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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Petrol- Petrokimya, Petrol- Rafineri 

MODÜL Enstrümantasyon 

MODÜLÜN TANIMI 
Ünitelerde sıcaklık, basınç ve akış ölçümünün yapılması ile 

ilgili bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOŞUL 
Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi modüllerini almış 

olmak 

YETERLİLİK Sıcaklık, basınç ve akış ölçümü yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun 

olarak prosesde sıcaklık, basınç ve akış ölçümünü 

inceleyebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Rafineri-petrokimya ünitelerinde sıcaklık ölçümü 

yapabileceksiniz.  

2. Rafineri-petrokimya ünitelerinde basınç ölçümü 

yapabileceksiniz.  

3. Rafineri-petrokimya ünitelerinde akış ölçümü 

yapabileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, bilgi 

teknolojileri ortamı (Internet), kendi kendinize veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar. 

Donanım: Okul veya sınıf, bölüm kitaplığı, VCD, DVD, 

projeksiyon, bilgisayar ve donanımları vb. 
 

ÖLÇME VE  

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Enstrümantasyon (cihazlandırma) bir anlamda ünitenin kontrolü demektir. Değişik 

enstrümanlar ekrana, sıcaklıkla, basınçla ve akışla ilgili mesajlar göndererek olayın doğru 

takibi için bilgiler verirler.  Kontrol odasına sahadan gelen enstrümantasyon bilgileri, üniteyi 

kontrol eder. 

 

Enstrümantasyonun her konusunda en can alıcı sorun, bir ölçümün hangi hassasiyetle 

yapıldığıdır. Bu davranış ölçümde net sonuçlar almaya yönlendirir ve hataları en aza 

indirger. Gelişigüzel hatalar beklemediğimizden daha büyük sonuçların oluşmasına neden 

olur. 

 

Bu modülle Petrokimya-rafineri proseslerinde sıcaklık, basınç ve akış ölçümünde 

kullanılan cihazları tanıyacaksınız. Ayrıca bu cihazlarda ölçüm yapmayı, okumayı ve kontrol 

etmeyi öğreneceksiniz. Özel ve kamuya ait şirketlerde nitelikli eleman olarak 

çalışabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Kuralına ve tekniğine uygun olarak proseste sıcaklık ölçümü yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Celsius derecesinin Kelvin’e dönüştürülmesini araştırınız. 

 Normal şartlar altında 1 mol gazın mutlak sıcaklığının teorik olarak 

hesaplanmasını araştırınız. 

 Petrokimya ve rafineri proseslerinde sıcaklık ölçüm cihazlarını araştırınız. 

 Termo yığınları araştırınız. 

 Cıvanın proseste korozyona etkisini araştırınız. 

 

1. SICAKLIK ÖLÇÜMÜ 
 

1.1. Sıcaklık Ölçüleri 
 

Sıcaklık ölçümü en önemli enstrüman fonksiyonlarından biridir. Petrokimya ve 

rafineride operatörün belirli bir proses ekipmanını istenen bir sıcaklıkta tutmaktır. Bu 

sıcaklık pek çok enstrüman çeşidinin biri tarafından ölçülebilir. Kontrolde önemli olan 

sıcaklık değeri borttan (kontrol odasından) takip edilebilmektedir.    
 

Sıcaklıkları karşılaştırmak ve ölçmek için sıcaklık ölçüsünde anlaşma gereği vardır. 

Bu sıcaklık ölçüleri sabit sıcaklıklarda meydana gelen fiziksel olaylar cinsinden ifade edilir. 

Bu olayların sıcaklıkları “sabit noktalar” olarak bilinir. 
 

1.1.1. Celsius Sıcaklık Ölçüsü 
 

Celsius sıcaklık ölçüsü, uluslararası anlaşma ile buz noktası ve buhar noktası denilen 

iki sabit nokta cinsinden ifade edilmiştir. Buz noktasının sıcaklığı 0 
0
C ve buhar noktası 

sıcaklığı ise 100 
0
C olarak belirlenmiştir. 

 

Buz noktası, buz ve suyun 1,0132 x 10
5
 N.m

-2
 basınçta (orijinal olarak 1 standart 

atmosfer 760 mm Hg’dir) dengede bulunduğu sıcaklıktır. 

 

Buhar noktası, damıtılmış suyun 1,0132 x 105Nm
–2

 basınçta kaynama sıcaklığıdır. 

Suyun kaynama sıcaklığı basınca bağlıdır. 
 

Donma noktası ile kaynama noktası arasındaki 100 
0
C’lik aralığa esas aralık denir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.2. Kelvin Mutlak veya Termodinamik Sıcaklık Ölçüsü 
 

Önceleri sıcaklık ölçüsü, maddenin boyutu gibi bazı özelliklerin sıcaklıkla değişimine 

bağlı olarak anılırdı. Böyle ölçüler seçilen maddenin tabiatına bağlıdır. On dokuzuncu 

yüzyılın ortalarında Lord Kelvin sıcaklık ölçümünü mekanik iş cinsinden tarif etmiştir.  Bu 

iş, iki sıcaklık arasında çalışan tersinir ısı makinesinden elde edilmekte ve bundan dolayı 

maddenin özelliklerine bağlıdır. Kelvin, donma ve kaynama noktaları arasındaki aralığı 100 

eşit aralığa böldü, böylece bir Kelvin, bir Celsius derecesi ile aynı sıcaklık aralığını 

göstermesini sağladı (Termodinamik sıcaklık ölçeği Kelvindir).  

 

İdeal gazın, PV=RT gaz ilkesine uyduğu ortaya konulmuştur. Burada (T) mutlak veya 

Kelvin ölçeğinde sıcaklık, ( P) gazın basıncı, (V) işgal edilen hacim ve (R)  evrensel gaz 

sabitidir. Böylece ideal bir gazın davranışı mutlak ölçekte sıcaklık ölçümünün temelini 

oluşturur. Sabit hacimde verilen bir gaz kütlesinin basınç değişimini veya sabit basınçta 

gazın hacim değişimini gözleyerek sıcaklıkları mutlak ölçekte ölçmek mümkündür. 

 

Sabit hacim gaz termometresi, sabit basınç termometresinden şeklen ve kullanım 

acısından daha basittir. Bu sebepten gaz termometre şekli en çok kullanılanıdır. 500 ve 1500 
0
C arası sıcaklık ölçekleri için kullanılan en uygun gaz olarak azot bulunmuştur. 500 

0
C’nin 

altında hidrojen kullanılır. Çok düşük sıcaklıklar için alçak basınçta helyum gazı kullanılır.  

 

Resim 1.1: Gazlı termometre 

Celsius ölçeğinde sıcaklıklar derece 
0
C olarak mutlak ölçekte ise (

o
K) Kelvin olarak 

gösterilir. Kelvin’de derece işareti yoktur. Örneğin saf suyun kaynama noktası, Celsius 

ölçeğinde 100
 0
C, Kelvin ölçeğinde ise 373 

o
K’ye denk gelir. 

 

1.1.3. Uluslar Arası Pratik Sıcaklık Ölçeği (IPTS – 68) 
 

Uluslararası pratik sıcaklık ölçeği, her bir ışınım termometresi veya gaz termometresi 

güvenilirliği ile belirlenmiş birkaç sabit nokta tarifine dayanır. Bunlar en yüksek derecede 

tekrarlanabilme kabiliyeti olan cihazları kullanarak interpolasyon ile bağlanabilirler. Bu 

yolla uluslararası pratik sıcaklık ölçeği, uygun olarak ve doğrulukla tekrarlanabilir ve 

termodinamik ölçekte mümkün olandan daha dar sınırlarda sıcaklığı tanımlar. 

 

Belirlenmiş sabit noktalar, saf maddelerin fazları arasındaki belirlenmiş denge 

hâllerinin gerçekleştirilmesi ile kurulur. Bu denge hâlleri ve atanmış değerler aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 
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Denge Hâli  
Uluslararası Pratik Sıcaklığın Atanan Değeri  

T68 t68 

Hidrojenin üçlü denge noktası 13,81 
0
K - 256,108 

0
C 

Hidrojenin kaynama noktası  17,042 
0
K - 256,108 

0
C 

Dengeli hidrojenin kaynama noktası  20,28 
0
K - 258,87 

0
C 

Neon’un kaynama noktası  27,102  
0
K - 246,048 

0
C 

Oksijenin üçlü noktası  54,361 
0
K -218,789 

0
C 

Oksijenin kaynama noktası  90,188  
0
K - 182,962 

0
C 

Suyun üçlü noktası  273,16 
0
K 0,01

0
C 

Suyun kaynama noktası  373,15  
0
K 100 

0
C 

Çinkonun donma noktası  692,73  
0
K 419,58 

0
C 

Gümüşün donma noktası  1235,08 
0
K 961,93 

0
C 

Altının donma noktası  1337,58  
0
K 1064,43 

0
C 

Tablo 1.1: IPTS 68’in belirlenmiş sabit noktaları 

1.2. Ölçme Teknikleri ve Doğrudan Etkileri 
 

Bu kısımda açıklanan sıcaklık ölçme aletleri, sıcaklık değişimi tarafından üretilen 

ölçme habercisinin (prob) içindeki değişimin tabiatına göre sınıflandırılır. Bunlar dört sınıfa 

ayrılmıştır. 

 

 Sıvı genleşmesi 

 Gaz genleşmesi 

 Hâl değişimi  

 Katı genleşmesi 

 

1.2.1. Cam İçinde Sıvı Olan Termometreler  
 

Cam termometresi tüm termometreler içinde en çok bilinenidir. Endüstri ve 

laboratuvar kullanımının yanı sıra ev ve sağlık alanında da kullanılır. 

 

 Cıva doldurulmuş cam termometreler 

 

Cıvanın kübik genleşme katsayısı camınkinden sekiz kat daha fazladır. Bu sebeble 

cıvayı kapsayan cam ısıtılır ise cıva kaptan daha fazla genleşecektir. Yüksek bir sıcaklıkta 

cıva, alçak sıcaklıktakinden daha fazla hacim işgal edecektir. Kap hazne şeklinde yapılır ve 

kılcal bir boruya iliştirilir, cıvanın ince boru içinde hareket etmesi sağlanır. Bu seviye, 

sıcaklık ile değişecek ve bu düzenek sıcaklığı göstermede kullanılacaktır. 
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Termometre, çok küçük fakat üniforma çapta uygun cam borudan basit bir gövdeye 

sahiptir. Bu gövdenin altında ince cidarlı cam malzeme vardır. Hazne şeklen silindirik veya 

küresel olabilir ve kapasite olarak çapı, gövde çapından çok daha büyüktür. Hazne ve ince 

boru tamamen cıva ile doldurulur ve borunun açık uçunun ya yüksek sıcaklıkta ya da vakum 

altında sızdırmazlığı sağlanır. Böylece sistemde hiç hava olmaz. Sonra termometrenin 

sıcaklığı, dikkatlice kontrol edilen sıvı banyosu içindeki standart termometre ile ayarlanır.  

 

Şekil 1.1: Cıvalı termometre (a) termometre ve ölçek (b) termometre gövdesinin üstten 

görünümü 

Aşağıda termometre okumasının yanlış konumda yapılmasının etkisi gösteriliyor. (a)’ 

dan bakıldığında okuma değeri çok düşük, (b)’ den okunduğunda okumanın gerçek 

değerinde  (c)’ den okunduğunda ise çok yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 1. 2: Cam termometre okumalarında aykırı gözükme hataları 
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Bir cıvalı termometre oldukça büyük termal kapasiteye (yani sıcaklığını bir derece 

değiştirmek için gerekli ısı miktarına) sahiptir. Cam, ısıyı iyi bir şekilde iletmez. Bu tip 

termometreler belli bir gecikmeye sahiptir. Diğer bir değişle çevre sıcaklığına ulaşmak için 

belirli bir zamana ihtiyaç duyulur. Herhangi bir okumadan önce bu zamana kadar 

beklenmelidir. Eğer termometrenin, sabit sıcaklığa sahip banyo ile dengeye ulaşması 

konusunda bir şüphe varsa okumalar kısa süre aralıkları ile yapılmalıdır. Okumalar sabit 

kalıyorsa termometre banyo sıcaklığı ile dengededir. 

 

 Cıvadan başka sıvıların kullanımı  

 

Bazı endüstriyel kullanımlarda, özellikle kırılan camlardan kaçan cıvanın ürünlere 

önemli derecede zarar verdiği yerlerde, termometreyi doldurmak için başka sıvılar kullanılır.  

Bu sıvılar cıvalı termometrelerin ölçüm aralığına uymayan yerlerde de kullanılabilir. 

 

Sıvı Sıcaklık Aralığı 

Cıva  — 35 den + 510 

Alkol  — 80 den + 70 e 

Toluen  — 80 den + 100 e 

Pentan  — 200 den + 30 a 

Tablo 1. 2: Cam termometrelerde kullanılan sıvılar ( genleşen tipler ) 

1.2.2. Sıvı Doldurulmuş Kadranlı Termometre 
 

Cam kadranlı termometrelerin kullanılamadığı yerler için geliştirilen termometrelerdir. 

 

 Çelik içinde cıvalı termometre  

 

Sıvı camlı termometreleri endüstride kullanılmasını sınırlayan iki neden vardır. Bunlar 

camın kırılır olması ve termometrenin pozisyonuna bağlı olarak okumanın her zaman en iyi 

şekilde yapılamamasıdır. Bu zorluklar çelik içinde cıva termometrelerle giderilir. Bu tip 

termometreler camlı termometreler ile tamamen aynı prensibe göre çalışır. Bununla beraber 

cam hazne yerine çelik hazne, kılcal cam boru yerine yine kılcal paslanmaz çelik boru 

kullanılmıştır. İçindeki sıvı görülmediğinden hacim değişimini ölçmek için Bourdon borusu 

kullanılır.  

 

Sıcaklık yükseldikçe cıva hazneden daha fazla genleşir. Böylece biraz cıva ince 

borudan Bourdon borusuna iletilir. Sıcaklığın yükselmesi ile artan cıva Buordon borusuna 

sabitlenmiş ibrenin hareket etmesini sağlar. Bourdon borusunun sağlam olması, güvenilir 

ölçüm yapılmasını sağlar.  

 

Buordon boruları çeşitli şekillerde yapılabilir. İbrenin hareketi iletme metodu da 

çeşitlidir. Bunlar çelik cıvalı termometre konstrüksiyonu ve çok sargılı Bourdon borulu 

olarak sıralanabilir.  



