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1. GİRİŞ
Pompa başka bir kaynaktan aldığı mekanik enerjiyi dönüştürerek sıkıştırılamayan akışkanlara hidrolik enerji
olarak veren bir makinadır. Pompa seçimi yapılmadan önce incelenmesi gereken üç önemli parametre vardır.
Pompa tipi, pompanın birlikte kullanılacağı akışkan ve pompanın bağlanacağı tesisat olarak belirtebileceğimiz
bu üç parametre eğer düzgün şekilde incelenmemişse muhtemelen ya sistem çalışmayacaktır ya da verimsiz
çalışıp ciddi bir enerji tüketimi oluşacaktır. Pompa tipleri genel olarak hacimsel ve rotodinamik pompalar olmak
üzere ikiye ayrılır. Pompa seçerken basılacak akışkanın kimyasal ve fiziksellerinin detaylı şekilde belirlenmesi
gerekir. Son olarak tesisat olarak adlandırdığımız pompa ve diğer ekipmanların çalışacağı çevre şartları, yer,
sıcaklık, denizden yükseklik, borulama, tesisat elemanları, kontrol kumandalarının analiz edilip en uygun
koşulların sağlanması gerekir.
2. TANIMLAR
Pompalarla ilgili temel kavramlara göz atacak olursak bunların başında hidrolik güç, debi ve manometrik
yükseklik gelmektedir. Piyasaya baktığımızda pompa tipi ve çalışma koşulları belliyse çoğu kişi pompa isterken
üreticiye debi ve basma yüksekliği değerleri vererek pompa seçimi istemektedir. Fakat bu durum kesinlikle
yanlıştır ve ciddi sıkıntılar doğurabilmektedir. Pompa teklifi verecek kişinin doğru ürünü ortaya koyabilmesi için
yukarıda bahsettiğimiz parametreleri mutlaka gözden geçirmesi gerekmektedir. Doğru pompa seçimi ancak bu
koşullar doğru değerlendirildikten sonra yapılabilir. Kavramlara dönecek olursak hidrolik güç sıvıya birim
zamanda verilen enerjidir. Debi ise birim zamanda basılan akışkan hacmidir, çoğunlukla m3/sn, m3/saat ve lt/sn
birimleri ile karşımıza çıkar. Son olarak pompanın 1kg ağırlığındaki akışkana kazandırdığı enerjiye manometrik
yükseklik denir ve metre‐akışkan yüksekliği olarak ifade edilir (Örn. 50mSS ). Manometrik yükseklik kendi içinde
potansiyel enerji, basınç enerjisi ve hız enerjisinden oluşur ve aşağıdaki formülle ifade edilir.
Hm : Manometrik Yükseklik
Hg : Potansiyel enerji
P/γ : Basınç enerjisi
V²/2g: Hız enerjisi

3. POMPA TİPLERİ
3.1 Hacimsel (Volümetrik – Pozitif Deplasmanlı) Pompalar
Bu pompaların temel çalışma kuralı akışkanın kapalı hacimler şeklinde düşük basınç (emme) bölgesinden yüksek
basınç (basma) bölgesine taşınmasıdır. Kendi içinde doğrusal hareketli (Pistonlu, membranlı vs.) ve dönel
hareketli (dişli, vidalı, paletli vs.) olmak üzere ikiye ayrılır.
Hacimsel pompaların teorisi çok basittir. Manometrik yükseklik sistem için gerekli değerde kendiliğinden oluşur.
Teorik olarak sonsuza kadar gidebilir. Debi değerleri ise birim zamanda taşınan kapalı akışkan hacmi toplamı
kadardır.
3.2 Rotodinamik (Santrifüj‐Karışık Akımlı‐Eksenel) Pompalar
Bu tip pompalarda akışkanın içinde çalışan bir çark bulunur. Kapalı hacim söz konusu değildir. Rotodinamik
pompalar basitçe, akışkana hızlı hareket eden kanatlar ya da özel tasarlanmış belirli düzenekler aracılığı ile
momentum kazandırırlar. Akışkanın momentumu açık kanallardan geçerken artar ve daha sonra yayıcı bölüme
girerek, mevcut olan akışkanın yüksek hızını basınç artışına dönüştürür. Santrifüj pompalar, karışık akışlı
pompalar ve eksenel pompalar olmak üzere üç şekilde sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmayı etkileyen en önemli
unsur pompaların özgül hızı ve buna bağlı olarak çark yapısıdır. Bunların içinde maliyeti en düşük olan pompa
tipi santrifüj pompalardır.

3.3 Hacimsel ve Rotodinamik Pompaların Karşılaştırılması
Hacimsel Pompalar

Rotodinamik Pompalar

Debi ‐ Q

Debi az veya çok titreşimlidir.
Rotodinamik pompalara göre daha
düşük debilerde çalışırlar.

Debi düzgün ve süreklidir. Çok yüksek
debi değerlerine ulaşabilirler.

Manometrik Yükseklik ‐ Hm

Çok yüksek basınç değerlerine
ulaşabilirler. Düşük hızlarda ve her debi
için istenen Hm değerleri elde
edilebilir.

