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Bas›nçl› hava hastanelerde, laboratuarlarda,
endüstride ve genel binalarda kullan›l›r. 

18.1. TASARIM ‹LKELER‹

1) Düflük bas›nç gereksinimlerini karfl›lamak üzere
bas›nç-düflürme vanalar› kullan›l›r. ‹zole yüksek
bas›nç gereklelerini karfl›lamak üzere istenilen
bas›nc› sa¤layan ayr› ve/veya alt-merkezi
kompresör birimleri kullan›lmal›d›r.

2) Kuru hava istenen, ya da hava borular›n›n so¤uk
mahallerden geçti¤i yerlerde devreye hava
kurutucusu koyulmal›d›r.

Boru Tesisat›

1) Hasta tedavisinde kullan›lan havay› tafl›yan
boru tesisat›, çap›na bak›lmaks›z›n L türü bak›r
boru olmal›; gümüfl kayna¤› ile yap›lm›fl bak›r
veya döküm pirinç ya da diflli k›z›l pirinç
ba¤lama elemanlar› kullan›lmal›d›r. Bütün boru,
fittings ve vanalar medikal  gaz kullan›m›na
uygun özel bir biçimde y›kanmal› ve kirlilik
unsurlar› içermemelidir.

2) 2” ve daha küçük çapl› borularda, aksi
belirtilmedi¤i sürece, L tipi bak›r boru
kullan›lmal›, ba¤lant›lar pirinç döküm ya da
bak›r döküm fittingslere gümüfl kayna¤›
uygulanarak yap›lmal›d›r.

3) Aksi belirtilmedi¤i sürece, 2 1/2” ve daha genifl
borular galvanizli çelik boru olmal›, diflli
galvanize demir döküm ba¤lant› elemanlar›
kullan›lmal›d›r.

4) Genel bina sistemlerinde küçük çapl› tesisat
galvanizli çelik borudan olabilir. Baz› genifl
endüstriyel uygulamalarda, boru tesisat›
kaynakl› çelik borudan yap›labilir.

5) Gömme borular, don, korozyon ve fiziksel
tahribata karfl› uygun biçimde korunmufl
olmal›d›r. Bunun için do¤ru bir kaplama ve
uygun korozyon kaplamas› kullan›labilir.

6) Kontrol vanalar› (kaplama vanalar›) küresel
türden olmal›d›r.

7) Çek valfler normalde yay-yüklemeli türden
seçilmelidir.

8) Borular tüketim noktalar›na do¤ru %1-2 e¤imle
döflenmelidir.

9) Tüketim hatlar› esnek çelik hortumla
yap›lmal›d›r.

10) Borular kesinlikle döfleme alt›ndan
geçirilmemelidir.

11) Uzun boru devrelerinde 30 m’de bir boru içinde
yo¤uflan su al›nmal›d›r. Bunun için bir su ay›r›c›
ve flamand›ral› kondenstop kullan›l›r.

12) fiamand›ral› kondenstop su ay›r›c›dan uzak bir
noktaya konuyorsa, hava dengeleme boru
ba¤lant›s› yap›lmal›d›r.

13) Yayg›n ve çok tüketim noktas› olan devrelerde
boru flebekesi ring yapacak biçimde
döflenmelidir. Böylece sistemdeki ani yük
çekifllerinden oluflabilecek bas›nç
dalgalanmalar› önlenebilir. Ring hatt›n›n boru
çap› hava deposu ç›k›fl çap›yla ayn› olmal›d›r.

14) Bütün branflman inifllerinde kondenstop
kullan›lmal›d›r.

15) Bütün kolon ç›k›fllar›n›n alt›nda kondenstop
kullan›lmal›d›r.

Ekipman

Sistem, kompresörlerden birisi devre d›fl›
kald›¤›nda; di¤erlerinin a¤›r yük koflullar›n›
karfl›layaca¤› biçimde tasarlanmal›d›r.

1) Gelecekte olmas› muhtemel  yükler için, üçüncü
kompresörün sonradan yerlefltirilece¤i; üç
kompresörlü bir sistem dizayn edilmesi daha
pratik sonuçlar vermektedir.

a) Bu daha küçük bir yedek üniteyi gerektirir.

b) Ayr›ca üç kompresörlü yerleflim biçimi,
düflük talep durumunda daha ekonomik bir
çal›flma sa¤lar.

