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A) DENEY NO T-480-01 

 

B) DENEYİN ADI: Laminar akışın görselleştirilmesi 

 
 

C) DENEYİN AMACI: Cam boru içerisinde laminar akış oluşturmak 

 

D) DENEYDE KULLANILACAK ALET VE CİHAZLAR: 

 

E) DENEYİN YAPILIŞI: 

1. Mürekkep haznesine mürekkep koyunuz. 

2. Filtrenin temizlendiğinden emin olun. 

3. Ana şalteri açınız. 

4. Pompayı çalıştırınız. 

5. Başlangıçta su debisi debi ayarlama anahtarı ile kullanılarak düşük seçilir ve 

suyun sistemi tam olarak doldurması sağlanır. 

6. Bu esnada boşaltma musluğu kısılarak düzenli bir akış sağlanır.  

7. Sistem rejime girdikten sonra mürekkep haznesinin altındaki enjektör musluğu 

yavaşça açılarak test borusu içerisinde akan suda, mürekkebin ip gibi aktığı 

gözlenir. 

8. Cam boru içinde ince bir ip halinde akan boya laminer akışın göstergesidir. 
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A) DENEY NO T-480-02 

 

B) DENEYİN ADI: Geçiş bölgesi akışının görselleştirilmesi 

 

C) DENEYİN AMACI: Cam boru içerisinde geçiş bölgesi akışını oluşturmak 

 

D) DENEYDE KULLANILACAK ALET VE CİHAZLAR: 

 

E) DENEYİN YAPILIŞI: 

1. Mürekkep haznesine mürekkep koyunuz. 

2. Filtrenin temizlendiğinden emin olun. 

3. Ana şalteri açınız. 

4. Pompayı çalıştırınız. 

5. Başlangıçta su debisi debi ayarlama anahtarı ile kullanılarak düşük seçilir ve 

suyun sistemi tam olarak doldurması sağlanır. 

6. Bu esnada boşaltma musluğu kısılarak düzenli bir akış sağlanır.  

7. Sistem rejime girdikten sonra mürekkep haznesinin altındaki enjektör musluğu 

yavaşça açılarak test borusu içerisinde akan suda, mürekkebin ip gibi aktığı 

gözlenir. 

8. Tahliye veya deşarj vanasını, ip şeklinde akan boya titreşimli bir hal alıncaya 

kadar biraz daha açıyoruz. Bu şekildeki akış türbülanslı akışa geçişin ifadesidir 
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A) DENEY NO T-480-03 

 

B) DENEYİN ADI: Türbülanslı akışın görselleştirilmesi 

 
 

C) DENEYİN AMACI: Cam boru içerisinde türbülanslı akış oluşturmak 

 

D) DENEYDE KULLANILACAK ALET VE CİHAZLAR: 

 

E) DENEYİN YAPILIŞI: 

1) Mürekkep haznesine mürekkep koyunuz. 

2) Filtrenin temizlendiğinden emin olun. 

3) Ana şalteri açınız. 

4) Pompayı çalıştırınız. 

5) Başlangıçta su debisi debi ayarlama anahtarı ile kullanılarak düşük seçilir ve 

suyun sistemi tam olarak doldurması sağlanır. 

6) Bu esnada boşaltma musluğu kısılarak düzenli bir akış sağlanır.  

7) Sistem rejime girdikten sonra mürekkep haznesinin altındaki enjektör musluğu 

yavaşça açılarak test borusu içerisinde akan suda, mürekkebin ip gibi aktığı 

gözlenir. 

8) Tahliye valfinin biraz daha açılması sonucunda cam boru içine akan boya 

tamamen suyla karışır. Bu ise türbülanslı akışı gösterir. 
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A) DENEY NO T-480-04 

 

B) DENEYİN ADI: Kritik reynolds sayısının belirlenmesi 

 

C) DENEYİN AMACI: Cam boru içerisinde akış sağlanarak kritik reynolds sayısının 

bulunması. 

 

D) DENEYDE KULLANILACAK ALET VE CİHAZLAR: 

 

E) DENEYİN YAPILIŞI: 

1) Mürekkep haznesine mürekkep koyunuz. 

2) Filtrenin temizlendiğinden emin olun. 

3) Ana şalteri açınız. 

4) Pompayı çalıştırınız. 

5) Başlangıçta su debisi debi ayarlama anahtarı ile kullanılarak düşük seçilir ve 

suyun sistemi tam olarak doldurması sağlanır. 

6) Bu esnada boşaltma musluğu kısılarak düzenli bir akış sağlanır.  

7) Sistem rejime girdikten sonra mürekkep haznesinin altındaki enjektör 

musluğu yavaşça açılarak test borusu içerisinde akan suda, mürekkebin ip 

gibi aktığı gözlenir.  

8) Tahliye veya deşarj vanasını, ip şeklinde akan boya titreşimli bir hal alıncaya 

kadar biraz daha açıyoruz. Bu şekildeki akış türbülanslı akışa geçişin 

ifadesidir. 
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4. DENEY RAPORUNDA İSTENENLER 

Debi ölçerden ya da ölçülü kap kullanarak her üç vana pozisyonu içinde debi değerlerini 

belirleyiniz. 

 

Tahliye borusu çapı d= 12 mm olduğuna göre her üç durum için hız değerlerini hesaplayınız. 

 

Deneyde ölçtüğünüz sıcaklık için suyun yoğunluk ve dinamik viskozite özelliklerini tablodan 

okuyarak Reynolds sayılarını hesaplayınız. 

 

Her üç durum içinde akışın biçimini Reynolds sayılarını kullanarak belirleyiniz. 

 

Hıza bağlı Reynolds sayısı grafiğini oluşturunuz. Deneyi farklı sıcaklıklardaki su ile 

tekrarlayarak her bir sıcaklık için grafik üzerinde eğriler oluşturunuz. 
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özgül hacmmi ve özgül ısıları 

 



 

TABLO

 
 

O-3 Farklı sııcaklıklardaa suyun özgü

14 

gül ısı ve özggül hacimleeri 

 