 

 

 

8 

 

Şekil 1.3: Çelik içinde cıva termometresi 

 Doldurulan diğer sıvılar  

 
 

Cıva belli hâllerde her ne kadar tercih edilse de özellikle sıcaklık ölçeğinin alt 

uçlarında sınırlamalar vardır. Cıvalı sistemlerin paslanmaz çeliğe kaynağı çok pahalıdır. Bu 

ve diğer sebeplerden, cıva yerine diğer sıvılar kullanılır.  

 

Sıvı  Sıcaklık Aralığı (0°C) 

Cıva — 39’dan + 650 ‘ ye 

Ksilen  — 40 ‘dan + 400 ‘e  

Alkol  — 46 ‘dan + 150 ‘ye  

Eter  + 20’den + 90’a  

Diğer organik sıvılar  — 87 ‘ den + 260 ‘a 

Tablo 1. 3: Metal termometrelerde kullanılan sıvılar ( Genleşme Tipi ) 

Sıvılar, metal ve cam termometrelerde faklı sıcaklık aralıklarında kullanılmaktadır. 

Genelde, sıvılar metal termometrelerde, daha yüksek basınçta doldurulabildikleri için cam 

termometrelerden daha yüksek sıcaklıklarda kullanılabilirler. 

 

Cıvadan başka sıvılar kullanıldığında hazne ve kılcal boru çeşitli metal ve 

alaşımlardan yapılabilir. Bakır ve bronz en çok kullanılanlardır. Sıvı metal termometrelerin 

yapılış tarzı cıva metal termometreler ile aynıdır.  

 

1.2.3. Gaz Doldurulan Cihazlar 
 

Gaz doldurulmuş termometrelerin bir avantajı, hazinedeki gazın aynı miktarda sıvının 

temel kapasitesinden daha alçak olmasıdır. Böylece sıcaklık değişimlerine karşı 

termometrenin tepkisi aynı boyuta ve şekildeki haznesi sıvı doldurulmuş sistemden daha 

hızlı olacaktır.  
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Gazın genleşme sayısı bir sıvı veya katınınkinden çok daha fazladır (hava 0,0037, cıva 

0,00018, paslanmaz çelik 0,00003). Bu sebeple ilk bakışta gaz doldurulmuş sistemin 

haznesinin sıvı doldurulmuş sisteminkinden daha küçük olacağı sanılır. Eğer çevre 

sıcaklıkları değişiminin sistem üzerine etkisi ihmal edilirse haznenin hacimsel kapasitesi 

kılcal Bourdon borularının kapasitesinin çok üstünde olmalıdır.  

 

Genellikle ölçek 130 
0
C ile 540 

0
C arasında 50 

0
C çelik içinde cıva 

termometrelerinden daha alçak sıcaklıklarda kullanılabilirler. Gücü sıvı genleşmelilerden çok 

daha azdır. 

 

1.2.4. Buhar Basınçlı Termometreler 
 

Buhar basıncı ile çalışan termometrelerde birçok sıvı kullanılır. Sıvı istenen sıcaklık 

aralığını verecek şekilde seçilir. Böylece çoğu kez kullanılan çalışma sıcaklıkları aletin geniş 

aralıklı ölçü çizgisi içinde kalır.  

 

Ölçüm aralığı doldurulan sıvılarla sınırlandırılmıştır. Fakat uygun bir sıvı seçerek 

hemen hemen –50 
0
C ile 320 

0
C arasında herhangi bir sıcaklık ölçülebilir. Cihaz, hazne 

sıcaklığı çevre sıcaklığını geçerken gecikme vereceğinden genellikle çevre sıcaklıkları 

ölçümlerinde uygun değildir. Gücü sıvı genleşmeli termometrelerden çok daha azdır. 

 

1.2.5. Metal Genleşmeli Termometre 
 

Şekil görüldüğü gibi iki farklı genleşme katsayısına sahip bimetal malzeme sıcaklık 

etkisi altında genleşmek isteyecektir. Bu metal malzemeler birbirleri ile birleştirildiğinden 

(perçin, kaynak vs.) ve farklı genleşme katsayılarına sahip olduklarından, yüksek genleşme 

özelliğine sahip olan diğerlerinin üzerine doğru eğim yaparak genleşecektir. Bu 

genleşmedeki yer değişimi, açısal bir yer değişimidir. Bimetal malzemelerin farklı 

konstrüksiyonlarda dizayn edilmesi ile bu yer değişim doğrusal da olabilir. Bu yer 

değiştirmeler bir sistem kontrolünü sağlayabileceği gibi ölçüm amacıyla da kullanılabilir. 

 

Şekil 1.4: Çift metalli (Bimetal ) şerit termometrenin çalışması  
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Resim 1.2: (a) Çubuk termostat , (b) bimetal termometre 

Şekilde görüldüğü gibi iki bimetal malzeme, demir-nikel alaşımı ve pirinç birbirlerine 

yapıştırılmıştır ve bir ısıtıcı devresini kontrol etmektedir. Sıcaklık etkisinde pirinç malzeme 

daha fazla genleşerek demir-nikel alaşımı üzerine doğru açısal hareket sağlayacaktır. Bir ucu 

sabitlendiği için bu sabit uç, açısal hareketin merkezi olacaktır. Bu genleşmenin etkisi ile 

kontaklar birbirinden ayrılacak ve sistemin elektriğini kesecektir. 

 

Şekil 1.5: Termostat kontrol 

Şekilde görüldüğü gibi bimetal malzeme helezon şekilde hazırlanmış sıcaklığın 

etkisiyle büyümekte, helezonun uç kısımlarında bağlı olan bir ibrede bu büzülmenin 

meydana getirdiği açısal hareketle göstergede bir ölçü değeri okunmaktadır. Göstergedeki bu 

ibre değişimi ve ibrenin göstermiş olduğu sıcaklık skala değeri, bimetal helezonun açısal 

hareketi sağlayan sıcaklık değeri ile doğrudan ilişkilidir. Skala bu sıcaklık değerine göre 

kalibre edilmiştir.  
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Şekil 1.6: Bimetal malzeme ile sıcaklık ölçümü 

1.2.6. Elektriksel Direnç Değişimi Metotlu Termometre 
 

Çoğu metaller ısıtıldıkları zaman elektriksel dirençleri artar. Sıcaklıkla elektriksel 

direnç bir lineer değişim gösterir.  

 

)1(0 tRRt   

 

0RRR t   

 

T= Sıcaklık değeri 
0
C 

 

 = Malzeme direnç sıcaklık sabiti  

 

R0 = İletkenin 0 
0
C sıcaklıktaki direnci  

 

R t = t sıcaklığındaki direnç  
 

Metal Direnç Sıcaklık sabiti 

Bakır (Cu)  4,3.10
-3

 

Gümüş (Ag)  3,9.10
-3

 

Nikel (Ni)  6,5.10
-3

 

Platin (Pt)  3,9.10
-3

 

Tablo 1.4: Bazı metallerin   değerleri 
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Şekil 1.7: Elektriksel direnç sıcaklık ölçer 

Şekilde görüldüğü gibi sensör olarak bir tel bobin üzeri seramik kaplanmıştır. Bu 

kaplanma ortam şartlarında teli korumak için yapılmıştır. Sensörün iki ucu,Wheatstone 

köprüsünün kolları arasına bağlanarak sıcaklıktaki değişim tel üzerindeki direnç değişimini 

meydana getirir.  Aynı anda Wheatstone köprüsünün bir elemanı olan bu direnç daha önce 

dengede olan Wheatstone köprüsüne bir dengesizlik yapar ve bu dengesizlik göstergede 

gerilim değişimi olarak yansır. Bu gerilim değişimi, prob üzerindeki sıcaklık değişimi ile 

lineer bir ilişki içerisindedir. Netice olarak sıcaklık değişimi, elektriksel direnç transduceri 

ile göstergede sıcaklık değişimi olarak okunacaktır.  

 

Örnek 1: Platin tel 0 
0
C’da 110 Ω direnç özelliğine sahiptir.  Platin telin sıcaklığı 25 

0
C artırıldığında ne kadar bir direnç değişimi gösterir? 

 

Çözüm: Verilenler: 

R0= 110 Ω 

α= 3,9 10 
-3

 (platin)  

t= 25 
0
C 

 

)1(0 tRRt    25).910,3(1.110 3tR    725,120tR  

 

Direnç değişimi: 

 

110725,1200  RRR t   725,10R  Direnç değişimini 

gösterir. 



 

 

 

13 

Platin tel üzerinde 25 
0
C sıcaklık değişimi, Wheatstone köprüsünde 10,725 Ω direnç 

değişimi yapmaktadır. 

 

1.3. Termokupl Ölçme Teknikleri  
 

Bir reaktörün değişik bölgelerindeki sıcaklıkları ölçmek amacı ile kullanılan sıcaklık 

ölçerlerdir. 

 

1.3.1. Termokupl Sıcaklık Ölçümleri  
 

Termoelektrik bir cismin ısı ve elektrik enerjisi ilişkisidir. Isı ve elektrik enerjisi 

birbirine dönüşebilir. Şayet ısı enerjisi etkisi ile elektrik enerjisinde bir değişim söz konusu 

ise elektrik enerjisinin ölçümünden yola çıkarak ısı enerjisi de ölçülebilir. Ölçüm işlemi 

farklı sıcaklıklardaki iki metal telin uçları bağlanarak oluşturulan bir konstrüksiyona sahiptir. 

Bağlı uçlara sıcak nokta veya referans noktası denir. Termokupl gerilimi, sıcak nokta ile 

soğuk nokta arasındaki gerilim farkından doğar. Devrede üretilen gerilim sıcaklık farkı ile 

doğru orantılıdır. İki bağlantıda aynı sıcaklıkta ise herhangi bir gerilim üretmeyecektir. Şekil 

de ne zaman T1 ve T2 sıcaklıkları arasında fark doğar ise sistem gerilim üretmeye başlar. 

Termokupllar, endüstride sıcaklık ölçmede yaygın olarak kullanılır. Termokupl imalatında 

bakır, demir, nikel, krom, platin ve radyum gibi özel metaller kullanılır. Termokupl 

kullanıldığı metallere göre -200 ile + 2320 
0
C’ a kadar ölçüm yapılabilir. 

 

Şekil 1.8 : Termokupl teorisi  

1.3.2. Termoelektrik Etkiler 
 

Bir elektrik devresi tamamen metal iletkenlerden meydana gelmişse ve devrenin tüm 

kısımları aynı sıcaklıkta ve devrede elektromotor kuvvet yoksa devreden bu durumda hiç bir 

akım geçmez. Bununla beraber devre birden fazla metalden meydana gelmiş ve bu iki telin 

eklemleri farklı sıcaklıklarda ise devrede e.m.k (elektro motor kuvvet ) oluşur ve akım geçer. 

Üretilen E.M.K.’ne termoelektrik e.m.k. denir. Isıtılan eklem de bir termokupldur.  
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Şekilde görüldüğü gibi iki metal tel uçları birbirine kaynatılmış ve üzerine koruyucu 

kılıf geçirilmiştir. Bu uç ölçüm yapılacak cismin üzerine yerleştirilir. Tellerin bağlı olmayan 

diğer iki ucu termokupl devresine gitmektedir. Şayet bağlantının biri diğerinden faklı 

sıcaklığa sahip olursa elektrik akımı geçmeye başlayacaktır. Elektrik akımının geçmesi 

demek kollar arasında gerilim farkı oluşmuş demektir. Bu değer voltmetre ile ölçülür. 

Voltmetre sıcaklık ölçü aleti gibi kalibre edilirse probun ölçmüş olduğu değer, göstergede 

direkt sıcaklık olarak görülecektir. 

 

Şekil 1.9: Termokupl 

1.3.3 Termokupl Çeşitleri  
 

 Tip termokupllar olarak sınıflandırılır. Termokupllar  

 Mineral izoleli termokupllar  

 Düz tip termokupllar  

 L tipi termokupllar  

 Portatif termokupllar   

 Diğer tip termokupllar  

 Bayonet 

 

 Düz tip termokupllar 

 

Düz tip termokupllar -200 
0
C’den 2320 

0
C’ye kadar değişik proseslerde yaygın olarak 

kullanılır. Termokuplun ömrünü uzatmak için proses şartları çok iyi belirlenmelidir. Bu 

doğrultuda termokuplla ilgili uygun eleman, izolatör, dış koruyucu gerekiyor ise iç koruyucu 

doğru seçilmelidir. 

 

Resim1.3: Düz tipli termokupllar 
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 L tipi termokupllar 

 

L tipi termokupllar metal eriyiklerinin ve tuz banyolarının sıcaklık ölçümlerinde 

kullanılır. Bu proseslerde L tipi termokupl kullanılmasının amacı, termokupl kafasını ortama 

açık olan banyo üzerindeki sıcaklık ve korozif ortamdan korumak içindir.  

 

Resim1.4: L tipi termokupllar 

 Portatif ve diğer tip termokupllar 

 

Portatif tip termokupllar gerek yüzey gerekse ortam sıcaklıklarının ölçümünde çok 

çeşitli proseslerde kullanılmaktadır. Doğru ölçüm alınabilmesi için termokupl boyu diş 

koruyucu çapının minimum 6–10 katı olmalıdır. Portatif tip termokupllar genelde sabit 

kablolu olarak üretilirler. Siparişte mutlaka kablo boyu belirtilmelidir.  

 

Resim 1.5: Portatif termokupllar 
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 Bayonet tip termokupllar 

 

Bayonet tip termokupllar genelde basit proseslerde tercih edilen bir termokupldur. 

Sabit kablolu olarak üretilmektedir. Prosese yay sıkıştırmalı olarak monte edilir. Termokupl, 

ucundaki metal kablo ile sıkıştırıldığından sızdırmazlık özelliğine sahip değildir. Bu nedenle 

rutubetli ortamlarda ve sıvılarda kullanılmaz. Genelde metal bloklara açılan bir deliğe 

daldırılarak veya metal yüzeyine temas ettirilerek kullanılır. Bayonet tip termokupllarda 

standart rekor M 12 x 1,5’tur. 

 

Resim 1.6: Bayonet tipi termokupllar 

 Mineral izoleli termokupllar 

 

Mineral izoleli termokupllar –40 ile +1600  °C’ye kadar çok değişik proseslerde 

yaygın olarak kullanılır. Tek veya çift elemanlı termokupl eleman telleri ince bir metal 

koruyucu içine yüksek saflıkta metal oksit tozu ile sıkıştırılarak izole edilmişlerdir.  Küçük 

çaplarda ve bükülebilir olması nedeniyle birçok proseslerde ve portatif uygulamalarda çok 

geniş kullanım alanları vardır.  

 

Çeşitli makineler, tanklar, boru hatları, laboratuvar uygulamalarında, hava, su, yağ ve 

gaz gibi sıvı ve gazlı ortamlarda, enerji santralleri, basınçlı kaplar, reaktörler ve kimya 

endüstrileri yerlerde yoğun olarak kullanılır.  