2) Laboratuarlar, hastane klinikleri ve diflçilik
sistemleri için kullan›lacak olan kompresörler
rotary s›v›-bilezikli tür olmal›; sars›nt›s›z,
temiz, ya¤dan ar›nm›fl, nemsiz hava temin
etmelidir.

3) E¤er istenen bas›nçlar 6,8 bar’dan fazla ise
ya¤s›z türden pistonlu kompresörlerin
kullan›lmas› gereklidir.

4) So¤utulmufl suyun her zaman bulunmas›
gereken büyük sistemlerde, resirküle kule suyu
düflünülerek su tüketiminden ekonomi
sa¤lanmal›d›r.
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5) Çat›dan emifllerde, hava kompresörleri için
afla¤›daki minimum emifl boru çaplar›n›
kullan›l›r.

6) Girifl bas›nç kayb› (emme borusundaki bas›nç
kayb› nedeniyle) 0,035 bar’dan fazla ise;
özellikle emme borusunun çat›dan geçirilmesi
gereken yerlerde kompresör kapasitelerini, girifl
bas›nc› koflullar›n› etkileyece¤inden, ekipman
seçimi tamamlanmadan önce üretici ile birlikte
kontrol edilmelidir.

7) Hava kompresörleri belirli bir s›zd›rmazl›k suyu
bas›nc›na gerek gösterdiklerinden, bu gerekli
bas›nç kontrol edilmeli ve ba¤lant› yap›lan bina
su tesisat bas›nc› bunun alt›nda olmamal›d›r.

8) Gerekli bas›nçlara ve kullan›m›n türüne göre,
genel bina sistemlerinde kompresörler rotary s›v›
bilezikli ya da ya¤s›z pistonlu tür veya ya¤lamal›
pistonlu tür olmal›; genellikle after-cooler içeren
ya hava ya da so¤utulmal› seçilmelidir.

9) Hava kurutucular: Hastane, diflçilik
uygulamalar›nda ve mutfak kuru hava gereken
di¤er yerlerde hava kurutucular› kullan›lmal›d›r:

• Normalde bunlar 1,6 °C çi¤ noktas› s›cakl›¤›
veren mekanik so¤utma devreli kurutuculard›r.

• Daha düflük çi¤ noktas› gerekti¤inde, mekanik
so¤utma ve kimyasal kurutucu sistemleri birlikte
kullan›l›r.

• Kurutucular devrede kullan›l›yorsa bunlar
filtrelerle tamamlanm›fl olmal›, ayr› boru hatt›
filtreleri kullan›lmamal›d›r.

• Ayr› gereksinimler için, küçük izole sistemler
düflünülmelidir.

• Küçük sistemlerde, kompresör, dryer, filtre ve
risiver’i içeren paket üniteler de kullan›labilirler.

10) Risiver(tank), giriflteki susturucular, girifl
filtreleri, sabit bas›nç vanalar›, nihai yerleflim
için üreticinin önerdi¤i tür ve kapasitelerde
seçilmelidir.

11) Merkezi bir sistemde, basma hatt› filtreleri
dupleks absorpsiyon türünden olmal›, her biri
beklenen nihai yükün 1/2 -2/3’ü kapasiteye sahip

olmal›d›r. Seçim oranlar› uygunsa, biri daha
sonra kullan›lacak üç filtre uygulanmas›
pratiktir. Filtrelere boflaltma cepleri yap›lmal›d›r.

18.2. HASTANE HAVA S‹STEMLER‹

Hastanelerde kurulan bas›nçl› hava sistemlerinin
amac›, istenilen noktalarda, tarif edilen debi, bas›nç
ve kalitede havan›n teminidir. Tesisattaki borulama,
en uzaktaki kullan›m noktas›nda, pik ihtiyaç
zaman›nda gerek duyulan miktarda havan›n
ulaflt›r›labilece¤i flekilde gerçeklefltirilmelidir. Hava
kir, ya¤ veya nem içermemeli ve debisi sürekli
olmal›d›r.

Pik ‹htiyaç

Tip bir hastanedeki pik ihtiyaç Tablo 18.1
kullan›larak belirlenebilir. Tablodaki de¤erler, 3,8
bar basma yüksekli¤ine sahip bir kompresör ile
havan›n en uzaktaki kullan›m noktas›nda 3,45 bar
bas›nç sahibi olmas› flart›na uygundur.

