıntı aşağıdaki gibidir. 

Buradan görüldüğü gibi laminer akımlarda sürtünme faktörü boru pürüzlülüğüne bağlı değildir. 

f = 
64 

𝑅𝑒 

Türbülanslı tam gelişmiş pürüzsüz bir boru akımında sürtünme faktörü ile Reynolds sayısı 

arasındaki deneysel olarak bulunan bağıntı Blasius formülü olarak adlandırılır ve aşağıdaki 

gibidir. 

f = 
0.316 

𝑅𝑒1/4 

Pürüzlü borular için deneysel olarak bulunan sürtünme faktörü, Reynolds sayısı ve bağıl 

pürüzlülük arasındaki bağıntı da aşağıda verilmiştir ve bu da Colebrook denklemi olarak 

adlandırılır. 

 1  
= -2 log(

(𝗌/𝐷) 
+  

2.51 
)

 
√ƒ 3.7 𝑅𝑒√ƒ 

Boru akımları için sürtünme faktörü, Reynolds sayısı ve bağıl pürüzlülük arasındaki ilişki 

pürüzlü ve pürüzsüz borular, laminer ve türbülanslı akımlar için deneysel veriler kullanılarak 

elde edilen Moody diyagramı ile verilir. Moody diyagramı ekte verilmiştir. 

Yerel kayıpları boyutlandıran kayıp katsayısı diye adlandırılan boyutsuz bir katsayı (K), 

tanımlanır. Bu katsayı ile dinamik basınç yükünün çarpımı yerel basınç yük kaybını verir. 

𝑉2 

𝐻𝑘,𝑦𝑒𝑟𝑒𝑙= K 
2g 

Yerel kayıplar sürekli var olan sürtünme kayıplarından hariç akıma karşı ilave direnç meydana 

getiren tüm elemanların sebep olduğu kayıplardır. Bu elemanların her biri akım hızının değerini 

ve/veya yönünü değiştirir ve bu da sürtünme katsayısından farklı değerlendirilen ilave bir 

basınç kaybına sebep olur. Eğer bir eleman, akımın yavaş yavaş ivmelenmesine sebep oluyorsa 

sebep olduğu kayıplar nispeten daha düşüktür, nispeten daha büyük kayıplara akım kesit 

alanlarında ani daralmalar meydana getiren elemanlar sebep olur. Kayıp katsayılarının değerleri 

deneysel olarak tespit edilir. 

Boru kesit alanında ani genişleme ve daralmanın sebep olduğu kayıp katsayısı aşağıdaki 

bağıntıda olduğu gibi elde edilir. 

𝐴 2 
𝑑   2   2 

K = (1 −  1) 
𝐴2 

= (1 − (  ) ) 
𝐷 
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𝑒 

Burada, 𝐴1 ve 𝐴2 sırasıyla önceki ve sonraki akım kesit alanını, d ve D ise sırasıyla küçük ve 

büyük kesit çaplarını simgelemektedir. Fakat 𝐴2, 𝐴1’den oldukça büyükse, örneğin bir borudan 

depoya giriş gibi, kayıp katsayısı 1 olur, çünkü akımın kinetik enerjisi neredeyse tamamen 

kaybolur. 

Pratikte yerel kayıplar kayıp katsayısına denk gelen ek boru uzunluğu olarak da dikkate alınır. 

Kayıp katsayısı ile denk geldiği ek uzunluk arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. 

𝑉2 
K 

2g 
= 4f 

𝐿𝑒 𝑉
2 

 

𝐷 2g 

 

𝐿 = K
 𝐷

 
4ƒ 

 
 

Boru hattında bulunan diğer elemanların sebep olduğu kayıplar mevcut boru uzunluğuna ilave 

edilerek boru hattında meydana gelen toplam kayıplar, sürekli kayıplar bağıntısında boru 

uzunluğu yerine boru uzunluğu ile diğer elemanların kayıp katsayısına denk gelen ek uzunluk 

ilave edilerek hesaplanabilir. 
 
 

𝐻𝑘 = 𝐻𝑘,𝑠ü𝑟𝑒𝑘𝑙i + 𝐻𝑘,𝑦𝑒𝑟𝑒𝑙 = 4f 
(𝐿+𝐿𝑒) 𝑉2 

 

𝐷 2g 

 
 

Buna rağmen K faktörünün hesabında yüksek hassasiyet gerektirmeyen durumlar için Tablo 

1’deki ortalama değerler birçok durumda kullanılabilir. 