 

Sıcaklık limitleri içinde çalışabilecekleri ortamlarda bükülebilir özelliğinden dolayı 

kablo gibi dolaştırılabilir. Tünel fırınlarda hareket hâlindeki bir malzeme sıcaklığı veya fırın 

içi sıcaklık dağılımı ölçümünde kullanılır. 

 

Resim 1.7: Mineral izoleli termokupllar 
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1.3.4. Termokuplların Seçimi ve Yapısı 
 

Geniş sıcaklık aralığını ölçebilmeleri, sağlamlıkları ve kolay kullanabilirlikleri 

sayesinde endüstride geniş şekilde kullanılan termokuplların seçiminde aşağıdaki ölçütler 

göz önüne alınmalıdır. 

 

 Sıcaklık aralığı 

 Termokupllun ya da koruyucu kılıf malzemesinin kimyasal maddelere karşı 

dayanıklılığı 

 Aşınmaya veya titreşimlere olan dirençleri 

 Kurulum gereksinimleri (var olan bir cihazla uyumluluk gerekebilir, var olan 

mekanik yapı dalma boyunu, kılıf çapını vb. belirleyebilir.) 

 

Termokupl yapısal olarak incelendiğinde; 

 

 Eleman teli 

 İzalatör 

 Primer 

 Koruyucu kılıf 

 Bağlantı klemensi 

 Bağlantı kafası 

 Flaş veya rekor gibi malzemelerden oluşur. 

 

1.3.5. Termokupl Bağlantı Şekilleri  
 

Küçük çaplı kılıfların tepki zamanı daha küçüktür. Bu nedenle hızlı sıcaklık 

değişimlerinin algılanması için kullanılır. Daha büyük çaplı kılıflar ise daha uzun ömürlüdür. 

Yüksek sıcaklık değişimlerinin ölçülmesinde tercih edilir. 

 

 Açık uçlu montaj  

 

En hızlı tepki verebilen montaj şekli olduğundan hızlı sıcaklık değişimlerini ölçmek 

için idealdir. Temiz kaplama termokupl için nem kalkanı görevini yapar. Korozyon tehlikesi 

olan sıvı gazlar içerisinde kullanılması uygun değildir. Genellikle hassas ölçüm gerektiren 

yerlerde, kaynak ucu ortama açık bırakılarak kullanılır. 

 

 Topraksız montaj  

 

Kaynaklanmış ucu dış koruyucu kılıftan izole edilmiştir. Tepki süresi uzundur. Ölçüm 

devresinin elektriksel olarak izole edilmesi gereken durumlarda kullanılır. 

 

 Topraklı montaj 

 

Tepki süresi kısadır. Bu nedenle hassas ölçüm gerektiren yerlerde kullanılabilir. 

Elektriksel gürültü oluşabilecek ortamlarda kullanılması uygun değildir. 
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1.4. Sıcaklık Kontrolü 
 

Herhangi bir ünite şarjını buhar ile ısıtmak için kullanılan sıcaklık kontrolü şekilde 

gösterilmektedir. Eşanjör çıkışındaki proses akışkanının sıcaklığını ölçmek için sıcaklık 

transmitteri ve sıcaklık rekoder kontrolü (TRC) mevcuttur. TRC proses akışkanının 

sıcaklığını kontrol etmek için buhar akışına yön vermektedir. Eğer düşük sıcaklık isteniyorsa 

kontrolör cihazın hava basıncını düşürerek kontrol vanasından daha az buhar geçmesini 

sağlayacaktır. Bu nedenle eşanjörlerden çıkan hidrokarbon akışının sıcaklığını düşürecektir. 

Şekilde gösterilen fırın çıkış sıcaklığının ölçülmesi prensibi de şekilde anlatılan kontrolün 

benzeridir. Bu sistemde proses sıcaklığını yani fırın çıkışındaki sıcaklığı kontrol etmek için 

fuel gaz ve fuel oil akış miktarı kontrol edilmektedir.  

 

Şekil 1.10: Proseste sıcaklık kontrolü  

 

Şekil 1.11: Fırında sıcaklık kontrolü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Termokupl kullanarak fırın içi sıcaklık ölçümü yapınız. 

 

 Kullanılan Araç Gereçler: Fırın, termokupl, yakıt (Fuel Oil), kibrit 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deneyde kullanacağınız malzemeleri temin 

ediniz. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz ve 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Fırın içi sıcaklığı ölçeceğiniz termokuplun 

sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. 

 

 Termokuplun ucunun metal olmasına 

dikkat ediniz. 

 Termokupulun kalibrasyon ayarını yapınız. 
 Termokuplun oda sıcaklığını 

gösterdiğinden emin olunuz. 

 Termokuplun ısıya duyarlı bölümünü fırın 

içine yerleştiriniz. 

 

 Fırını yakmadan önce gerekli yanma 

hazırlıklarını yaptıktan sonra bu 

işlemi gerçekleştiriniz.  

 Termokuplu fırının uygun bir yerine 

yerleştiriniz. 

 

 Düşürmemeye ve termokupula zarar 

vermemeye özen gösteriniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Fırını yakınız. 

 

 Fırını yakarken bir önceki 

uygulamadaki işlem basamaklarına 

uyunuz.  

 Fırın içi sıcaklığın yükselişini 

gözlemleyiniz. 

 

 Sıcaklık istenilen değere geldiğinde 

yakıt girişini biraz kısarak fırın içi 

sıcaklığı istenilen değerde sabit 

tutunuz. 

 Sonuçları rapor ediniz.  

 İşlem basamaklarından yararlanarak 

aldığınız notlardan faydalanarak 

rapor alınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Deneyde kullanacağınız malzemeleri ders öğretmeninizden 

aldınız mı? 

  

3. Termokupulun kalibrasyon ayarını yaptınız mı?   

4. Termokupulun ısıya duyarlı bölümünü fırın içine 

yerleştirdiniz mi? 

  

5. Termokupulu fırının uygun bir yerine yerleştirdiniz mi?   

6. Fırını yaktınız mı?   

7. Fırın içi sıcaklığın yükselişini gözlemlediniz mi?   

8. Fırın içi sıcaklığı verilen değerde sabitlediniz mi?   

9. Rapor hazırlayıp teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Celsius sıcaklık ölçüsü uluslararası anlaşma ile ………….noktası ve ……………… 

noktası denilen iki sabit nokta cinsinden ifade edilmiştir.  

 

2. Uluslararası pratik sıcaklık ölçeği, her bir ……………….termometresi veya …….. 

termometresi güvenliği ile belirlenmiş birkaç sabit nokta tarifine dayanır. 

 

3. Cıvanın genleşme katsayısı camınkinden …………..……..kat daha fazladır. 

 

4. Cıva açık hava  basıncında ……………..….
0
C’de kaynar. 

 

5. Çelik içinde cıvalı termometrelerde sıvı görülmediğinden hacim değişimini ölçmek 

için ………………… borusu kullanılır. 

 

6. Sıvılar metal ve cam termometrelerde farklı ………….. aralığında kullanılmaktadır. 

 

7. Termoelektrik bir cismin ……………. ve ……………………….enerjisi ilişkisidir.  

 

8. Termokupllar endüstride …………………..ölçmek için yaygın olarak kullanılır. 

 

9. Çelik içinde cıvalı termometrelerde sıcaklık yükseldikçe ince borudan ……..….. 

bourdon borusuna yükselir. Bourdon borusuna yükselen cıva ibrenin hareket etmesini 

sağlar. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

10. Gazlı termometrelerde 500
0
C – 1500 

0
C arası sıcaklık ölçekleri için kullanılan en 

uygun gaz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) H2  

B) O2  

C) N2  

D) He 

 

11. Sıcaklık ölçme aletleri sıcaklık değişimi tarafından üretilen ölçme habercisinin 

içindeki değişimin tabiatına göre sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi 

sınıflandırmada yer almaz? 

A) Sıvı genleşmesi 

B) Hâl değişimi 

C) Katı genleşmesi  

D) Gaz genleşmesi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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12. Aşağıdakilerden hangisi termometrenin hatalı sonuç vermesine neden olan etkenlerden 

değildir? 

A) Kullanım süresini doldurması 

B) Termometre camının soğuk ve sıcağa uzun süre maruz kalması 

C) Haznenin büzülmesi 

D) Yüksek sıcaklıkta aniden soğutularak sıfırın yukarıya kayması 

 

13. Bazı endüstriyel kullanımlarda, özellikle kırılan camlardan kaçan cıvanın ürünler 

üzerinde önemli derecede zararları vardır. Aşağıdakilerden hangisi camlı 

termometrelerde cıva yerine kullanılacak sıvılardan değildir? 

A) Eter 

B) Toluen 

C) Pentan  

D) Alkol 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi metal termometrelerde kullanılan sıvılardan değildir? 

A) Cıva 

B) Alkol 

C) Eter 

D) Toluen 

 

15. Buhar basınçlı Celsius dereceli termometrelerde uygun sıvı sıcaklığı ölçüm aralığı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) – 50 ile + 320  

B) – 60 ile 300  

C) – 80 ile 240  

D) – 100 ile 200 

 

16. Bakır telin 0
0
C’de 120 Ω direnç özelliğine sahiptir. Bakır telin sıcaklığını 20

0
C 

artırıldığında Rt’nin değeri kaç  Ω olur?( αCu = 4,3.10
-3

) 

A) 0,86 

B) 0,87 

C) 1,0086 

D) 121,032 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi termokupllun yapısında olan bir malzeme değildir? 

A) Metal tel  

B) Bourdon borusu 

C) Koruyucu kılıf 

D) Prob 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi termokupl bağlantı şekillerinden değildir? 

A) Açık uçlu montaj 

B) Topraksız montaj 

C) Kapalı uçlu montaj 

D) Topraklı montaj 
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19. Proseste TRC’nin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Akışın sıcaklığını kontrol ederek yön verme 

B) Basıncı kontrol ederek yön verme 

C) Viskoziteyi kontrol ederek yön verme. 

D) Kontrol vanasını kapamak. 

 

20.    sembolün adı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Termokupl  

B) Kontrol vanası 

C) Eşanjör 

D) Bort ile bağlantı 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 

 

Gerekli ortam sağladığında, kuralına uygun olarak proseste basınç ölçümü 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Rafineri ve petrokimya proseslerinde basınç ölçümü için kullanılan cihazları 

araştırınız. 

 Rafineri ve petrokimya proseslerinde basınç vericileri araştırınız. 

 

2. BASINCIN ÖLÇÜMÜ 
 

2.1. Basınç Nedir 
 

Eğer bir akışkan bir sınır tabakası ile değme hâlinde ise sınıra dikey doğrultuda bir 

kuvvet uygular. Birim alana düşen kuvvete basınç denir. Kütle ile kuvvet kavramları 

birbirine karıştırılmaktadır. Çünkü yaşadığımız ortamda her cisim yer çekiminin etkisi 

altındadır ve eğer engellenmemiş ise yer kürenin merkezine yönelik ivmelendirilmiştir. SI 

sistemde kuvvetin birimi Newton ve alan birimi metrekaredir. Böylece birim alana 

uygulanan kuvvet olarak tanımlanan basınç, metrekareye Newton olarak ölçülür. Birimi 

Pascal olarak tanımlanır ve yer çekimi ivmesinden bağımsızdır.  

 

Basınç ölçümü, mutlak basınç, cihaz basıncı ve diferansiyel basınç olmak üzere üçe 

ayrılır. Mutlak basınç bir akışkanın belli bir noktadaki basıncı ile basıncın mutlak sıfırı, yani 

tamamen boş arasındaki farktır. Çünkü cıva sütununun yüksekliği, atmosferik basınç ile cıva 

sütununun üstündeki Torri-Çelli boşluğunun sıfır basıncı arasındaki farkı ölçer. 

 

Eğer basınç ölçüm cihazı bilinmeyen bir basınç ile ortam atmosfer basıncı arasındaki 

farkı ölçüyorsa ölçüm değeri cihaz basıncı olarak tanımlanır.  

 

Eğer basınç ölçüm cihazı hiçbir atmosferik basınç olmayan iki bilinmeyen basınç 

arasındaki farkı ölçüyorsa bu durumda da ölçüm değeri diferansiyel basınç olarak tanımlanır. 

Bu üç ölçüm değerini göstermek için şekil 2.1’de bir cıvalı manometre kullanılmıştır.  

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
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Şekil 2. 1: Basınç ölçüm tiplerinin karşılaştırılması 

Katı cisimler kendi ağırlıkları oranında bulundukları yüzeye basınç uygularlar. Yan 

yüzeylerde basınç etkisini göstermez.  

 

Şekil 2. 2: Katı cismin yüzeye uyguladığı basınç 

W → Ağırlık   

m → kütle (kg )  

g → yer çekimi ivmesi ( m / sn
2
) 

W = m×g  ).(
2sn

m
kgW   

SI ölçü sistemi 

 

A

W
P   

 

W→ Ağırlık [N]  

A →Alan [ m
2
] 

P → Basınç [ Paskal] 

 

2.1.1. Akışkanlarda Basınç 
 

 Sıvı cisimler (akışkan cisimler) bulundukları kabın şeklini alırlar. Yan 

yüzeylerde de basınç etkisi gösterirler. 
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Şekil 2.3: Sıvının kabın yüzeylerine yaptığı basınç 

 Gaz akışkanlar bulundukları kabın her bir tarafına aynı basıncı uygular. Kapalı 

kap içerisine konan gazlar, konmuş oldukları kabın tüm çeperlerine aynı basıncı 

uygularlar. 

 

Şekil 2.4: Gazın kabın yüzeylerine yaptığı basınç 

W = m×g  

m→ Sıvı akışkanın kütlesi (kg)  

g → Yerçekimi ivmesi ( m/sn
2
) 

A → Taban alanı (m
2
) 

 

A

gm

A

W
P

.
  

 

2.1.2. Sıvıların Basıncında Yoğunluğun Etkisi 

 

3

3
/1000

1000
mkg

m

kg
su   3

3
/13600

13600
mkg

m

kg
Hg   

 











2

.

m

N

A

gm

A

W
P  
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Vm
V

m
.   

A

gV

A

gm
P

... 
  

 

baA .  
4

. 2
A  hV .

4

. 2
  

 

A

ghA

A

gV
P

..... 
         hgP ..  

 

ρ→ Akışkanın yoğunluğu 

 

g → Yer çekimi ivmesi 

 

hbaV .. → Akışkanın seviye olarak yüksekliği 

 

Akışkanların yüksekliği ve yoğunluğu bilinirse tabana uygulamış olduğu basınç 

kolaylıkla bulunur. 

 

 Sıvı akışkanlar bulundukları kabın sıvı seviyesi yüksekliğine göre basınç tesiri 

gösterirler. 