Bas›nçl› hava ç›k›fllar›n›n ço¤unlu¤u hastanelerin
ameliyat ve yo¤un bak›m hacimlerinde
bulunmaktad›r. Bu nedenle Tablo 18.1’deki de¤erler,
ç›k›fl bafl›na de¤il, oda bafl›na veya yatak bafl›na
düflen hava miktar› olarak yer almaktad›r.   

Toplam pik ihtiyaç, tablodaki de¤erlerin Tablo
18.2’deki efl kullan›m faktörü ile çarp›l›p
toplan›lmas› ile elde edilmektedir.

Hava Kompresörünün Seçimi

Hava kompresörünün seçimi, pik ihtiyaca göre
yap›lmaktad›r. ‹kiz kompresörlerde  de her ünitenin
pik ihtiyac›n %100’ünü karfl›layabilmesi esas al›n›r.
Üçlü gruplarda, kompresör büyüklü¤ü, bir ünitenin
durmas› halinde di¤er ikisinin pik ihtiyac› sorunsuz
bir flekilde karfl›layabilmesi gerekir. Kompresörlerin
basma yüksekli¤i minimum 3,8 bar olmal›d›r.

Serbest hava debisi, m3/d Boru çap›, inç

1.40 2 1/2

1.96 3

3.08 3

5.88 4

11.20 5

Kullan›m Yeri Ç›k›fl bafl›na Kullan›m yeri Ç›k›fl bafl›na 
serbest hava serbest hava
debisi (m3/h) debisi (m3/h)

Otopsi Odas› 1,7 Laboratuvar 1,7

Kristokopi Odas› 1,7 Ameliyathane 3,4

Do¤um Odas› 3,4 Hasta Odas› 1,7

Diflçi Odas› 1,7 Eczane 1,7

Acil Odas› 3,4 Tedavi Odas› 1,7

Yo¤un Bak›m 1,7 Steril Malzeme 1,7
Odas›

Tablo 18.1 / HASTANELERDE BASINÇLI HAVA
‹HT‹YACI
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Sürtünme Kay›plar›

Kritik devredeki bas›nç düflümünün, 3,5 cfm (=6
m3/h) hava debisinde 5 (=0,3445 bar) psi’y›
geçmemesi projelendirmede esas al›nmal›d›r.

Hava tesisatlar›ndaki bas›nç kayb›, sulu
sistemlerindeki benzerdir: Toplam boru uzunlu¤u
ile do¤ru orant›l›d›r. En uzakl›ktaki kullan›m
noktas›na ulaflan borular›n toplam uzunlu¤unun,
izin verilen bas›nç kayb›na uygun olmas› gereklidir.
E¤er bu kritik devredeki bas›nç düflümü izin verilen
s›n›rlar›n içindeyse bu, di¤er tüm devrelerdeki
bas›nç kayb›n›n do¤ru seviyede oldu¤unun gösterir.
100 m’deki üniform bas›nç kayb›, bar olarak izin
verilen maksimum düflümün toplam boru
uzunlu¤una bölünmesi ve 100 ile çarp›lmas› ile elde
edilir. Hatt›n toplam uzunlu¤u, ölçülen toplam
uzunlu¤un 1.3 kat› olarak al›nmal›d›r.

Boyutland›rma

Tablo 18.1’deki diyagram borular›n
boyutland›r›lmas›nda kullan›labilir. Bas›nçl› hava
sistemlerinde ak›fl h›z›, max. 4000 fpm (=20m/s) ile
s›n›rland›r›lmal›d›r. Boru malzemesi Tip K veya L
bak›r olmal›d›r. Kullan›m noktalar›na ulaflan
branflman borular› çaplar›n›n tespitinde efl kullan›m
faktörü gözard› edilmeli ve %100 kapasite ile
çal›flmaya uygun çaplar seçilmelidir. Efl kullan›m
faktörü sadece  ana hatta ve alt devrelerde hesaba
dahil edilmelidir.

Kullan›m noktalar›na ait borular haricindeki hiçbir
kolon borusu 1/2”den ve ana da¤›t›m borusu da
3/4”den daha dar olmamal›d›r. Kullan›m noktas›
ba¤lant›lar›n›n da 1/8”den dar olmamas› gereklidir.

