
Fanlarda Performans Testi ve Verimlilik 
 
Fanların görevi, istenilen debideki havayı, gerekli olan basınç farkı kadar artırarak bir yerden başka yere iletmektir.  
Santrifüj fanların sağlayabileceği debi ve basınç,  giriş çapı, devir sayısı, kanat giriş-çıkış açısına; aksiyal fanlarda ise gövde çapı, 
göbek çapı ve devir sayısı gibi parametrelere bağlıdır. 
 
Fan etiket (tasarım) basıncı, sistem hat basıncını tasarım noktasında karşılamalıdır. Tam da bu noktada imal edilen fanların 
tasarım değerlerine sahip olup olmadığı ve sistem eğrisi ile beklenilen yerde kesişmesi kontrol edilmelidir. 
 
Unutulmamalıdır ki fanlar ömürleri boyunca ilk yatırım maliyetlerinin onlarca katı enerji tüketirler. Bunun anlamı bir işletme 
için en iyi fanın ilk yatırım maliyeti en düşük olan fan değil, istenilen performansı sağlarken az enerji tüketen verimli fan 
olduğudur.  
 
Bu nedenle fanların seçimi, tasarımı, imalatı ve işletilmesi, ömür boyu maliyet esasına göre yapılmalıdır. Fanlar olabildiğince 
sistemin ihtiyaç duyduğu noktaya göre tasarlanıp kullanılmalıdır. Belirlenen debi ve basınca ve diğer çalışma koşullarına uygun 
fan tasarımı ve seçimi yapılmalıdır. 
 
Alfer Mühendislik, fan seçimi yaparken kullanmakta olduğu seçim programı sayesinde gerekli hesaplamaları yaparak en 
verimli fan seçimi yapmakta ve bu seçime uygun fan eğrilerini oluşturmaktadır. 
 
Endüstriyel fanların performans testleri ilgili test kodlarına göre yapılır. Bir fanın performansı statik basınç (Pa), toplam basınç 
(Pa), fan gücü (kW), motor girdisi (kW), mekanik verim (%), ses düzeyi (dB) gibi değişkenlerin tümünün hava debisine karşı 
çizildiği bir eğri (Fan Performans Test Eğrileri) ile değerlendirilir.  
 
Bu performans eğrileri testlerden elde edilirken, bazıları fan kanunlarının uygulanmasıyla belirlenir. 
 
Alfer Aerodinamik ve Mekanik Test Ünitesi 
Alfer Mühendislik kendi bünyesi içerisinde devreye aldığı “Fan Test” merkezi ile de sektöründe öncü durumdadır. Firmamız, 
son yıllarda test olanaklarını geliştirmiştir. Konu test merkezimiz vasıtası ile fanların aerodinamik ve mekanik özellikleri, 
operasyonel koşullar altında gerçek zamanlı olarak test edilmektedir. Bu test üniteleri ile fanların mekanik ve kapasite 
testlerini yapabilmekte, torkmetre sayesinde direkt olarak mil gücünü yani fan verimini ölçebilmekteyiz. 
 
Böylelikle büyük kapasiteli fanlar sevkiyat öncesi test edilerek müşteri için gerekli tüm veriler fanların sahada devreye alınması 
beklenilmeden eksiksiz olarak sunulmaktadır. 
 
Alfer Hassas Fan Test Sistemi 
ISO 5801 standartları uygunluğunda, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilen fanların fan karakteristiklerinin hassas olarak 
çıkarılabilmesi, performanslarının hassas olarak ölçülebilmesi için kurulmuş fan test sistemidir. Sistem üzerinden; 

• Tork 
• Debi 
• Basınç 
• Sıcaklık 
• Vibrasyon 
• Nem 
• Desibel 

ölçümleri alınabilmektedir. Sistemde yardımcı fan kullanıldığından, fanların çok daha geniş bir bölgede performansları 
ölçülebilmektedir. Mil üzerinden yapılan 10.000 Nm’ye kadar tork ölçümü ile fanlarımızın verimlerini ölçebilmekteyiz. 5x5 
metre kesit alanı ile dünya üzerinde sayılı büyüklükte bir test sistemidir. 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


