HAVA SICAKLIĞININ FAN DEĞERLERİNE ETKİSİ
Üretici kataloglarında verilen fan çalışma değerleri; debi, basınç, güç, verim, fanın içerisinden
geçen,
20oC sıcaklık,
%50 göreceli nem,
deniz seviyesinde101 kPa basınç,
1,2 kg/m3 yoğunluktaki standart hava için verilen değerlerdir.
Ancak fan içerisinden geçen havanın sıcaklığı değiştiğinde yoğunluğu da değişir ve buna
bağlı olarak fanın basınç ve güç değerleri de değişir.
Havanın sıcaklığı arttığında yoğunluğu azalır. Yoğunluktaki azalma ile doğru orantılı olarak
basınç ve çekilen güç de aynı oranda azalır. Debi ve verim değişmez (Şekil 1).
d1: Değişen sıcaklıktaki hava yoğunluğu
P1: Değişen sıcaklıktaki basınç
W1: Değişen sıcaklıktaki güç

Şekil 1……..Sıcaklık – Basınç – Güç – Debi İlişkisi

d1
P1
W1
--- = ---- = -----d0
P0
W0

Fan içerisinden geçen havanın sıcaklık ve yoğunluk değişimi hangi hallerde önem kazanır?





Kış – Yaz Mevsimsel sıcaklık farklılıklarına veya bölgeler arasındaki sıcaklık
farklılıklarına bağlı olarak ± 20 ile 30oC’lik değişimlerin etkileri ihmal edilebilir.
Standart şartlardaki havaya göre seçilmiş olan bir fan, sürekli olarak yüksek sıcaklıkta
hava veya atık gaz tahliyesinde kullanılacaksa havanın yoğunluğu azalacak ve buna
bağlı olarak fanın basıncı ve çektiği güç de azalacaktır. Fanın motor gücü, yüksek
sıcaklıktaki düşük hava yoğunluğuna bağlı olarak azalacağından, daha düşük güçteki
motorlu fanın ilk yatırım maliyeti ve işletme esnasındaki enerji tüketimi de azalacaktır.
Yangın dumanı tahliyesinde kullanılan fanların seçimi standart hava yoğunluğuna (1,2
kg/m³) göre yapılır çünkü kanal sisteminin direnci de genellikle standart hava
yoğunluğuna göre hesaplanmıştır. Yangın esnasında yüksek sıcaklıktaki dumanın
yoğunluğu, normal şartlardaki havaya göre düşük olacağından fanın ürettiği basınç
da düşük olacaktır. Ancak, Şekil 1’de görüldüğü gibi, fanın bağlı bulunduğu kanal
sisteminin direnci de, yüksek sıcaklıktaki düşük hava yoğunluğuna bağlı olarak
azalmakta ve düşen fan basıncının sistem üzerinde olumsuz bir etkisi olmamaktadır.
Örneğin; 20oC sıcaklık ve 1,2 kg/m3 yoğunluktaki standart hava için hesaplanan
sistem direnci 200 Pa ve istenen hava debisi 10.000 m3/h olsun ve bu kapasite için
seçilen fanın motor gücü 2,2 kW olsun. Yangın esnasındaki havanın sıcaklığını 300oC
kabul edersek havanın yoğunluğu bu sıcaklık için yaklaşık 0,6 kg/m3 dür ve hava
yoğunluğu oranı 0,6/1,2 = 0,5’dir. Yangın anında fanın ürettiği basınç da, sistem
direnci de 0,5 katsayısına göre 100 Pa’a inecek ve değişmeyen hava debisinin sistem
üzerinden tahliyesinde bir problem olmayacaktır. Çekilen motor gücü yaklaşık olarak
1,1’kW’a düşecektir.