Montaj

Bas›nçland›r›lm›fl havada, kurutucular kullan›lsa
bile nem bulunma olas›l›¤› her zaman söz
konusudur. Bu nedenle montajda, borular›n ak›fl
yönünde yukar› e¤imli olarak kurulmas› ve alt
noktalarda da drenaj bulunmamas›na dikkat
edilmelidir. E¤im miktar›, boru çap›na ve
karfl›lafl›lacak nem oran›na ba¤l› olarak belirlenir.
Bu e¤im %0,2 mertebesinden %1’e kadar
de¤iflmektedir.

Uzun hatlarda e¤imin korunmas› için hatt›n
yükselip alçalmas› gerekebilir. Bu durumda tüm
alçalmalar›n sonunda manuel drenaj vanalar›n›n
bulunmas› gereklidir. Esas›nda bu drenajlar›n,
sürekli olmas› için otomatik olarak
gerçeklefltirilmesi daha do¤ru bir çözümdür. Tüm
düfley hatlar ve branflmanlar  vanal› olmal›d›r. Uzun

hatlar kritik noktalarda kullan›lacak vanalar ile
bölünmelidir. ‹leride tesisata eklenmesi düflünülen
hatlar var ise, bunlar için branflman vanalar›,
tesisat›n geniflletilmesi s›ras›nda sistemin devrede
kalmas› için en baflta düflünülmelidir.

18.2.1.  Laboratuvar Bas›nçl› Hava Sistemleri 

Laboratuvarlara ait bas›nçl› hava sistemlerinin, ana
hastane tesisat›ndan ayr› olarak kurulmas› ve hiçbir
noktada birleflmemesi laz›md›r. Hastane tesisatlar›
ile tümüyle benzer bir flekilde kurulan bu
sistemlerdeki tek fark, her kullan›m noktas› hava
debisinin Tablo 18.2’deki efl kullan›m faktörüyle
birlikte 1 cfm al›nmas›d›r.  

18.3.  ENDÜSTR‹YEL BASINÇLI HAVA

S‹STEMLER‹

Endüstriyel tesislerde bas›nçl› hava, kald›rma
konveyörleri, boya spreyleri, pnömatik el aletleri
vb. sistemler için kullan›l›r. Tecrübeler bu tip
pnömatik ünitelerdeki hava ihtiyac›n›n baz›lar›nda
sürekli olmas›na karfl›n baz›lar›nda talebin kesintili
oldu¤unu fakat bunlar›n baz›lar›nda k›sa sürede çok
daha büyük miktarda havan›n kullan›ld›¤›n› ortaya
koymaktad›r. Bu gibi nedenlerden dolay›, projeci ve
uygulay›c›, tesisin bas›nçl› hava ihtiyac›n› ve
istenilen özellikleri tam olarak belirlemelidir.

Tüm tesisat için gerekli bas›nçl› hava miktar›n›n
hesab›nda, hava kullanan ünitelerin maksimum
ihtiyaçlar›n›n toplam› yerine, hepsinin ortalama
hava kullan›m›n›n toplam› al›nmal›d›r. Endüstriyel
bas›nçl› hava sitemlerinde, k›sa süreli büyük
ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için önemli ölçüde
depolama yap›lmas› gerekir.

Genel olarak endüstriyel tesislerde toplam hava
kapasitesinin tespiti, parametrelerin çok olmas›ndan
dolay› oldukça zordur. Bu noktada uygulay›c›,
prosesten sorumlu mühendisler ile yak›n bir çal›flma
içinde olmal›d›r.

Ç›k›fl say›s› Efl kullan›m faktörü, %

1-2 100

3-12 80

13-40 60

41-100 40

101-350 35

üzeri 30

Tablo 18.2 / Efi KULLANIM FAKTÖRLER‹
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18.3.1. Kompresör Seçimi

Kompresör seçimi yap›labilmesi için toplam hava
debisi, kullan›m eflzaman faktörü ve sistem
bas›nc›n›n bilinmesine gerek vard›r. Sistemde
bas›nçl› hava tüketen bütün ünitelerin debileri
bilinmelidir. Tablo 18.3’de en s›k kullan›lan aletlerin
hava tüketim de¤erleri ve ortalama kullan›m
bas›nçlar› verilmifltir. 