 

Tablo 1: Bağlantı elemanları için tipik K faktörleri 

 

BAĞLANTI ELEMANI K FAKTÖRÜ 
U dönüşü (kapalı) 2.2 

Standart 450 dirsek 0.4 

Standart 900 dirsek 0.9 

Uzun radyuslü (geniş) 900 dirsek 0.6 

Dişli birleştirme (ünyon) 0.05 

T (akış hat boyunca) 
T (akış yan taraftan) 

0.4 
1.8 

Ani genişleme (1-A1/A2)2 

Ani daralma (A2/A1) 0 
0.1 
0.3 
0.5 
0.7 
0.9 

0.5 

0.4 
0.45 
0.3 
0.2 

0.08 

Yavaş daralma İhmal edilebilir 

Yavaş genişleme, açıya bağlı  >500 

400 

300 

200 

100 

1.0 
0.9 
0.7 
0.4 

0.15 

Sürgülü (şiber) vana, (konumu) tam açık 

¾ açık 
½ açık 

0.2 

0.9 
5.0 



5 
 

¼ açık 24 

Stop (diskli) vana, (konumu) tam açık 
¾ açık 

½ açık 
¼ açık 

10.0 
11.0 
12.5 
50.0 

Klapeli valf, filtreli (mafsallı) 
(kaldırmalı) 

2.0 
10.0 

Çek valf (klape), (mafsallı) 
(bilyalı) 
(kaldırmalı) 

2.5 
4.0 

15.0 

 
 

Notlar: 

1. Ani duraklama ve genişlemelerde K faktörü, giriş A1 yüzeyi ile çıkış A2 yüzeyi oranına 

bağlıdır. Ani genişleme durumunda Tablo 1’de K faktörünü belirlemek için basit bir 

formül verilmiştir. Ani daralma durumunda aynı formül kullanılmaz ve K değeri tablodan 

uygun olan orana göre seçilir. 

2. Şayet bir boru tank veya depoya bağlanıyorsa, A1/A2 oranı sıfır alınabilir. Bundan dolayı 

K=1 alınır. Bir tank veya depodan bir boruya girişte A2/A1 oranı sıfır alınabilir, böylece 

K=0,5 alınır. 

3. Yavaş daralmalar için, gittikçe incelen veya iyi yuvarlatılmış geçişlerde basma kaybı 

ihmal edilebilir. Kademeli genişlemelerde K faktörü duvarın eğimine bağlıdır. Şayet açı 

50°’yi aşarsa etkisi ani genişleme gibi olur ve K=1 alınabilir. Şayet açı çok keskin ise ve 

10°’nin altında ise basma kayıpları ihmal edilebilir ve K = 0 alınabilir. 

4. Vana için K faktörü (ve ayrıca basma kaybı) valfin açılma oranına bağlıdır. Valf tamamen 

kapalı olduğunda, K faktörü sonsuz olduğunda, valfle tamamen basma kaybı vardır (akış 

olmaz). Tam akış olan bir sistemde valf tamamen açıktır. Buna rağmen, tasarım 

mühendisleri valfleri seçerken ayar emniyeti sağlamak üzere ½ veya ¾ açık olarak dikkate 

alırlar. Bazı durumlarda kısma kontrolün önemli bir parçasıdır, sıvı akış sistemini 

tasarlarken düşük bir kısma gerekebilir. 

 
 

Sabit boru çaplarında uygun boyutlu bağlantı elemanları kullanılabilir. u hızı bütün bağlantı 

elemanlarında sabit kabul edilir. Böylece toplam K faktörü bütün bağlantı elemanlarının K 

değerlerinin toplamı olarak alınabilir. 

 

 
Eşdeğer Uzunluk (Le):Bir bağlantı elemanın eşdeğer uzunluğu, aynı basma kaybını veren düz 

boru uzunluğu olarak tanımlanır ve sıkça kullanılır. 

f 
𝐿𝑒 

× 
𝑉2 

= 𝐾 
𝑉2 

𝑑 2g 2g 

 
 

𝐿𝑒 = 𝐾 
𝑑

 
ƒ 
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3. YAPILACAK OLAN DENEYLER 

 

Yapılacak olan tüm deneyler, Şekil 1’de gösterilen Borularda Basınç Kaybı deney 

düzeneğinde gerçekleştirilecektir. Şekil 2’de ise düzeneğe ait şematik gösterim verilmiştir. 
 

 

 

 
 

Şekil 1: Borularda basınç kaybı deney düzeneği 
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Şekil 2: Borularda basınç kaybı deney düzeneği şematik gösterimi 

 

3.1. Yerel Kayıp Katsayılarının Hesabı 

 

Deneyin Amacı: Sıvı akışkan hatlarında kullanılan ve akım çizgilerini geometrik olarak 

değiştirerek kısıtlayan yerel bağlantı cihazlarındaki basınç kayıplarını ölçmek. Bu ölçüm 

değerlerine bağlı olarak yerel kayıp katsayısı K değerini hesaplayabilmek. 