 

Şekil 2.5: Basınç dağılım eğrisi 

Şekilde ρ= 1000kg /m
3
, g= 9,81m/sn

2
 , h1=0 cm , h2= 50 cm , h3= 100 cm, h4=150 cm , 

h5= 200 cm olduğuna göre P1 , P2,  P3, P4, P5, değerleri ; 

 

hgP ..  
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00.81,9.1000.. 111  PhgP   
 

)9,4(/49055,0.81,9.1000.. 2

222 KiloPascalmNPhgP    
 

)81,9(/98101.81,9.1000.. 2

333 KiloPascalmNPhgP    

 

)72,14(/147155,1.81,9.1000.. 2

444 KiloPascalmNPhgP    
 

)62,19(/196202.81,9.1000.. 2

555 KiloPascalmNPhgP    

 

Sıvı akışkanlar sıkıştırılamaz. Sıvı akışkana dışarıdan uygulanacak ilave bir akışkan, 

kap içerisine dâhil edilmeyecek, fakat oluşturmuş olduğu basınç kabın çevresine aynen 

iletilecektir. Sıvı akışkanların bu özellikleri basınç ölçmeleri için önemli birer özelliktir.  

 

Şekil 2.6: Sıvının göstergelerdeki basıncı 

Şekil 2.6 (a)’da sıvının yüksekliğinden kaynaklanan bir basınç ölçümü söz konusudur. 

P1 göstergesi P2 göstergesinden daha fazla sıvı basıncı etkisindedir. 

 

Şekil 2,6 (b)’de ise silindirin içerisine bir piston konarak sıvı sıkıştırılmak 

istenmektedir. Sıvı burada sıkıştırılamayacağı için sıvı yüksekliğinde herhangi bir değişim 

olmayacaktır. Fakat gerek pistonun kendi ağırlığından olan Wp, gerekse ekstra olarak 

uygulanan Fp kuvveti sıvı üzerine bir basınç uygulayacaktır. Bu basınç artışı sıvıların basıncı 

aynen iletme özelliğine göre hem P1 hem de P2 göstergelerinde aynı miktarda artışa sebep 

olacaktır. Bu özellik gazlar içinde aynen geçerlidir. Fakat gazlarda yükseklikten kaynaklanan 

bir basınç etkisi söz konusu değildir. 

 

 Gaz akışkanlar sıkıştırılabilir. Kap içerisinde bulunan gaz akışkan üzerine 

yapılan artı bir gaz basıncı kap içerisine alınacak ve kabın yoğunluğu artacaktır. 

Bu yapılan ek basınç kabın bütün çeperlerine iletilir. 
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2.2. Basıncın Ölçümü  
 

Sanayinin birçok bölümünde pnömatik sistem için basınç ana proseslerden biridir. 

Bazı durumlarda basınç farkları ile mekanik sistemleri harekete geçirebilir, hatta basınç artışı 

ile kapalı kap içindeki gazların sıcaklık ile değişen özelliklerini gözleyebiliriz. Yani sıcaklık 

ölçmede de basınçtan yararlanma imkânımız vardır. Sanayide kullanılan basınç ölçme ya da 

algılama elemanlarının en fazla kullanılan tiplerinden biri bourdon tüp manometrelerdir. 

Proseste en çok ölçülen, kaydedilen ve kontrol edilen parametrelerden biri de basınçtır. 
  
Basınç ölçümü için üç ana yöntem vardır. En basit yöntem bilinmeyen basıncı, 

yoğunluğu belli bir sıvı sütununun ürettiği basınçla dengelemeyi içerir. İkinci yöntem 

bilinmeyen basıncın, bilinen bir alana etkimesini sağlayarak alan üzerinde oluşan bileşke 

kuvveti doğrudan ya da dolaylı ölçmeyi kapsar. Üçüncü yöntem ise bilinmeyen basıncın 

elastik bir elemana ( alanı belli ) etkimesini sağlar ve ortaya çıkan gerilimi ya da uzama 

oranını ölçmeyi kapsar.  

 

2.2.1. Barometre  
 

Yaygın olarak basınç ölçümünde kullanılan iki tip barometre vardır. Bunlar sıvı 

içerikli barometreler ve sıvı içerikli olmayan barometrelerdir. 

 

Resim 2.1: Barometre çeşitleri 
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2.2.1.1. Sıvı İçerikli Barometreler  
  

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir ucu kapalı diğer ucu sıvı tankına bağlanmış sıvı 

tankından atmosfere açık olan bir ince cam boru düzeneğidir. 
 

 

Şekil 2.6: Sıvı içerikli barometre 

Sıvı olarak genellikle cıva kullanılır. Sıvı yükseltisinin cam tüpte görebilmek için 

borunun yanına bir skala yerleştirilmiştir. Bu skaladan mm veya cm olarak sıvının yüksekliği 

okunur. Cam boru içerisinde bulunan vakum kısmı ve atmosferin etkisi ile cam boru içinde 

bulunan sıvıdaki yükselmenin göstermiş olduğu skala değeri bize atmosfer basıncının 

değerini verecektir.  

 

Bazı düzeneklerde hava şartları ve bozucu etkenlerden dolayı skala kısmının veya sıvı 

tankının yüksekliğinin ayarlanabilir olması, sistemin kalibrasyonu için bir avantaj 

sağlamaktadır.  

 

2.2.1.2. Sıvı İçerikli Olmayan Barometre 
 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sistemin çalışması için vakumlanmış diyafram 

özelliğine sahip metal bir kapsülün atmosfer basıncından etkilenerek büzüşmesi veya 

genleşmesi esasına dayanır. Yapılan vakumlama atmosfer basıncından daha büyük ve sabit 

olduğu için atmosfer basınç değişimine duyarlıdır. Atmosfer basıncı artığında diyafram 

hareket eder ve kapsül büzüşür. Atmosfer basıncı azaldığında kapsül genleşir. Bu büzülme 

ve genleşme değişimi kapsüle sabitlenmiş çubuk sayesinde yapılan doğrusal hareket, çeşitli 

mekanizmalarla (dişli çarklar, yayalar) saklandırılmış kadrandaki ibreye iletir. İbrenin 

göstermiş olduğu değer atmosfer basıncını göstermektedir. Bu barometreler mekanik 

aksamlardan dolayı cıvalı barometrelere göre hassasiyeti azaltmaktadır. Fakat sıcaklık 

etkisinin çok az olması ve kalibrasyonun kolaylığı avantaj sağlamaktadır.  
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Şekil 2.8: Sıvı içerikli olmayan barometre 

2.2.2. Manometreler  
 

Bir borudaki akışkanın basıncını ölçmeye yarayan alete manometre denir. Bu bir ucu 

boruya sabitlenmiş diğer ucu atmosfere açık basit bir plastik veya cam tüptür. Tüpte 

yükselen sıvının yüksekliği sıvı sütunu cinsinden basıncı verir. Manometreler iki uç 

arasındaki basınç farkını ölçer. O hâlde bir uçtaki basınç biliniyorsa diğeri kolay bulunabilir. 

Bu nedenle manometreler bir ucu atmosfere açık bırakılarak bu uçtan basınç sıfır alınır. Aksi 

hâlde manometre sadece basınç farkını verir. Manometreler genelde bir plastik veya U cam 

tüptür ve içinde manometre sıvısı içerir (alkol, su, cıva gibi). Bilinmeyen basınç elde 

edileceğinden basıncın bilinen noktasına doğru hareket edilir. Bunun için de aşağıdaki 

kurallar uygulanır. 

 

 Yatay düzlem üzerinde basınçlar bir birine eşit olmalıdır. 

 Bütün yükseklikler eşdeğer su yüksekliği cinsinden ifade edilmelidir. 

 Aşağıya doğru hareket edilirken yükseklikler eklenir, yukarı doğru hareket 

edilirken yükseklikler çıkarılmalıdır. 

 

P gösterge = P uygulama  - P atmosfer  = ρ.g.h 

 

ρ→Tüpteki sıvının kg/m
3
 cinsinden yoğunluğu 

g→Yer çekimi sabiti 9,81 m/sn
2
 

h→ Tüp içindeki sıvının iki ucu arasındaki yükseklik farkının m cinsinden değeri 

Eğer atmosfer basıncının ortamdaki değerini biliyorsak veya atmosfer basıncının 

varsayılan değerini kullanırsak P uygulama değerini eşitlikten bulabiliriz.  

 

P uygulama = P atmosfer + ρ.g.h olur. 

 

Manometreler genellikle bir tüp içindeki akışkanın basıncını ölçen sensörler içinde 

kullanılmaktadır. 

 

Ayrıca manometreler diferansiyel (fark alıcı) basınç sensörleridir. Diferansiyel basınç 

algılayıcıları uygulanan basınç ile referans basıncı arasındaki farkı alırlar. Referans olarak 

kullanılan basınç genelde atmosfer basıncıdır.  
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Çift çubuk boru ve U boru kullanılan bir piozemetre uzantısıdır. Her bir çubukta farklı 

sıvılar kullanılabilir. Gaz veya sıvı basıncını ölçmek için kullanılır. Cıva kullanılarak çok 

daha yüksek basınçlar ölçmek mümkündür. Manometrelerin ucu boruya dik olmalıdır. 

Piozemetreler gibi manometrenin kol ayrımı ( borudan olan kol ayrımı ) boruya dik 

olmalıdır. Fakat piozemetrelerin aksine ölçme borusu ölçülecek olan borunun üzerinde 

olmalıdır. Piozemetreler gibi manometrenin kol ayrımı bir boruya dik olmalıdır. 

Manometreler borunun üzerinde veya aşağısında olabilirler.  

 

Şekil 2.10: Manometrelerin borunun üzerine bağlantı şekilleri 

Manometreler piozemetrelerden farklı olarak gaz veya buhar basıncını ölçmek için 

kullanılır. Hesaplamalar piozemetrelerdeki gibi iki koldaki yüksekliğin farkı olan h 

kullanılarak ölçülür. Bunun sonucu gaz veya buharın yoğunluğu ihmal edilebilir. 
 

Örnek 1: Cıvalı manometre gliserin depolanmış tank içerisindeki buhar basıncını 

ölçmek için kullanılmaktadır. Eğer kollardaki seviye farkı 256 mm ise buhar basıncını ve 

maksimum tank basıncını hesaplayınız. Gliserinin yoğunluğu 1.26 g/cm
3
, cıvanın yoğunluğu 

13,6 g/cm
3 
 

 

Çözüm: Şekilde görüldüğü gibi 200 mm yüksekliğe sahip hacim kısmında buhar 

bulunmaktadır. Bu buhar manometredeki dengede bulunan cıvayı iterek 256 mm’lik bir 

yükseklik sağlamıştır. Bu buharın kısmi basıncı 256 mmHg olarak görülmektedir.  

  

 

 
256 

1300 

200 

 

256,0.81,9.10.6,13.. 3 buharbuhar PhgP   

 

kPaPbuhar 15,34  
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Tank tabanındaki basınç, tank içerisinde bulunan sıvı yüksekliğinden kaynaklanan 

basınç ve buharın sıvı üzerine ve dolayısı ile tabana uyguladığı basıncın toplamına eşittir.  

 

)3,1.81,9.10.26,1(15,34 3

..  TankTTankbuharTankT PPPP  

 

kPaP TankT 2,50.   

 

  U tüplü manometre  

 

U tüplü manometrenin endüstride kullanımı fazla değildir. U tüplü manometrenin asıl 

kullanım yerleri, endüstride kullanılan diğer enstrümanların kalibrasyonunun yapıldığı 

yerlerdir. Ayrıca laboratuvar ortamlarında gözleme dayalı deneysel çalışmaları için 

kullanılır. En büyük dezavantajı yakından ölçüm yapmak zorunda olmasıdır. Bu da hızlı 

cevap gerektiren uygulamalarda manometre başında mutlaka bir görevli olmasını ve bu 

görevlinin basınç değişikliklerini anında bildirmesini gerektirir. Bu kullanım zorlukları U 

tüplü manometrelerin endüstrideki kullanımını kısıtlamaktadır.  

 

U tipi manometreleri metal olarak ele almak gerekirse şeffaf bir cam veya plastik tüpe 

U şekli verilmesi ile elde edilir. Bu tüp su, alkol veya cıva gibi sıvılarla kısmen doldurulur. 

Basıncın uygulanmamış hâli ile bir taraftan uygulanan basınç sonucu sıvının diğer taraftan 

yükselmesi sonucu iki taraf arasında bir yükseklik farkı oluşur. İşte bu yükseklik farkına 

sebep olan basınca gösterge basıncı denir.  

 

Resim 2.2: U tüplü manometre 
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U tipi manometrelerde ölçüm hassasiyeti ölçme yapan kişinin yükseklik farkını doğru 

okumasına bağlıdır. Bu ölçümün doğru yapılabilmesi için genelde kullanılan teknik şudur. 

Sol taraftaki 1 mm’lik aşağıya hareket, diğer uçta 2 mm’lik yükselmeye sebep olur. Bu 

yüzden basınç uygulanmamış hâldeyken ilk ölçüm yapılır ve işaretlenir. Daha sonra sağdaki 

kol sağdaki kol işaret yerinden itibaren milimetrik olarak işaretlenir ve her ölçümde ölçülen 

değerin yarısı kullanılarak hesaplama yapılır. Bu şekilde kısmen de olsa ölçüm hatalarının 

önüne geçilir. 

 

Resim 2.3: Boruya sabitlenmiş U tüplü manometre 

 Piezometre 

 

Sıvı basıncını ölçme aletinin en basit tipi piezometredir. Şeffaf bir tüptür ve üst (tepe) 

ucu açık olup diğer ucu basıncın ölçüldüğü noktaya tutturulmuştur. Sıvı bir borudan geçerse 

borudaki musluk (damlama) boruya dik olmalıdır.  Yoksa yanlış okuma elde edilir. 

Piezometreler sıvı basıncını ölçmek için basit ve doğru sonuçlar veren araçlardır. Düşük 

basınçlarda zehirsiz ve uçucu olmayan sıvılar da kullanılır. 

 

Şekil 2.9: Piezometre bağlantı şekilleri 

 Açılı piezometre  

 

Ölçülecek basıncın küçük olduğu yerde, piozemetrenin ağız kısmı boruya göre 

eğilerek daha yüksek bir doğruluk elde edilebilir. Borunun merkezinden piezometrenin 

içerisindeki sıvı yüksekliğine kadar olan mesafe x ile gösterilir. Piezometre içindeki sıvının 

boru merkezinden olan yüksekliği h ile gösterilir. x ile h arasındaki trigonemetrik ifade 

aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 2.10: Açılı piozemetre 

2.2.3. Elastik Basınç Ölçerler 
 

Basıncın etkisi altında, elastik şekil değiştiren cisimlerin yapmış olduğu yer 

değiştirmenin, bir transducer yardımı ile elektriksel verilere dönüştürülüp skalandırılması ile 

ölçüm yapılır. Bu elastik elemanlar basınç etkisinde deforme olup doğrusal genleşen veya 

açısal genleşen yapıya sahiptir. Bu yapı helezon şekilde, burkulmuş şekilde, spiral şekilde, 

kapsül veya körük şeklinde olabilir.  

