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1.GİRİŞ

Birçok sanayi kuruluşunun en önemli girdilerinin başında enerji gelmektedir. Enerji maliyeti prosese,

kullanılan ham maddeye, imal edilen son ürüne göre değişiklik gösterir ve toplam işletme maliyetleri içerisinde

% 8–50 arasında pay alır. Çoğu işletme bunun doğal bir harcama kalemi olduğunu kabul ederek bu enerji

harcamalarını olduğu gibi kanıksamıştır. Genellikle enerji basit bir şekilde toplam üretim maliyetleri içerisine

katılır ve ayrı bir kalem olarak dikkate alınmaz. Bir ürünün maliyetini; çoğunlukla üretim seviyesine bağlı

olmayan işletmenin sabit giderleri (binanın ısıtılması, vergiler, bakım onarım, güvenlik ve sigortalar gibi giderler)

ve üretim ile birlikte değişen değişken giderler(hammadde, işçilik, enerji gibi )belirler.

Enerji Verimliliği; yaşam standartlarında, hizmet kalitesinde, üretim miktarında düşüşe yol açmadan enerji

tüketiminin minimize edilmesidir yani bir işi daha az enerji kullanarak yapabilmektir. Enerji verimliliğini

gösteren en önemli gösterge enerji yoğunluğu/gayri safi milli hâsıla başına düşen enerji miktarıdır.

2. SANTRİFÜJ KOMPRESÖR

1- Hava giriş kontrol valfinden geçerek kompresöre girer ve çarkın havaya kinetik enerji kazandırdığı birinci 

kademeye doğru akar.

2-Hava yoğuşmayı yok etmek için düşük hızda paslanmaz çelik nem ayırıcıdan geçer.

3-Hava difüzöre ilerler, burada kinetik enerji basınca çevrilir (hız azalır, basınç yükselir)

4-İçinde bulunan soğutucu, sıkıştırma sonucu oluşan ısıyı alarak verimi arttırır.

5-Nem aktarma, hava sonraki aşamaya geçmek için 180 yön değiştirmeye zorlandığında biter. 

Motorun içinde yer alan soğutma fanı ortamda bulunan havayı ön kapaklardan motor içine çeker ve arka

kapaklarda yer alan havalandırma deliklerinden dışarıya atar. Motorun çalıştığı ortamda bulunan hava soğutma

amacı ile motor içinden geçtiğinden tozlu ortamlarda çalışması sakıncalıdır.

3.PİTOT-STATİK TÜPÜ İLE MOTOR SOĞUTMAHAVASI DEBİSİNİN ÖLÇÜLMESİ

Pitot statik tüpü, basınç farkını ölçerek yerel hızı ölçer ve bunu Bernoulli denklemini kullanarak yapar. Bu

cihaz akışla aynı hizaya yerleştirilen diferansiyel basınç dönüştürücüsüne bağlı ince bir çift tüpten oluşur. İç

tüpün burnu, akışa tam açıktır ve dolayısıyla o konumdaki toplam basıncı ölçer (P1). Dış tüpün burnu kapalıdır

ancak dış çeperinin yan yüzünde delikler vardır ve dolayısıyla statik basıncı ölçer (P2).

Motor soğutma havasının giriş ve çıkış değerleri tabloda görüldüğü gibidir. Kazan hava debisinin motor

soğutma hava debisinden daha küçük olduğu hesaplamalar sonucunda elde edilmiştir. Motor soğutma havası

kazan için yeterlidir.

Tabloda görüldüğü gibi ortam havası yerine, kazanda motor soğutma havası kullanılırsa yakıt tüketiminde

azalma sağlanır.

4. HAVA KANALI TASARIMI

Motor soğutma havası kazana hava kanalı yardımıyla aktarıldı ve hava kanalının maliyeti hesaplandı.

5. SONUÇ

Bu çalışmada motor soğutma havası kazanda kullanılarak yakıt tüketimi düşürülmüş ve enerjiden tasarruf

edilmiştir.

 
Sıcaklık ( 

o
C ) Entalpi(kJ/kg) 

Ortalama 

Hız(m/s) 

Kütlesel 

Debi(kg/s) 

Giriş 18.1 291.26 
5.6495 3.12 

Çıkış 43 316.28 

 