Di¤er ekipmanlar›n hava tüketim de¤erleri üretici
firma kataloglar›ndan al›nmal›d›r. Bir boruya ba¤l›
tüketim cihazlar›ndan ayn› anda çal›flan oran›n› efl
zaman faktörü belirler. Seri üretim yapan yerlerde ve
oto servis istasyonlar›nda bu faktör %80-90
olabilirken, tamirhane gibi yerlerde %25’e
düflebilmektedir. Bu çarpan›n do¤ru seçimi iflin
niteli¤ine ba¤l› olarak, projeci taraf›ndan
yap›lacakt›r.

Su so¤utmal› kompresörler için önemli notlar

- So¤utma suyunun kompresöre girifl bas›nc› 1,5
bar de¤erini aflmamal›d›r. Bu bas›nc› sa¤layacak
bir su flebekesi   yoksa, su için bir depo ve pompa
kullan›lmal›d›r.

- So¤utma suyu ç›k›fl s›cakl›¤› 35-49 °C aras›nda
olmal›d›r. En uygun olarak 40 °C al›nabilir.

- So¤utma suyu devresinde kurulacak otomatik
kontrol sistemi su devresinde her koflulda
minimum bir ak›fl sa¤layacak biçimde olmal›d›r.

- Kompresörden ç›kan ›s›nm›fl su bir so¤utma

kulesinde so¤utulabilir. 

Hava deposu seçimi

Hava deposu üç nedenle kullan›lmak zorundad›r:

1. Kompresörden kaynaklanan bas›nç sal›n›mlar›n›
yok etmek için

2. Sisteme gidecek hava içindeki ya¤, pislik, su
zerreciklerini tutmak ve bir noktadan d›flar›
atmak için

3. Sistemin ani yük taleplerini karfl›lamak için

Hava deposu yukar›daki nedenlere ba¤l› olarak farkl›
büyüklüklerde seçilebilir. Küçük kompresör
kullan›lm›fl ve hava talebi de¤iken debili ise, depo
hacmi 

VD= 9,375 x QK

VD= depo hacmi (L)

QK= Kompresör debisi (L/s) (iflletme bas›nc›nda)

Bas›nçl› hava sistemi yerlefliminde kompresör,
kurutucu, depo s›ras› gözetilmelidir. Kurutucuda
bas›nç kayb› 0,3 bar mertebelerindedir.

18.3.2. Boru Hatt› Tasar›m›

Pratikte en uzun hatta (kritik devrede) toplam
%100’lük bas›nç düflümü kabul edilebilir. Ancak bu
bas›nç düflümünün %30’ü ana hatta, %30’ü
branflmanda ve kalan %40’ünün de havan›n ç›k›fl
a¤z›nda gerçekleflmesine dikkat edilmelidir. 14,5 bar
basma yüksekli¤ine sahip bir bas›nçl› hava
sisteminde, en uzaktaki kullan›m  noktas›nda hava
bas›nc› 13 bar’›n alt›nda olmamal›d›r.

Branflmanlar›n boyutland›r›lmas›nda, maksimum
hava ihtiyac› hesaplanmal›d›r. Ana hatlarda, sisteme
ba¤l› cihazlar›n ihtiyac›na uygun bir flekilde seçilmifl
bir ihtiyaç faktörü kullan›labilir. Her zaman
hesaplanan toplam debiye %10’luk bir pay
ekleyerek, ileride tesisat›n gelifltirilmesine de olanak
sa¤lanmal›d›r. Son olarak da kaçak ve meme
kay›plar› için %5’lik bir emniyet faktörü ile sistem
toplam debisi elde edilir.

Boru Çap› Hesab›

Boru çap› hesab›nda kullan›lan temel denklik, depo
ç›k›fl›ndaki bas›nç ile en son kullan›c› alet giriflindeki
emre amade bas›nç aras›ndaki fark›n boru
flebekesindeki bas›nç düflümüne eflit olmas›d›r.

∆po= Hava deposu ç›k›fl bas›nc› - Son tüketim cihaz›
girifl bas›nc›

Bu bas›nç fark›n›n iyi bir iflletme için hava deposu
ç›k›fl bas›n›n›n %1,5-2’si olmas› istenir. Boru çap›
hesab› afla¤›daki s›ra ile yap›l›r:

ALET‹N C‹NS‹ ORT. SERBEST ORT. 