 

Resim 2. 4: Transducer 

 Bourdon tüpü basınç göstergeleri 

 

Bourdon tüpü basınç göstergeleri, en yaygın kullanılan basınç ölçekleridir. Bourdon 

tüpünün en basit şekili oval kesitli bir borunun bir daire şeklinde bükülmesiyle elde edilir. 

Bir pimle yataklanarak kuadrantın alt ucuna bağlanmıştır. Kuadratın üst kısmı dişli olup sabit 

skalaya bağlı hareket eden ibrenin bağlı olduğu, merkez mili üzerindeki küçük dişli ile 

irtibatlandırılmıştır. Kuandrant ile küçük dişli (pinyon dişli) arasındaki boşluk, ince kıl yay 

(pandül yayı ) tarafından en aza indirilmiştir. 
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Şekil 2.11: Bourdon tüpü 

Bourdon tüpleri, metal alaşımları olan paslanmaz çelik veya pirinç malzemeden 

yapılır. Ancak özellikle pas yapıcı akışkanlar söz konusu ise K–Monel gibi alaşımlar 

kullanılır. Şekil 2.11’de görüldüğü gibi eliptik şekilde bükülmüş oval kesite sahiptir ve ucu 

kapatılmıştır. 

 

Tüpün kalınlığı ve yapıldığı malzeme, kullanılacağı basınç aralığına göre seçilir. 

Ancak tüpün gerçek boyutları ibreyi döndürmek üzere elde edilebilecek kuvveti belirler. 

İçine basınç uygulandığında ok yönünde boru genleşir ve şekil değişimine uğrar. Eğer iç 

basınç dış basıncın üstüne çıkarsa tüpün oval olan kesiti, dairesel kesite doğru değişirken yay 

açılarak doğrulmaya yönelir. Eğer iç basınç dış basınçtan daha az ise tüpün serbest ucu 

gövdeye doğru hareket ederek ibrenin ters yönde hareketine neden olur. 

 

Şekil değiştirme, bir mekanizma yardımı ile göstergeye iletilir. Göstergenin atmosfer 

basıncına göre sıfır ayarı yapılır. Göstergedeki skalalandırma uygun olarak bölünmüştür. 

Sonuç olarak sistemin yapmış olduğu basınç okunur.  

 

Resim 2.5: Bourdon tüpü bağlı boru donanımı 
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Şekil 2.12: Bourdon tüp cihazının parçaları 

  Körüklü basınç ölçerler 

 

Körük tipi fark basınç sensörleri 0 ile 1000 pascal aralığındaki basınç değerlerini 

ölçmek için kullanılırlar. Daha yüksek basınç değerlerinde körük zarar göreceğinden yüksek 

basınç değerlerinde kullanılmazlar. Körükler, malzeme olarak bakır alaşımı, yapı olarak ince 

oluklu levha tipinde birbirine preslenmiş olarak imal edilirler. Körük içerisine basınç 

uygulandığında, körük genleşerek uzama meydana getirir. Bu uzama değeri basınçla 

ilişkilidir. Basınç miktarındaki artış körükte mesafe değişimi olarak algılanır. Bu uzama 

değerini çeşitli transducerler (dönüştürücü) yardımı ile ekranda değişen basınç değeri olarak 

okunur. 

 

Şekil 2.13: Körüklü basınçölçer 
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Çok daha küçük değerdeki basınçların ölçümünde, tek odalı sırt sırta yerleştirilmiş iki 

dairesel metal diyaframından oluşan körükler kullanılır. Körük içerisine uygulanan basınç, 

körükte bağlı doğrusal bir genleşme yapacaktır. Körüğe bağlı olan LVDT demir nüvesi, 

körükteki genleşmeyi hissedip bu değişimi sinyal olarak LVDT çıkıştan gönderecektir. Bu 

da basınç değişiminin skalada takip edilmesiyle anlaşılır. 

 

Şekil 2.14: LVDT demir nüvesli körük 

Aşağıdaki şekilde iki odalı körük kullanılmıştır. Uygulanan basınçla körükler şişmekte 

ve şişen körükler kendisine bağlı olan bir mili itmektedir. Bu mile bağlı olan bir dişli kutusu 

yardımı ile dişli kutusuna bağlanmış olan potansiyometre hareket etmektedir. 

Potansiyometrenin bu hareketi elektriksel olarak bir veri üretmektedir. Bu prensibe göre 

potansiyometreden alınan elektriksel çıkış değeri göstergede birebir skalalandırılarak basınç 

değeri cinsinden gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.15: Potansiyometre mili ve dişli körük 

 Diyafram tip basınç sensoru 

 

Diyafram ince bir metal levha olup çevresi boyunca yataklanmıştır. Genelde 

paslanmaz çelik veya pirinçten yapılır. Üzerine basınç uygulandığında diyafram bir şişme 

yapar. Bir mil veya mekanik bir düzenek, diyaframın şişmesinden kaynaklanan hareketle yer 

değiştirir. Bu yer değiştirme çeşitli dönüştürücüler (transducer) vasıtasıyla elektriksel 

verilere dönüştürülerek uygulanan basınç ölçülmüş olur. 
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Şekil 2.16: Diyaframlı basınç sensörü 

En basit diyaframlı basınçölçer Schaffer ölçeridir. Bu basınçölçer, termik işlem 

uygulanmış paslanmaz çelikten imal edilen, yaklaşık 65 mm çapında oluklu bir diyaframdan 

oluşup iki flanş tarafından tutulur. Bilinmeyen basınç, diyaframının alt yüzüne uygulanır. 

Diyafram merkezinin bağıl hareketi, bourdon ölçerindeki gibi bir bağlantı elemanı yoluyla 

ibreyi hareket ettirmek için iletilir. Üst flanş, ölçüm aralığı üstündeki yüklenmelere karşı 

koruyucu görevi yapabilecek şekilde ayarlanmıştır. Ölçüm aralığını ve doğruluğunu 

belirleyen faktör malzemenin elastikiyetidir. 

 

2.2.3.4. Basınç ve Zorlama Göstergesi  
 

Tüp içerisine basınç uygulandığında tüp yüzeylerinde bir gerilme olur. Bu gerilme, tüp 

boyunca doğrusal olduğu gibi tüp yüzeylerine dik olarak kendini gösterir. Zorlama sensörü, 

tüp yüzeyine zorlama ekseni boyunca monte edilerek (yapıştırılarak) ölçüm yapılır. Zorlama 

sensörüne bağlanacak olan elektronik köprü bağlantısı ile çıkış verileri ekrana gönderilerek 

basınç değişimi ölçülmüş olur.  

 

Bir uygulama alanı olarak da borudaki basınç ölçüm işlemi yapılabilir. Küçük çaptaki 

boruların direkt boru üzerine montajı mümkün olmayacağı için ‘’ T ‘’ bağlantı ile bu alan 

genişletilip monte edilebilir. 

 

Şekil 2.17:Basınç – zorlama göstergesi ve boruya montajı 
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2.3. Basınç Vericileri 
 

Endüstride çoğu kez algılayıcıdan alınan bir sinyal, bir kontrol fonksiyonu yürütmek 

ya da başka bir sinyalle birleştirerek daha karmaşık şemalar üretmek amacıyla kullanılmak 

üzere oldukça uzağa gönderilir. 

 

Bu tür sistemlerin geliştirme talebi, ilk olarak havalı kontrol şemalarının en yaygın 

kullanıldığı petrol ve petrokimya endüstrilerinden gelmiştir. Çünkü bu sistemler, patlama ya 

da tehlikeli koşulların oluşabileceği fabrikalara döşenebilir. 

 

İlk vericide, bir hareket denge sistemi kullanılmıştır. Burada ilk eleman bourdon tüpü 

gibi ölçülmekte olan nicelik ile orantılı bir hareket oluşturulur. Gerçekte bourdon tüpünde 

serbest ucun hareketi, uygulanan basınç ile orantılıdır. 

 

Bu işlemlerin sonucunda bir eşdeğer elektronik sistem geliştirilir. Burada bir algılayıcı 

tarafından 4–20 mA aralığında ve ölçülen büyüklüğün ölçüm aralığı ile orantılı bir D.C. 

akımı üretilir ve bir iki tel sistemi ile iletilir. Bu sistemin gerçek avantajı herhangi bir zaman 

ertelemesi, tepki gecikmesinin olmaması ve iletim sinyalinin iletim hatlarının özelliklerinde 

oluşan değişimlerden etkilenmemesidir. 

 

2.3.1. Pnömatik Hareket ve Denge Basınç Vericileri 

 

Şekil 2.18: Havalı hareket ve denge vericisi düzenlemesi 

Şekilde tipik bir pnömatik hareket denge düzenlemesini göstermekte olup algılayıcı 

bir bourdon tüpüdür. Ölçülen değişkendeki değerler, basınç ya da sıcaklık olabilir. Bu 

değişimler bourdon tüpünün serbest ucunun hareketine neden olurlar. Bu hareket bir ara 

eleman yoluyla A eksenine mafsallaştırılmış dirseğe iletilir. Dirseğin serbest ucu, orta 

noktasında yataklanan ikinci bir kola yaslanır. Bu kolda hareketi C noktasında serbest 

yataklanmış üçüncü kola iletir. Böylece başlangıçtaki hareket kapak / lüle sisteminin kapak 

kısmına iletilmiş olur. 
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Eğer sonuç olarak kapak ile lüle arasındaki boşluk artırılmış ise lüle arası basınç düşer 

ve bu sıra ile kontrol rölesinden gelen çıktı basıncının düşmesine neden olur. Bu basınç 

körüğe uygulandığında, B ekseninde mafsallanan kolun geri çekilmesine ve sonuç olarak da 

C’de mafsallanan kolun harekete geçerek kapağın lüleye yaklaşmasına neden olur. Bu da 

lüle gerisi basıncın denge oluncaya kadar artmasına neden olur. Her ölçüm değeri için belirli 

bir kapak / lüle bağıntısı ve dolaysıyla belirli bir çıktı sinyali vardır. 

 

2.3.2. Pnömatik Kuvvet ve Denge Basınç Vericileri 

 

Şekil 2. 19: Pnömatik kuvvet ve denge vericisi  

Birçok kuvvet denge basınç vericileri vardır. Ancak özel bir işletmenin tasarımında, 

basınç ve diferansiyel basınç vericilerinin hepsinde aynı kuvvet – denge mekanizması 

kullanılmıştır. Şekildeki kuvvet denge mekanizmasının işlevi, girdi noktasına uygulanan 

kuvveti iletmek için orantılı olarak 20 – 100 kPa gibi pnömatik bir sinyale dönüştürmektedir.  

 

Ölçülebilecek kuvvet bir bourdon tüpü, bir körük ya da bir diyafram gurubu tarafından 

üretilmiş ve kuvvet çubuğunun serbest ucuna uygulanmış olabilir. Bu çubuk, aynı cihazda, 

ilgilenilen akışkan ile kuvvet denge mekanizması arasında ortak yüzeyi oluşturan diyaframın 

kapağına mafsallanmıştır. Böylece uygulanan kuvvetten kaynaklanan hareket, kuvvet 

çubuğunun tepesinde büyütülmüş olarak ortaya çıkar. Bu hareket buradan, dirsek bağlayıcı 

ile kademe çubuğu tepesine iletilir. Eğer uygulanan kuvvet sağa harekete sebep oluyorsa 

kapalı lüleyi açar ve sonuç olarak lüle arkası basınç düşer. Bu değişim, çıktısı geri besleme 

körüğüne uygulanan röle tarafından büyütülür. Böylece ilk uygulanan kuvveti dengeleyen bir 

kuvvet üretmiş olur. Çıktı sinyali röleden alınır. Kademe çarkının ayarı değiştirilerek 

duyarlılık ya da ölçüm aralığı 1 katından 10 katına kadar ayarlanabilir. 

 

 



 

 

 

43 

2.4. Basınç Kontrol  
 

Basınç kontrolü değişik şekillerde yapılmaktadır. Temel anlamda basınç kontrolü şekil 

2.20’deki gibidir. Bu sistemde kontrol edilmekte olan basınç, basınç kontrol rekorduna 

(PRC) transfer edilmektedir. 

 

Eğer sistemdeki basınç yüksek ise kontrol vanasına gelen hava basıncı da yüksektir. 

Basınç kontrol rekordu kontrol vanasını açar, daha fazla gazın geçişine izin vererek basıncın 

yükselmesini önler ve sistem basıncının istenilen noktada tutulmasını sağlar. 

 

Basınç kontrol sistemleri farklı şekillerde uygulanmaktadır. Örneğin proses hatlarında, 

kolonlarda vb. 

 

Şekil 2.20: Proseste basınç kontrolü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Proses suyu ve buhar basınç değerlerini ölçünüz. 

 

 Kullanılan araç gereçler: Fırın, glob vana, bourdon tüpü, sıcaklık ölçer cihazı, 

basınçölçerler. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kullanacağınız malzemeleri temin 

ediniz. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz ve çalışma 

ortamınızı hazırlayınız. 

 Fırın içinden proses su hattı döşeyiniz 

 

 Şekildeki gibi boru donanımı 

hazırlayınız. 

 Boru donanım hattını fırın içine 

şekildeki gibi döşemeye özen gösteriniz. 

 Boru donanımını fırın içine 

yerleştirmeden önce su kaçağı olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Fırının dışındaki proses suyu giriş 

hattına glob vana montajı yapınız. 

 Glob vananın sızdırmazlık kontrolünü 

yapınız. 

 Proses suyu giriş hattına glob vanadan 

sonra bourdon tüpü montajı yapınız. 

 Montajı yaparken basınçölçerin hasar 

görmemesine dikkat ediniz. 

 Fırın çıkışı buhar hattına glob vana 

montajı yapınız. 

 Glob vananın sızdırmazlık kontrolünü 

yapınız. 

 Fırın çıkışı buhar hattına, glob vanadan 

sonra bourdon tüpü montajı yapınız. 

 Montajı yaparken basınçölçerin hasar 

görmemesine dikkat ediniz. 

 Buhar hattına sıcaklık ölçer cihazı 

montajı yapınız. 

 Sıcaklık ölçeri vanadan önce monta 

ediniz. 