 

 
Deneyin Yapılışı: Cihaz ana elektrik kablosunu prize takınız. Şebeke su bağlantısını cihazın 

sol tarafında bulunan kaplin vasıtasıyla yapınız. Cihaz üzerinde acil durum ve sigortaları kontrol 

ediniz, ana şalteri açık konuma getiriniz ve ana giriş vanasını tam açık konuma getiriniz. 

Ardından pompa anahtarını aktif hale getiriniz. Ana giriş vanası üzerinden debiyi istediğiniz 

debi değerine ayarlayınız. Basınç bağlantı hortumunu diskli vana girişine ve çıkışına bağlayıp 

ölçüm değerini tabloya kaydediniz. Su debisini farklı debi değerlerine ayarlayarak ölçümleri 

tabloya kaydediniz. Debi değerlerini boru kesitine bölerek akış hızlarını bulunuz. Daha önce de 

verilen (1.1) formülü yardımıyla K değerlerini farklı akış hızları ve basınç kayıpları için 

hesaplayınız. 

𝑉2 

𝐻𝑘,𝑦𝑒𝑟𝑒𝑙= K 
2g 

(1.1) 

 
Diğer vana ve bağlantı elemanları için deneyleri benzer şekilde tekrarlayınız. 
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3.1.1. Ölçümler ve Deney Sonuçları 
 

 
Tablo 2: Deney Verileri 

 

ÖLÇÜM Debi 
[𝑚 /h] 

Kesit [𝑚2] Hız [m/s] ∆𝑃 [𝑚𝑏𝑎𝑟] K 

Dirsek,PVC,25 mm      

Dirsek,PVC,25 mm      

Dirsek,PVC,25 mm      

Dirsek,PVC,25 mm      

Ortalama  

PVC,T Bağlantı, ¾” 
(düşey akış) 

     

PVC,T Bağlantı, ¾” 
(düşey akış) 

     

PVC,T Bağlantı, ¾” 
(düşey akış) 

     

PVC,T Bağlantı, ¾” 
(düşey akış) 

     

Ortalama  

Küresel vana,PVC,25 mm      

Küresel vana,PVC,25 mm      

Küresel vana,PVC,25 mm      

Küresel vana,PVC,25 mm      

Ortalama  

Küresel vana,galveniz, 
25 mm 

     

Küresel vana,galveniz, 
25 mm 

     

Küresel vana,galveniz, 
25 mm 

     

Küresel vana,galveniz, 
25 mm 

     

Ortalama  

Şiber vana,pirinç,25 mm      

Şiber vana,pirinç,25 mm      

Şiber vana,pirinç,25 mm      

Şiber vana,pirinç,25 mm      

Ortalama  

Diskli vana,pirinç,25 mm      

Diskli vana,pirinç,25 mm      

Diskli vana,pirinç,25 mm      

Diskli vana,pirinç,25 mm      

Ortalama  

Kosva vana,pirinç,25 mm      

Kosva vana,pirinç,25 mm      

Kosva vana,pirinç,25 mm      

Kosva vana,pirinç,25 mm      

Ortalama  

Pislik tutucu,pirinç,25 mm      

Pislik tutucu,pirinç,25 mm      
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Pislik tutucu,pirinç,25 mm      

Pislik tutucu,pirinç,25 mm      

Ortalama  

Basınç 
regülatörü,galveniz,25 mm 

     

Basınç 
regülatörü,galveniz,25 mm 

     

Basınç 
regülatörü,galveniz,25 mm 

     

Basınç 
regülatörü,galveniz,25 mm 

     

Ortalama  

Su sayacı,metal, ¾”      

Su sayacı,metal, ¾”      

Su sayacı,metal, ¾”      

Su sayacı,metal, ¾”      

Ortalama  

Radyatör vana, ½”      

Radyatör vana, ½”      

Radyatör vana, ½”      

Radyatör vana, ½”      

Ortalama  

Mini küresel vana, galveniz, 

¾” 
     

Mini küresel vana, galveniz, 

¾” 
     

Mini küresel vana, galveniz, 

¾” 
     

Mini küresel vana, galveniz, 

¾” 
     

Ortalama  

Yaylı çek valf, pirinç,25 mm      

Yaylı çek valf, pirinç,25 mm      

Yaylı çek valf, pirinç,25 mm      

Yaylı çek valf, pirinç,25 mm      

Ortalama  

Çalpara çek valf, pirinç,25 
mm 

     

Çalpara çek valf, pirinç,25 
mm 

     

Çalpara çek valf, pirinç,25 
Mm 

     

Çalpara çek valf, pirinç,25 
Mm 

     

Ortalama  

Yarım dirsek,45°, 
PPRC,25 mm 

     

Yarım dirsek,45°, 
PPRC,25 mm 

     

Yarım dirsek,45°, 
PPRC,25 mm 

     

Yarım dirsek,45°, 
PPRC,25 mm 

     