HAVA DEB‹S‹ BASINÇ

(L/S) (Atü)

Hava filtresi temizleyicisi 1.42 5-7

Parlat›c› 0.94 5-7

Araba y›kay›c›s› 4.00 5-7

Gres tabancas› 1.42 8-10

Matkap - küçük - 6.00 5-6

- orta - 8.00 5-6

- büyük - 15.00 5-6

Hava tokma¤› 7.80 5-7

1 1/4” somun s›k›c›s› 5.7-18.-9 5-7

3/8” somun s›k›c›s› 1.9-9.4 5-7

Buji temizleme 2.36 5-7

Motor temizleme 2.36 5-7

Boya tabancas› 4.00 5-7

Panel kesici 6.14 5-7

Temizleme hortum a¤z› 2.00 5-7

Tablo 18.3 / ALETLER‹N ORTALAMA SERBEST
HAVA DEB‹LER‹ VE BASINÇLARI
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- Yerleflim plan› üzerinde hava tüketen bütün alet
ve makinalar belirlenir.

- Herbirinin üzerine hava bas›nc› ve debisi yaz›l›r.

- Cihazlarla kompresör aras›ndaki devre çizilir.

Tablo 18.5 / YEREL KAYIPLARA KARfiI GELEN EfiDE⁄ER BORU UZUNLUKLARI
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- Her bir boru parças› üzerine tafl›d›¤› debi ve
boyu yaz›l›r.

- En uzaktaki tüketim yerine olan boru hatt› kritik
devre olarak seçilir.

- Kritik devrede boru parçalar› numaralan›r.

- Lokal kay›p oluflturan parçalar belirlenir.

- fiekil 18.4 yard›m›yla boru çap› seçilir.

- Boru çap› seçildikten sonra lokal kay›plar efl
de¤er boru boyu cinsinden Tablo 18.5
yard›m›yla ifade edilir.

- Gerçek boru boyuna eklenerek gerçek toplam
eflde¤er boru boyu bulunur. Bu de¤er yard›m›yla
bas›nç düflümü hesaplan›r. 

- Kritik devrede toplam bas›nç kayb›, öngörülen
bas›nç fark› de¤erini aflmamal›d›r. Aksi halde
yeni çap de¤eriyle hesap tekrarlan›r.

Malzeme

2” çap›ndan büyük hatlarda siyah çelik boru ve
kaynakl› ba¤lant› kullan›lmal›d›r. 2”ten küçük
çaplarda ise diflli ba¤lant›l› siyah çelik borular ya da
gümüfl kaynakl› bak›r borular kullan›labilir. Montaj,
di¤er bas›nçl› hava sistemlerine benzer olarak
gerçeklefltirilebilir.

Kompresör odas› havaland›rmas›

Kompresör dairesi havaland›rma havas› hesab›nda
kompresörün yayd›¤› ›s›n›n d›flar› at›labilmesi
koflulu aran›r. Bir kompresörde de¤iflik noktalarda ›s›
üretimi gerçekleflir. Bütün kaynaklar›n toplam›n›n
gözönüne al›nmas›nda motor gücü esas al›n›r.  Buna
göre kompresör dairesinin havaland›r›lmas› için
gerekli hava miktar› afla¤›daki formülle hesaplan›r:

Q= 0,92 . N/ ∆T

Q= Gerekli havaland›rma havas› debisi (m3/s)

N= Motor gücü (kW)

∆T= ‹zin verilen iç- d›fl ortam hava s›cakl›k fark›
(°C)

‹lk Hesap
Boru

No

Hava

Debisi

L/s

Boru
Boyu
(m)

Boru
Çap›
(m)

Bas›nç
Kayb›
(bar)

Düzeltilmifl Hesap

Boru
Boyu
(m)

Boru
Çap›
(m)

Bas›nç
Kayb›
(bar)

1

2

3

4

5

130

100

70

40

40

80

30

40

30

10

60

40

40

32

32

0,05

0,03

0,048

0,038

0,016

80

30

2,4

0,6

33,0

40

30

0,6

30,6

10

2,4

4

0,5

16,9

1. ad. vana

2 ad dirsek 2 x 1.3

1 ad ( T ) parças›

1 ad dirsek

1 ad dirsek

1 ad ( T ) parças›

1 ad servis ba¤›

1. ad. vana

40 0,035

32 0,040

40 0,048

32 0,018

0,195<0,5 barToplam

ÖRNEK HESAP

∆p0 = 6,7 - 6,2 = 0,5 bar