 Buhar hattını drama bağlayınız. 
 Sızdırmazlık kontrolü yapmayı 

unutmayınız. 

 Dramın çıkış vanasını kontrol ediniz. 
 Dram çıkış vanasını kapalı konumda 

tutunuz. 

 Vana ve basınçölçerlerde sızdırmazlık 

kontrolü yapınız. 

 Tüm hattın sızdırmazlık kontrolünü 

yapmayı unutmayınız. 

 Fırını yakınız.  Fırını yakma kurallarına uyunuz. 

 Fırın sıcaklığını ölçünüz. 
 Fırın sıcaklığının 200 

o
C üzerine 

çıkmamasına dikkat ediniz. 

 Fırın giriş suyu vanasını çeyrek açınız. 

 Suyun buharlaşmasını sağlamaya 

çalışınız. 

 Basınç ve çıkış sıcaklığını kontrol 

ediniz. 

 Fırına su giriş basıncını ölçünüz. 
 Okuduğunuz değeri rapor kâğıdına not 

ediniz. 

 Buhar sıcaklığını ölçünüz.  120
 o
C üzerinde ise vanayı tam açınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Buhar hattı vanasını açarak basıncını 

ölçünüz. 

 Okuduğunuz değeri rapor kâğıdına not 

ediniz. 

 Buhar hattında aşırı basınç yükselmesi 

varsa tüm vanaları tam olarak açınız ve 

fırını söndürünüz. 

 Fırını söndürünüz.  Fırını söndürme kurallarına uyunuz. 

 Proses suyu vanasını kapatınız. 

 Vananın tam olarak kapandığını 

basınçölçerden kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Proses suyu ve buhar basınç değerlerini 

karşılaştırınız. 
 Bulduğunuz değerleri karşılaştırınız. 

 Rapor hazırlayınız. 

 Raporunuzu aldığınız notlardan 

faydalanarak yazınız ve öğretmeninize 

teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Deneyde kullanacağınız malzemeleri ders öğretmeninizden 

aldınız mı? 
  

3. Fırının içine proses suyu hattı döşettiniz mi?   

4. Fırının dışındaki proses suyu giriş hattına glob vana montajı 

yaptınız mı? 
  

5. Proses suyu giriş hattına glob vanadan sonra bourdon tüpü 

montaj ettiniz mi? 
  

6. Fırının buhar çıkışı hattına glob vana montaj ettiniz mi?   

7. Buhar hattına sıcaklıkölçer cihazı montaj ettiniz mi?   

8. Buhar hattını drama bağladınız mı?   

9. Dramın çıkış vanasını kontrol ettiniz mi?   

10. Vana ve basınçölçerlerde sızdırmazlık kontrolü yaptınız mı?   

11. Fırını yaktınız mı?   

12. Fırın sıcaklığını ölçtünüz mü?   

13. Proses suyu giriş vanasını çeyrek açtınız mı?   

14. Proses su giriş basıncını ölçtünüz mü?   

15. Buhar sıcaklığını ölçtünüz mü?   

16. Buhar hattı vanasını açarak basıncını ölçtünüz mü?   

17. Fırını söndürdünüz mü?    

18. Proses suyu vanasını kapattınız mı?   

19. Proses suyu ve buhar basınç değerlerini karşılaştırdınız mı?   

20. Rapor hazırlayıp teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Birim alana düşen kuvvete ……………….denir. 

 

2. Piezometre sıvı  akışı olan boruya ……………olarak bağlanmalıdır. 

 

3. Manometreler …………veya ……… basıncını ölçmek için kullanılırlar. 

 

4. Manometrenin ucu boruya ………….olmalıdır. 

 

5. Körüklü tipi fark basınç sensorları  …………ile …………..pascal aralığındaki basınç 

değerlerini ölçmek için kullanılır. 

 

6. Basınç ölçüm cihazı bilinmeyen basınç ile ortam atmosfer basıncı farkı ölçülüyorsa 

ölçüm değeri …………………basıncı olarak tanımlanır.  

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir? 

A) Atm 

B) Pascal 

C) Newton  

D) Bar  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi basınç ölçüm sınıfına girmez? 

A) İdeal basınç  

B) Mutlak basınç 

C) Cihaz basıncı 

D) Diferansiyel basınç 

 

9. Yüksekliği 2 m olan tank yarısına kadar yoğunluğu 1,8 g/cm
3
 olan H2SO4 ile doludur. 

H2SO4 ün tankın tapanına yaptığı basınç kPa değeri olarak aşağıdakilerden hangisidir? 

( g= 9,81)  

A) 1,76 

B) 17,66 

C) 176,6 

D) 1766 

 

10. Vakumlanmış diyafram özelliğine sahip metal bir kapsülün atmosfer basıncından 

etkilenerek büzüşmesi veya genleşmesi esasına dayanan basınç ölçüm cihazı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rotametre 

B) U tüplü manometre  

C) Piezometre 

D) Sıvı içerikli olmayan barometre 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. Bir ucu boruya sabitlenmiş diğer ucu atmosfere açık cam veya plastik ölçüm aleti 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Barometre  

B) Manometre 

C) Bourdon tüpü 

D) Helisel boru 

 

12. Sıvı akışı olan boruya takılı U borusunda cıvanın yüksekliği 2cm’dir.  P Uygulama basıncı 

kaç kP dır?         (P Atmosfer = 760 mmHg, g = 9,81 , ρ = 13,6 g/cm
3
 ) 

A) 3,43 

B) 2,67 

C) 0,27 

D) 0,196 

 

13. Şekilde cıvalı manometre etilen 

depolanmış tank içerisindeki buhar basıncını ölçmek için kullanılmaktadır. Eğer 

kollardaki seviye farkı 200 mm ise maksimum tank basıncının kPa olarak değeri 

aşağıdakilerden hangisidir? (Etilenin yoğunluğu 0,92 g/cm
3
, cıvanın yoğunluğu 13,6 

g/cm
3 
) 

A) 26.6 

B) 38,77 

C) 40,2  

D) 70,5 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi bourdon tüp cihazının parçalarından değildir? 

A) Bourdon tüpü  

B) İbre 

C) Dişli yuvası 

D) Manivela 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
200 

400cm  

120cm   
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15. Aşağıdakilerden hangisi elastik basınçölçerlerden değildir? 

A) Bourdon tüpü basınç göstergeleri 

B) Körüklü basınçölçerler 

C) Denge basınç vericileri 

D) Diyafram tip basınç sensörü 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
 

 

Gerekli ortam sağladığında kuralına uygun olarak proseste akış ölçümü 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Rafineri ve petrokimya proseslerinde akış ölçümü için kullanılan cihazları 

araştırınız. 

 Rafineri ve petrokimya tesislerinde ultrasonik akış ölçerlerin kullanıldığı boru 

hatlarını araştırınız. 

 

3. AKIŞ ÖLÇÜMLERİ 
 

3.1. Akışkan ve Akışkan Özellikleri 
 

Akış, bir akışkanın bir hat boyunca sürekli olarak hareketidir. Akışkanlar maddenin üç 

hâli şeklinde ( katı – sıvı – gaz ) olabilir. Suyun nehirden akışı, petrol veya gazın bir boru 

hattından akışı, canlılarda havanın nefes olarak akciğerlere alınıp verilmesi, helezonlarla 

tahılların taşınması akış sistemlerine birer örnektir. 

 

Akış ölçümü için bilinmesi gereken önemli fiziksel büyüklükler, akışkanın birim 

zamanda akan hacimsel miktarı (hacimsel debi  m
3
/ sn.), birim zamanda akan kütlesel 

miktarı  ( kütlesel debi  kg/ sn.) ve birim zamanda kat etmiş olduğu yol ( hız  m/ sn.)dur. 

Bir boru içindeki akışı inceleyecek olursak 

 

Şekil 3.1: Borudan akış   

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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 Akışın A kesitindeki ölçümü; 

 A kesitinde birim olarak [ m3/ sn.] veya [ L / sn.] ölçüm 

 A kesitinde birim olarak [ kg/ sn.] 

 A kesitinden geçen sıvının hızının [ m/ sn.] ölçümü 

 

Direk hacimsel veya kütlesel ölçüm, ölçüm işlemini sonlandırır. Bazı ölçümlerde 

hacimsel veya kütlesel ölçümlerin zorluğundan dolayı veya alternatif bir ölçüm sistemi 

olarak hız ölçümü kullanılır. Hız ölçümünün yapıldığı yerin kesiti bilineceği için çeşitli 

matematiksel işlemlerle hacimsel veya kütlesel debiler bulunabilir. 

 

Şekil 3.1 ‘de, A bölgesindeki hacimsel debi, bu bölgedeki kesit alanı (πr
2
[ m

2
]), ve 

sıvının hızı ([ m / sn]) ile çarpımı ile bulunabilecektir. Eğer sıvının yoğunluğu ( ρ[ kg/ m
3
]) 

biliniyorsa, hacimsel debi ile yoğunluğun çarpımı bize kütlesel debiyi verecektir.  

 

vAv .     snmsnmmvrv /.../... 322   

 

   snkgmkgsnmvm /.././. 33   

 

θ v= Hacimsel Debi [m
3
/sn.] 

 

θ m= Kütlesel Debi [kg/sn.] 

 

A= π.r
2
 Birim kesit alanı [m

2
] 

 

v= Hız[m/sn.] 

 

Örnek: Proseste yarıçapı 0,1 m olan borudan yoğunluğu 1250 kg/ m
3
 sıvı 40 m/sn. 

hızla akmaktadır. Sıvının kütlesel debisini hesaplayınız. (π= 3,14) 

 

Çözüm: Hacimsel debi bağıntıda verilenleri yerine yazalım; 

 

  40.1,0.14,3..
22  vv vr   snmv /256,1 3  

 

1250256,1.  mvm   snkgm /4,188  kütlesel debi 

 

3.2. Basınç Enerjisi, Potansiyel Enerji ve Kinetik Enerji  
 

Durgun bir sıvının akışı bir basınç etkisi uygulayarak oluşturulduğu için akan sıvılar  

basınç enerjisine sahiptir.  

 

Basınç P ( Paskal ) veya (N/ m
2
) , Hacim V (m

3
) olarak ifade edilirse basınç enerjisi;  

Basınç Enerjisi = P.V(N/m
2
.m

3
 ) ( N.m) olacaktır.  
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Şekil 3.2’de görüldüğü gibi geniş bir alandan akan sıvı, dar bir alandan geçerek yoluna 

devam etmektedir.  

 

Şekil 3.2: Borularda enerji dengesi 

Borudaki enerji kayıplarını düşünmesek boru girişindeki enerji, doğrudan boru 

çıkışına da iletilmelidir.  
 

Boru girişindeki toplam enerjiyi inceleyecek olursak üç enerjinin etkisi altında 

olduğunu görürüz.  
 

E Toplam = Potansiyel Enerjisi + Kinetik Enerji + Basınç Enerjisi 

 

11

2

1111 ..
2

1
.. VPvmghmEToplam   

 

1m Birim kütle  

 

1h Referans düzlemi ile sıvının ağırlık merkezinin yükseklik ölçüsü 

 

1v  Giriş Borusundaki sıvının hızı 

 

1P Borunun üst kısmındaki sıvı basıncı 

 

1V Birim kütlenin hacmi 
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Bu toplam enerji boru çıkışına da doğrudan iletileceği için; 
 

22

2

2222 ..
2

1
.. VPvmghmEToplam   

 

2m Birim kütle  

 

2h Referans  düzlemi ile sıvının ağırlık merkezinin yükseklik ölçüsü 

 

2v Çıkış borusundaki sıvının hızı 

 

2P Borunun çıkış kısmındaki sıvı basıncı 

 

2V Birim kütlenin hacmi 

 

“Enerji yoktan var edilemez, var olan enerji yok edilemez” prensibine dayanarak 

(Bernoulli Teoremi ) giriş ve çıkış enerjilerinin değerleri aynı olacağından birbirine eşitlenir. 

 

 22

2

222211

2

1111 ..
2

1
....

2

1
.. VPvmghmVPvmghm   

 

Bu eşitlikte yapılan sadeleştirmede 

 

  
g

vv
hh

2

2

1

2

2
21


          şeklini alır.  

 

Sıvı akışkanların sıkıştırılamaz özelliğine dayanarak boru içindeki akışkan kesit ne 

kadar değişirse değişsin, boru içine birim zamanda giren akışkan miktarı aynı zaman 

diliminde boruyu terk edecektir.  

 

  21    

1 Sıvının boru giriş debisi 

 

 2  Sıvının boru çıkış debisi 
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vA.   [m
2
.m/sn.]ise [m

3
/sn.]  

 

A= Akışkanın aktığı kanalın kesiti [m
2
] 

 

V= Akışkanın hızı [m/sn.] 

 

 = Akışkanın debisi [m
3
/sn.] 

 

Giriş çıkış debileri değişmediğine göre; 

 

21    2211 .. VAvA  
1

22
1

.

A

vA
v   

 

Burada bulunan v1 hız değeri Bernoulli teoreminde yerine yazılırsa; 

 

 

2

1

2

2

2

2

2
21

22 









A

A

g

v

g

v
hh  

 

























2

1

2

2

2
21 1

2 A

A

g

v
hh şeklini alır. 

 

Denklemde görüldüğü gibi bir kesitteki akış hızı, kesitlerin ve referans düzlemine göre 

yükseklik farklarının bilinmesi ile bulunur. Hızın bilinen değerlerinin debi denkleminde 

yerine yazılması ile hacimsel veya kütlesel olarak debi bulunabilir.  

 

3.3. Hacimsel Akış Ölçer 
 

Hacimsel akış ölçerler iç yapılarına göre beş farklı grupta toplanabilir. 

 

3.3.1. Helisel Vidalı Akış Ölçerler 
 

Bir boru arasına yerleştirilen ölçü aleti şekil 3.3’te helisel vida şeklinde bir rotora 

sahiptir. Ölçü aletinin giriş çıkışlarına yataklanmış olan bu helisel rotor, sıvı akışlarının etkisi 

ile dönmekte ve helis aralarına dolan sıvı çıkışa doğru ötelenmektedir. Çalışma prensibi  

kıyma makinelerine benzemektedir. Helis adımı ve helis aralarının hacimsel değeri bilindiği 

için bu değer her bir rotor dönüşünde, her bir helisin hacim miktarı kadar sıvı çıkışı 

yapacaktır. 