Ortalama  
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U Parçası 
(4’lü dirsek), PPRC,25 mm 

     

U Parçası 
(4’lü dirsek), PPRC,25 mm 

     

U Parçası 
(4’lü dirsek), PPRC,25 mm 

     

U Parçası 
(4’lü dirsek), PPRC,25 mm 

     

Ortalama  

 

3.2. Sürekli Basınç Kayıplarının Ölçümü 
 

Deneyin Amacı: Sıvı akışkan hatlarında kullanılan boruların gerek iç yüzey (cidar) akışkan 

arasındaki sürtünmeden ve gerekse akışkan moleküllerinin kendi aralarındaki sürtünmesinden 

kaynaklanan basınç kayıplarını ölçmek. Bu ölçüm değerlerine bağlı olarak sürtünme katsayısı 

değerini hesaplayabilmek. 
 

Deneyin Yapılışı: Cihaz ana elektrik kablosunu prize takınız. Şebeke su bağlantısını cihaz sol 

tarafında bulunan kaplin vasıtasıyla yapınız. Cihaz üzerinde acil durum ve sigortaları kontrol 

ediniz ve ana şalteri açık konuma getiriniz. Cihaz üzerinde bulunan ana giriş vanasını tam açık 

konuma ve pompa anahtarını aktif getiriniz. Ana giriş vanası üzerinden debiyi 3,4 ve 5 𝑚3/ℎ 

debi değerlerine ayarlayınız. Basınç bağlantı hortumunu düz boru 30’lik şeffaf boru girişine ve 

çıkışına bağlayıp ölçüm değerini tabloya kaydediniz. Aynı işlemi 25 mm’lik şeffaf boru ve 25 

mm’lik PVC boru için tekrarlayınız. Debi değerlerini boru kesitine bölerek akış hızlarını 

bulunuz. Moody diyagramı (EK) yardımıyla borunun bağıl pürüzlülük değerini hesaplayınız. 

Akış hızı yardımıyla akışın Reynolds değerini hesaplayınız. 
 

 

 

Re = 
 𝑉 𝐷 

 

𝜇 

𝑉 𝐷 
= 

𝑣 

𝐴𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟i 
= 

𝑉i𝑠𝑘𝑜𝑧 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 

 

V - Akışkanın hızı [m/s] 

 

D - Boru çapı [m] 

 

μ - Akışkanın dinamik viskozitesi [N.s/m2] 

 

ν - Akışkanın kinematik viskozitesi [ν = μ / ρ] 

ρ - Akışkanın yoğunluğu [kg/m3] 

1) Bağıl pürüzlülük ve Re sayısını Moody diyagramında kesiştirerek f sürtünme 

katsayısını bulun. 

2) Sürtünme katsayısı (f) değerini Darcy formülünde (1.2) yerine koyarak basınç kaybını 

hesaplayın. 
 

𝐿 𝑉2 

𝐻𝑠 = ƒ
𝐷 2g 

(1.2) 

3) Hesaplanan değer ile ölçülen değeri karşılaştırın. 
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4) Diğer borular için deneyleri benzer şekilde tekrarlayın. 

 

3.2.1. Ölçümler ve Deney Sonuçları 

 

Tablo 3: Deney Verileri 

 

𝐷𝑑ış 𝐷iç 𝐴1 𝐿𝑏𝑜𝑟𝑢 3 𝑚3/ℎ 4 𝑚3/ℎ 5 𝑚3/ℎ 
30 mm şeffaf 
boru 

      

25 mm şeffaf 
boru 

      

25 mm PVC boru       

 
 

Tablo 4: Deney Verileri 

 

Ölçüm Debi 

(𝑚3/ℎ) 
Hız 
(m/s) 

Re 
(Reynolds 
Sayısı) 

f 
(Sürtünme 
Faktörü) 

L 
(Uzunluk) 

𝐻𝑠 
(mbar) 

∆𝑃 
(mbar) 

PVC şeffaf 
boru,30 mm 

    1070 mm   

PVC şeffaf 
boru,30 mm 

    1070 mm   

PVC şeffaf 
boru,30 mm 

    1070 mm   

PVC şeffaf 
boru,30 mm 

    1070 mm   

PVC şeffaf 
boru,25 mm 

    1170 mm   

PVC şeffaf 
boru,25 mm 

    1170 mm   

PVC şeffaf 
boru,25 mm 

    1170 mm   

PVC şeffaf 
boru,25 mm 

    1170 mm   

PVC 
boru,25 mm 

    1170 mm   

PVC 
boru,25 mm 

    1170 mm   

PVC 
boru,25 mm 

    1170 mm   

PVC 
boru,25 mm 

    1170 mm   
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Tablo 5: Suyun farklı sıcaklıklardaki viskozite ve yoğunluk değişimleri 
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