 

Şaft üzerine yapıştırılan bir mıknatıs ve stator üzerindeki hissedici ile toplam devir 

adedi tespit edilecektir. Her bir devirdeki hacim miktarı ile toplam devir sayısı çarpılarak 

toplam akış miktarı ölçülmüş olacaktır. 
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Şekil 3.3: Helisel vidalı akış ölçer 

3.3.2. Döner Lop Akış Ölçer 
 

Şekilde görüldüğü gibi loplar saat yönünde dönmektedir. Her bir lop yapmış olduğu 

devirde bir miktar hacimde sıvıyı dış kabı ile arasında sıkıştırmaktadır. Dönen lop sıkıştırmış 

olduğu sıvıyı dışarı gönderirken diğer lop aynı miktarda sıvıyı sıkıştırmaktadır. Sıvı akışı 

sürdüğü müddetçe loplar sürekli belirli hacmi sıkıştırıp çıkışa itecektir. Her bir devirde 

gönderilen akışkan miktarı hacimsel olarak bellidir. Lopların devir sayısı da ölçülerek 

toplam akış miktarı bulunur. Sistem, bir ölçü aleti olarak petrol ürünlerinin ölçülmesinde bir 

pompa gibi çalışabilir. Lopların herhangi bir tanesine bağlanacak bir numaratör, optik 

algılayıcı veya elektriksel bir transducer  çıkış devrini ölçer. 

 

Şekil 3.4: Döner lobe akış ölçer  
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3.3.3. Türbin Akış Ölçer  

 

Şekil 3.5: Türbinmetre  

Türbinmetreler hem hacimsel akış miktarını hem de akışkanın akış hızını ölçerler. Sıvı 

akışı türbinin dönmesini sağlar. Şekilde sıvı akışının hızı ile türbinin dönme hızı birbirleri ile 

doğru orantılıdır. Türbin kanatlarından birine yerleştirilecek bir bobin ile devir sayısı 

belirlenir. Şekil 3.6’da mıknatısın bobin üzerindeki yapmış olduğu her bir puls sayıcıya 

iletilerek devir sayısı bulunur. Türbinmetreler yüksek hassasiyete ve duyarlılığa sahip 

olmasına karşın, türbin giriş çıkışlarında basınç düşümüne neden olur. Pahalı bir sistemdir. 

Hassasiyet ve duyarlılık, türbinin dönme kolaylılığına bağlıdır. Türbinin dönme kolaylığı, 

sıvı ile türbin kanatları arasındaki sürtünmenin azlığına, şaftın ve bilyelerin dönme 

rahatlığına bağlıdır. Çok düşük akış oranlarında türbinmetreden alınacak ölçüm 

hassasiyetinde bozulmalar olacağından verimli bir ölçüm yapılamayabilir.  
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Şekil 3.6: Türbinmetre devir ölçümü 

3.3.4. Çark Sistem Akış Ölçer  
 

Boru içerisinde akmakta olan sıvı bir nozuldan geçirilerek sıvıya hız kazandırılır. Hız 

kazanan sıvı çarkın kanatlarına çarparak çarkı çevirmeye başlar. Şekilde giriş ve çıkış 

esnasında çark içerisindeki sıvı miktarı bellidir. Her bir çark dönüşü hacimsel olarak belli 

miktarda sıvıyı dışarıya atmaktadır. 

 

Çarkın dönme miktarı ile bir devirdeki akışkan miktarının çarpımı toplam geçen 

akışkan miktarını verir. Daha önceki konularda anlatıldığı gibi çark şaftına bağlanacak olan 

bir numaratör veya optik devir okuyucu toplam devir miktarını belirler. Nozuldan dolayı bir 

basınç düşümü olur. Türbin, lop gibi akış ölçüm metotlarına göre daha ucuzdur.  

 

Şekil 3.7: Çark sistem akış ölçümü 
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3.3.5. Diskli Sayaçlar 
 

Evlerimizde kullanmış olduğumuz sayaç tipidir. Şekilde görüldüğü gibi disk yalpalı 

bir hareket yaparak her bir tam dönüşünde belirli bir hacimde sıvıyı girişten alıp çıkışa 

göndermektedir. Sıvının akış hızına veya geçen debi miktarına göre hareketi artan veya 

azalan disk, bu salınım miktarını üst kısımda bulunan dişli çark sistemine iletir ve diskin her 

bir salınımı diskin iletmiş olduğu akışkan miktarınca dişli çarklarda işlem görür. Dişli 

çarkların dişli oranları ve en üstte bulunan numaratör, birim zamandaki diskin iletmiş olduğu 

hacim miktarını göstermektedir.  

 

Şekil 3.8: Diskli sayaçlar  

3.4. Kütlesel Akış Ölçümü 
 

Çalışma prensibine göre iki farklı kütlesel akış ölçümü yapılabilir. 

 

3.4.1. Kuvvetler Dengesi ile Kütle Ölçümü 
 

Bu tip ölçümlerde kullanılan en basit yöntem akışkan miktarını direkt ölçmektir. Bir 

sokak sütçüsünün 1 kg diye verdiği süt (1L süt #1kg süt) yanlış bir ölçüm de olsa kütlesel bir 

ölçümdür. 

 

Şekilde yer çekimi kuvvetiyle ortasından asılarak dengelenmiş bir çubuğun bir tarafına 

ölçülmesi gereken ağırlık, diğer tarafına da ölçülecek sıvının kabı konulmaktadır. Kabın 

içerisine dolan sıvı, ölçülmek istenen karşı ağırlığın değerine ulaştığında çubuk 

dengelenecek ve bir sensöre temas ederek kütlesel olarak akış işlemini sonlandıracaktır. Kap 

içerisinde akışkan seviyesi azaldığında tekrar sistemin dengesi bozulacaktır. Sensör, bir 

değer okumayacağı için kap tekrar dolmaya başlayacaktır.  
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Sıvının yoğunluğu belli ise hesap yoluyla kütlesel ölçüm, bazen hacimsel ölçüm 

olarak da ifade edilebilir. 

 

Şekil 3.9: Kütlesel akış ölçümü  

3.4.2. Değişken Alanlı Akış Ölçer 
 

Şekilde görüldüğü gibi cam bir tüp eşit bölünmüş içerisine bir şamandıra yerleştirilmiş 

düzenekten ibarettir.  

 

Şamandıra yüzeyine sıvı akışkanın yapmış olduğu basınç etkisi ile cam tüp içerisinde 

yukarı doğru kaldırma prensibine dayanır. Şamandıranın kalkmış olduğu yükseklikteki skala 

değeri, cam tüp ile şamandıra arasından geçen akışkan miktarını, birim zamanda geçen kütle 

miktarı g/sn. olarak göstermektedir. Ölçü aletinin yapımında, skala aralıkları, sıvının 

kaldırma kuvveti, şamandıranın aralığı, kullanılan sıvının ne olduğu, cam tüpün hacimsel 

değişimi, şamandıranın yüzey alanı gibi faktörler dikkate alınarak tasarımı yapılır. 

 

Rotametreler, hem sıvı hem de gaz için kullanılmaktadır. Çalışacak zemine dikey 

olarak yerleştirilirler.  

 

Ölçümün sıhhatli olabilmesi için şamandıranın ölçüm esnasında yüzeylere herhangi 

bir sürtünme yapmaması veya sıvı geçişini engelleyecek dirençler göstermemesi 

gerekmektedir.   
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Resim 3.1: Rotametre ve rotametrenin boruya montajı 

3.5. Hız Ölçüm Metodu ile Akış Ölçümleri 
 

Ölçüm yöntemlerine göre beş farklı yolla akış ölçümü yapılabilir. 

 

3.5.1. Pitot Boru ile Hız ölçümü 
 

Bir boru veya kanal içerisindeki hız ölçümünü bulmak için kullanılan aletlerden birisi 

de pitot borulardır. Pitot boru şekilde gösterildiği gibi boru merkezine, boru ağzı akış yönüne 

ters olacak şekilde yerleştirilmiş ve diğer ucu da boru yüzeyine yerleştirilmiş bir U 

manometre düzeneğidir. Boru merkezinde toplam basınç değerini, boru yüzeyinde ise statik 

basınç değerini ölçüp manometrede fark basıncını göstermektir. 

 

Pitot  - statik boru hem sıvı hem de gaz akışları için kullanılabilir. Hassas ölçüm 

sonuçları verir. Düşük akışkan hızlarında ölçüm yapar. Fakat basıncını Bourdon göstergesine 

bağlayarak göstergenin hız ölçümünü kalibre edebilmesi ile de hız ölçümü yapabilir.  
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StatikToplam PP
v




2
 

 

P Toplam = Toplam Basınç  

 

P Statik = Statik Basınç  

 

ρ = Sıvının Yoğunluğu 

 

Şekil 3.10: Pitot boru ile sıvının hız ölçümü 

Yukarıda verilen denklemde pitot boru ile fark basıncı bulunduktan sonra değerleri 

yerine yazdığınız zaman akışkanın hızı bulunabilmektedir. Boru kesiti de bilindiğine göre 

boru içerisinden gecen akış miktarı, hacimsel debi, daha önceki anlattığımız konulardaki gibi 

rahatlıkla bulunabilir. 

 

Şekil 3.11: Pitot boru ile hava hızı ölçümü 

Şekilde görülen pitot boru ise gazların akışı için özel hazırlanmış bir akış ölçerdir. İç 

içe yerleştirilmiş bir boru düzeneğinin iç tarafındaki borudan toplam basıncı, dış tarafındaki 

borunun yan yüzeyine açılmış deliklerden de statik basıncı ölçecektir. Bu basınç değerlerini 

U tipi bir manometre ile basınç farkı şeklinde ölçer. Yukarıda verilen formülle fark 

basınçlarını direkt hıza çevirerek bir transducerle akış hızını ölçecektir.  
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Bazı düzgün olmayan veya sıkışabilirlik özelliğinden dolayı kanal içerisinde lineer 

dağılmayan hava hızları, hava debisini bulmakta yanlış sonuçlar meydana getirebilir. Bu gibi 

durumlarda, kanal içerisinde aynı kesitte, kanalın değişik yerlerinde alınacak birden fazla hız 

ölçümü ve bu hızların ortalama değeri o kanaldaki hacimsel debiyi daha sıhhatli bulmamızı 

sağlar.  

 

3.5.2. Anemometre 
 

Anemometreler gaz ölçümleri için kullanılır. Çalışma prensibi, sensör olarak bir telin, 

sıcaklığın etkisi ile üzerindeki direnç değişimini, transducer olarak elektronik devreye 

aktarması esasına dayanır. Şekilde kendisinin bağlanmış olduğu elektronik devrede 

(Wheatstone Köprüsü) gerilim farkı oluşturur. Göstergede bu algılanır.  

 

Kullanılan telin özelliğine göre anemometre çok geniş akış ölçümü aralığına sahiptir. 

Telin çok hassas olması nedeniyle ölçü aleti iyi muhafaza edilmelidir. Pitot borulara göre 

çok pahalı bir sistemdir. Sensoru türbin şeklinde olan anemometreler de vardır. Bu 

anemometreler, gaz hızını, türbin devir sayısını ölçerek bulur.   

  

Şekil 3.12: Anemometre   

3.5.3. Ventüri Boru Hız Ölçümü 
 

Özel hazırlanmış ventüri boru, ölçümü yapılacak sıvı akışkanın aktığı boruya bağlanır. 

Boru içerisinden akan akışkan ventüri boruya geldiğinde şekildeki gibi daralan bir kesit 

alanına girer. Bu daralmanın eğimi sıvı akışının akış özelliğini değiştirmez. Daralma 

kısmında kısa bir paralel akıştan sonra ventüri çapı tekrar hafif bir eğimle genişleyerek boru 

çapına ulaşır. Burada ventürinin amacı, boğaz kısmında akışkana hız kazandırmak ve 

buradaki basınç değerini düşürmektedir.  

 

Diğer nozul ve orifis tipi akış ölçüm sistemlerine göre konstrüksiyon imalatının pahalı 

olması dezavantajdır. Ayrıca ölçüm için daha uzun alan ister. Avantajlı yönü ise basınç 

azalması diğer sistemlere göre daha azdır.  
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Şekil 3.13: Ventürimetre 

Ventürimetre ile ölçüm işlemleri, giriş ve boğaz kısımlarındaki basınç farkı direkt akış 

ile ilgilidir. Buradaki basınç ölçümleri,  piezometre, manometre veya diğer basınç 

göstergeleri ile ölçülebilir. Akış hızı direkt basınç farkı ile orantılı olduğu için gösterge, 

direkt hız, hacimsel debi olarak kalibre edilir. 

 

Resim 3.2: Ventürimetre 
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3.5.4. Orifis Akış Ölçümü 
 

Borulardaki akış ölçümü için boru içine yerleştirilmiş içi delik bir levha ile akışa engel 

olunması ve akışın daha küçük çaplı delikten geçmeye zorlaması ilkesine dayanır. Şekilde 

görüldüğü gibi sıvı akışı, orifis levhadan geçerken orifise giriş ve çıkışında bir basınç farkı 

oluşur. İdeal ölçüm için basınç değeri, kısılmanın yapıldığı orifisden önce’’d’’ kadar 

uzaklıkta, orifisten sonra ‘’d/2’’ kadar uzaklıkta ölçülmelidir. Ölçüm yapılan noktada sıvı 

akışı ölçüm yapılan yere paraleldir.  

 

Resim 3. 3: Orifis akış ölçer 

Bu iki noktadaki basınç değerine göre akış oranı tespit edilir. Hem gaz hem de 

sıvıların ölçümünde kullanılabilir.  

 

Şekil 3.14: Orifis levha akış ölçümü  
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3.5.5. Nozul Akış Ölçümü  
 

Şekil de görüldüğü gibi orifis levha akış ölçere benzemektedir. Orifis levha akış ölçer 

gibi yüksek bir basınç düşümü yapmaktadır. Nozul boyunun yeterince kısa olmasıyla venturi 

boruya göre daha kısa montaj imkânı sağlamaktadır. Basınç ölçüm noktaları sıvı girişi olarak 

hemen nozul girişinde ve sıvı çıkışı olarak da nozul bağlantı noktasının hemen yanında yer 

almaktadır. Nozul hem gaz hem de sıvılarda kullanılmaktadır. Bu yöntemle hassas ölçüm 

yapılabilmektedir.  

 

Şekil 3.15: Nozul akış ölçümü  

3.6. Elektromagnetik Akış Ölçümleri  
 

Elektromagnetik akış ölçümü faraday kanununu esas alır. Elektromagnetik akış ölçer 

sıvıyı iletken olarak kullanır. Şekilde de görüldüğü gibi elektro magnetik akış ölçer seri bağlı 

iki bobine sahiptir. Bobin enerjilendiği zaman, sıvı etrafında akım etkisi ile bir manyetik alan 

oluşturur. Boru kenarına iki iletken elektrot sıvı akışına ve manyetik alana dik olarak 

yerleştirilir. Boru içerisindeki sıvı akışkanın hız değişimi, manyetik alanda etki yaparak 

değişimi elektrotlara iletir, elektrotlar da ölçü aletine sinyal gönderir. Ölçü aletinin almış 

olduğu sinyalle göndermiş olduğu değişim, akış hızının değişimi ile lineer bir değişim 

gösterir. 

 

Şekil 3.16: Manyetik alan akım ölçümü  
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3.7. Ultrasonik Akış ölçer 
 

Şekil de görüldüğü gibi borunun bir kenarında ses dalgaları boru içerisine açılı bir 

şekilde gönderilir, bu dalgalar yansıtıcıdan yansıtılarak gönderilme açısına uygun bir 

toplama açısı ile alıcıda toplanır. Boru içerisinden sıvının akmasıyla vericiden gönderilen ses 

dalgaları ile alıcının algılanması arasında geçen süre değişir. Bu değişim direkt sıvı akışı ile 

ilgilidir. Verici ile alıcı arasındaki değişim süresi akış hızıyla lineer bir değişim gösterir. Bu 

değişim göstergede akış hızı olarak kalibre edilir. Pahalı olmasına karşılık hassas ve 

kullanışlı bir cihaz olması, akışı çift yönlü ölçebilmesi, herhangi bir basınç düşümüne sebep 

olmaması bir avantajdır. Ultrasonik akış ölçümü gazlarda kullanılmaktadır. 

 

Şekil 3.17: Ultrasonik akış ölçümü           Resim 3.6: Ultrasonik elektronik gaz akışı ölçüm cihazı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Proses suyu akış ile buhar akış değerlerini bulunuz. 

 

 Kullanılan araç ve gereçler : Fırın, glob vana, rotametre, sıcaklıkölçer cihazı, 

basınç ölçer. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kullanacağınız malzemeleri temin 

ediniz. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz ve çalışma 

ortamınızı hazırlayınız. 

 Sitim üretmek için hazırlanmış 

fırının sıcaklık, basın ve vana 

bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Bağlantılarda sızdırmazlık kontrolü 

yaparken proses suyu giriş vanasını fazla 

açmamaya dikkat ediniz. 

 Proses suyu giriş hattına glob 

vanadan sonra rotametre montajı 

yapınız. 

 Montajı yaparken akış ölçerin hasar 

görmemesine dikkat ediniz. 

 Fırın çıkışı buhar hattına, glob 

vanadan sonra rotametre montajı 

yapınız. 

 Montajı yaparken akış ölçerin hasar 

görmemesine dikkat ediniz. 

 Dramın çıkış vanasını kontrol etiniz. 
 Dram çıkış vanasını kapalı konumda 

tutunuz. 

 Hattın sızdırmazlık kontrolünü 

yapınız. 

 Tüm hattın sızdırmazlık kontrolünü yapmayı 

unutmayınız. 

 Fırın yaktıktan sonra uygulama alanından 

kesinlikle ayrılmayınız. 

 Fırını yakınız.  Fırını yapma kurallarına uyunuz. 

 Fırın sıcaklığını ölçünüz. 
 Fırın sıcaklığının 200 

o
C üzerine 

çıkmamasına dikkat ediniz. 

 Fırın giriş suyu vanasını çeyrek 

açınız. 

 Suyun buharlaşmasını sağlamaya çalışınız. 

 Basınç ve çıkış sıcaklığını kontrol ediniz. 

 Proses suyu akışını ölçünüz. 
 Okuduğunuz değeri rapor kâğıdına not 

ediniz. 

 Buharın sıcaklık değerini ölçünüz.  120
 o
C üzerinde ise vanayı tam açınız. 

 Buhar hattı vanasını açarak akışını 

ölçünüz. 
 Okuduğunuz değeri not ediniz. 

 Buhar hattının basıncını kontrol 

ediniz. 

 Buhar hattında aşırı basınç yükselmesi varsa 

tüm vanaları tam olarak açarak fırını 

söndürünüz. 

 Fırını söndürünüz.  Fırını söndürme kurallarına uyunuz. 

 Proses suyu vanasını kapatınız. 
 Vananın tam olarak kapandığının 

basınçölçerden kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Proses suyu akış ile buhar akış 

değerlerini karşılaştırınız. 
 Değerlere dikkat ediniz. 

 Rapor hazırlayınız.  Raporunuzu öğretmeninize teslim ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Deneyde kullanacağınız malzemeleri ders öğretmeninizden 

aldınız mı? 

  

3. Buhar üretmek için hazırlanmış fırının sıcaklık, basınç ve vana 

bağlantılarını kontrol ettiniz mi? 

  

4. Proses suyu giriş hattına glob vanadan sonra rotametre montaj 

ettiniz mi? 

  

5. Buhar hattına glob vanadan sonra rotametre montaj ettiniz mi?   

6. Dramın çıkış vanasını kontrol ettiniz mi?   

7. Hattın sızdırmazlık kontrolünü yaptınız mı?   

8. Fırını yaktınız mı?   

9. Fırın sıcaklığını ölçtünüz mü?   

10. Fırın giriş suyu vanasını çeyrek açtınız mı?   

11. Proses suyu akışını ölçtünüz mü?   

12. Buharın sıcaklık değerini ölçtünüz mü?   

13. Buhar hattı vanasını açarak akışını ölçtünüz mü?   

14. Buhar hattının basıncını kontrol ettiniz mi?   

15. Fırını söndürdünüz mü?   

16. Proses suyu vanasını kapattınız mı?   

17. Proses suyu akış değeri ile buhar akış değerini karşılaştırdınız 

mı? 

  

18. Rapor hazırladınız mı?    

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Döner lop akış ölçerde loplar ……………….. yönünde dönerler. 

 

2. Lopların ……………. sayısında ölçülecek toplam akış miktarı bulunur. 

 

3. Döner lop aleti ölçüm dışında bir……………… gibi çalışabilir. 

 

4. Türbinmetreler hem …………akış miktarını hem de akışkanın………… hızını 

ölçerler. 

 

5. Anemometre …………….. akışkanların ölçümleri için kullanılır. 

 

6. Venturimetredeki daralmanın eğimi , sıvı akışının …………. özelliğini değiştirmez. 

 

7. Elektromagnetik akış ölçümü ………………….. kanunlarını esas alır. 

 

8. Türbinmetre , türbin giriş ve çıkışlarında …………… ……………….. neden 

olmaktadır. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi akışkanlar için doğru değildir? 

A) Suyun nehirde akışı 

B) B) Katıların helezonlarla taşınması 

C) C) Havanın nefes alarak ciğerlere alınıp verilmesi 

D) D) Metalin sıcaklıkla uzaması 

 

10. Proseste çapı 40 cm olan borudan 60 m/sn. hızla sıvı akmaktadır. Borudaki akan 

sıvının hacimsel debi değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

(π=3,14) 

A) 9 0,25 m3/sn. 

B) 0,785 m3/sn. 

C) 4,71 m3/sn. 

D) 7,536 m3/sn. 

 

11. Çalışma prensibi kıyma makinesine benzeyen hacimsel akış ölçer aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Döner lobe 

B) Türbinmetre 

C) Helisel vidalı akış ölçer  

D) Çark sistem 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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12. Aşağıdakilerden hangisi helisel vidalı akış ölçerin parçalarından değildir? 

A) Rotor 

B) Sinyal çıkışı 

C) Mıknatıs 

D) Lobut 

 

13. Çalışacağı yüzeye dik olarak yerleştirilmesi zorunlu olan akış ölçer aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Türbinmetre 

B) Rotametre  

C) Anemometre 

D) Ventirimetre  

 

14. Aşağıdakilerden hangisi rotametrenin parçalarından değildir? 

A) Direnç 

B) Şamandıra 

C) Skala  

D) Konik dikey boru 

 

15. Anemometrenin geniş ve hata yüzdesinin düşük ölçüm aralığına sahip olması 

aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

A) Hava kanalını genişletmek 

B) Direnci azaltmak 

C) Uygun özellikte tel kullanmak 

D) Skalanın boyutunu büyütmek 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi hız ölçüm metodu ile akış ölçüm aletlerinden değildir? 

A) Rotametre  

B) Pitot boru 

C) Ventürimetre  

D) Orifis 

 

17. Borularda akış için, boru içerisine yerleştirilmiş içi delikli bir levha ile akışa engel 

olunmaması ve akışın daha küçük deliklerden geçmeye zorlaması prensibi ile çalışan 

akış ölçer aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pitot boru 

B) Orifis 

C) Venturimetre 

D) Nozul 

 

18. Ses dalgaları ile borudaki akışkanın hızı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? 

A) Rotametre 

B) Orifis 

C) Pitot boru 

D) Ultrasonik akış ölçer 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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 MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Gaz termometrelerinde düşük sıcaklıkların ölçümlerinde kullanılan en uygun gaz 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) He 

B) H2  

C) O2  

D) N2 

 

2. Bazı endüstriyel kullanımlarda, özellikle kırılan camlardan kaçan cıvanın ürünler 

üzerinde önemli derecede zararları vardır. Aşağıdakilerden hangisi camlı 

termometrelerde cıva yerine kullanılacak sıvılardan değildir? 

A) Etilen 

B) Ksilen 

C) Pentan  

D) Toluen 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi metal termometrelerde kullanılan sıvılardan değildir? 

A) Ksilen 

B) Pentan 

C) Eter 

D) Alkol 

 

4. Gümüş telin 0 
0
C’de 100 Ω direnç özelliğine sahiptir. Gümüş telin sıcaklığını 10 

0
C 

artırıldığında ne kadarlık bir direnç değişimi gösterir? αAg = 3,9.10
-3

 

A) 100,39 

B) 39 

C) 3,9  

D) 0,39 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi termokupul çeşitlerinden değildir? 

A) Mineral izoleli   

B) Boyonet tipi 

C) Düz tipi 

D) U tipi 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi termokuplun yapısında olan bir malzeme değildir? 

A) Kılcal boru  

B) Flaş veya rekor 

C) Bağlantı klemensi  

D) Elaman teli 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Cıvalı termometrenin ölçüm derecesini yükseltmek için aşağıdakilerden hangisi 

uygulanır? 

A) Termometrenin üst boşluğunu 10 kat küçültmek 

B) Cıva sütununun iç çapını hazne içine doğru daraltmak 

C) Termometrenin üst çapını hazne içine doğru 20 misli artırıp içine azot gazı 

doldurmak 

D) Cıvanın kaynama noktasını düşürmek 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi cam ve metal termometrelerde kullanılan sıvılardandır? 

A) Toluen 

B) Alkol 

C) Eter 

D) Pentan 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi termokupl çeşitlerinden değildir? 

A) Düz tip  

B) L tipi  

C) Kesit telli tipi  

D) Boyonet tipi 

 

10. Termokupl aşağıdakilerden hangisinin değerini ölçmeye yarar? 

A) Basınç  

B) Sıcaklık 

C) Akış  

D) Viskozite  

 

11. Aşağıdakilerden hangisi sıvı içerikli olmayan barometrenin parçalarından değildir? 

A) Skala  

B) Yay  

C) Sıvı tankı 

D) İbre 

 

12. Yüksekliği 800 cm olan tank 1/4’üne kadar yoğunluğu 1,07 g/cm
3
 olan benzen ile 

doludur. Benzenin tankın tabanına yaptığı basınç değeri Kp olarak değeri 

aşağıdakilerden hangisidir?( g= 9,81)  

A) 21,19 

B) 42,38 

C) 84,76 

D) 169,51 

 

13. Basınç ölçüm cihazı hiçbir atmosferik basınç olmayan iki bilinmeyen basınç 

arasındaki fark ölçülüyorsa bu ölçüm değeri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

A) Bilinmeyen basınç  

B) Mutlak basınç 

C) Cihaz basıncı 

D) Diferansiyel basınç 
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14. Döner lobe akış ölçer aşağıdakilerden hangisinin görevini de gerçekleştirebilir?  

A) Pompa 

B) Vana  

C) Bourdon tüpü 

D) Dirsek 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi kütlesel akış ölçümünde kullanılan aletlerdendir?  

A) Rotametre 

B) Anemometre 

C) Ventürimetre 

D) Orifis 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi venturimetrenin kullanım avantajlarındandır? 

A) Montajının kolaylığı 

B) Ölçümleri kısa alanlarda da geçekleştirilmesi 

C) Basınç düşümünün az olması  

D) Göstergenin elektronik olması 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi hız ölçüm metodu ile akış ölçüm aletlerinden değildir? 

A) Pitot boru 

B) Helisel vidalı akış ölçer 

C) Nozul 

D) Orifis 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi akış ölçümü için belirlenmesi gereken fiziksel 

büyüklüklerden değildir? 

A) Kuvvet  

B) Hacimsel debi 

C) Kütlesel debi  

D) Hız 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi metal genleşmeli termometrelerin çalışma şeklini ifade eder? 

A) İki farklı metalin doğrusal uzaması 

B) Birbirine perçinlenmiş iki metalin genleşme özelliğine sahip metale doğru eğim 

yapması 

C) İki metal arasındaki boşluğun artması 

D) Birbirine perçinlenmiş iki metalin genleşme özelliği az olan metale doğru eğim 

yapması 

 

20. Sıvılar metal ve cam termometrelerde farklı sıcaklık aralıklarında kullanılmaktadır. 

Metal termometreleri daha yüksek sıcaklıklarda kullanılmasının nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Metal kılcal borunun ısıyı hızlı iletmesi 

B) Metal kılcal boru içinde hava boşluğunu bulunması 

C) Metal kılcal boruya sıvının yüksek basınçta doldurulması 

D) Metal kılcal borunun yüksek sıcaklıkta genleşmesinin az olması 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Buz ,Buhar  

2. Işınım ,Gaz    

3. Sekiz   

4. 357   

5. Bourdon  

6. Sıcaklık  

7. Isı ,Elektrik  

8. Sıcaklık  

9. İbrenin  

10. C  

11. D  

12. D  

13. A  

14. D  

15. A   

16. D   

17. B  

18. C  

19. A  

20. B  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Basınç   

2. Dik (90
0
)  

3. Gaz – Sıvı  

4. Dik  

5. 0 – 1000  

6. Cihaz    

7. C  

8. A  

9. B   

10. D  

11. B   

12. A  

13. B  

14. D  

15. C   

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Saat   

2. Devir     

3. Pompa  

4. Hacimsel – Akış   

5. Gaz  

6. Akış   

7. Faraday   

8. Basınç - Azalması 

9. D  

10. C  

11. C   

12. D  

13. B  

14. A  

15. C   

16. A  

17. B 

18. D 

 



 

 

 

78 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. A 

2. D 

3. B 

4. D 

5. D 

6. A 

7. C 

8. B 

9. C 

10. B 

11. C 

12. A 

13. D 

14. A 

15. A 

16. C 

17. B 

18. A 

19. C 

20. B 
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