Büyük manometrik yükseklik değerleri
ancak yüksek hızlı ve çok kademeli
pompalarla elde edilebilir.

Dönme Hızı (n) ve Yol Verme

Dönme hızı genellikle düşüktür
(100‐1000d/dk). Yol verme sırasında
vana açık olmalıdır.

Dönme hızı yüksektir (1000‐3600d/dk).
Yol verme sırasında vana kapalı
olmalıdır.

Genel Verim (ɳ)

Pratik olarak Q/Hm değerine bağlı
değildir. Verim yüksektir (%85‐90).
Verim akışkan cinsine bağlı değildir.

Verim Q/Hm değerinin etkisindedir.
Yüksek verim büyük debilerde ve belirli
Q/Hm oranlarında elde edilebilir.

Sabit Dönme Hızı için Performans

Debi sabittir, Hm’e bağlı değildir.
Ancak By‐Pas veya bazı özel önlemlerle
azaltılabilir.

Debi, manometrik yükseklikle değişir.
Vana kısılarak debi azaltılabilir.

Sabit Hm için Performans

Debi, hız değiştirilerek azaltılabilir. (Bu
sırada verim azalmaz) veya By‐Pas
yapılabilir (Verim Düşer)

Debi, hız değiştirilerek veya vana
kısılarak azaltılabilir.(Her iki durumda
da verim düşer)

Sabit Debi için Performans

Hm, debiye bağlı olmaksızın değişebilir
(Bu sırada verim azalmaz)

Hm, hız değiştirilerek veya vana
kısılarak azaltılabilir.
(Her iki durumda da verim düşer)

Viskoz Sıvılara Uygunluk

Akışkan akıcı olduğu sürece basılabilir.
Basılabilen max. viskozite değeri
10000CS olabilir.

Akışkanın viskozitesi arttıkça
performans düşer. Basılabilen max.
viskozite değeri 600 CS olabilir.

Süspansiyonlara Uygunluk

Özel dizayn ile sıvı sayılabilecek
orandaki süspansiyonları basabilir.

Mutlak katı konsantrasyonu max. % 7
olan süspansiyonları özel çarklarla
basabilir.

İri Katı Parça içeren Sıvılara Uygunluk

Sınırlı olarak kullanılabilir. Özel tipler
gerekir.

Uygun Çark Formları ile iri katı parçalar
taşıyan sıvıları iyi verimlerle basabilir.

Köpüren Sıvılara Uygunluk

Uygundur. (Doğru tipi seçmek gerekir)

Ancak çok düşük hızlarda kullanılabilir.

Yol Verme Koşulları

İlk hareket momenti çalışma
momentine yakındır. Atalet
momentleri de büyüktür. Bu yüzden ilk
hareket için özel önlem gerekir.

İlk Hareket momenti düşüktür. Atalet
momentleri düşüktür. Her türlü
motorla direkt olarak çalıştırılabilir.

Gerekli Hacim, Ağırlık ve Fiyat
Koşulları

Düşük Devir ve özel yapı sebebi ile
hacmi büyük, ağırlığı fazla ve fiyatı
yüksektir.

Yüksek hız, sürekli akış ve titreşimsiz
çalışma sebebi ile küçük, hafif ve
ucuzdur.

İşletme, Bakım ve Onarım Koşulları

İşletme, bakım ve onarım için eğitilmiş
personele ihtiyaç vardır. Bakım‐
onarım maliyetleri yüksektir

İşletme, basit ve kolaydır. Çok az bakım
gerekir. Bakım ‐ onarım maliyetleri
düşüktür.

Tablo‐1 Hacimsel ve Rotodinamik Pompaların Karşılaştırılması

4. ROTODİNAMİK POMPALARIN TASARIM VE SEÇİM KRİTERLERİ
4.1 Özgül Hız
Özgül hız, rotodinamik pompanın tüm hidrolik karakteristiklerini belirleyen bir sayıdır. Bir pompanın özgül hızı;
o pompaya geometrik olarak benzer olan ve bir birim debiyi, bir birim basma yüksekliğine basan pompanın
dönmesi gereken devir sayısıdır. Debi ve manometrik yükseklik birimleri değiştiğinde aynı pompanın özgül hızı
da farklı olur. Aşağıda verilen formülle ifade edilir.
Nsq : Metrik Özgül Hız
Q : debi
Hm : Manometrik Yükseklik
n : devir sayısı

Nsq değeri; kabul edilebilir verim değerleri ile gerçekleştirilen pompalar için 10 ~ 300 d/dak arasındadır. Özgül
hız değişince Pompa çarkının şekli değişmektedir. Özgül hızla birlikte Hm=F(Q), Ne=F(Q) ve Eta=F(Q) performans
eğrilerinin şekli de değişmektedir. Elde edilebilecek en yüksek verim değeri özgül hıza ve debiye bağlıdır. En
yüksek verim değerine Nsq=50 d/d için ve büyük debilerde (Q=2500 m3/saat ve üstünde %90) ulaşılmaktadır.
Özgül hıza bağlı olarak çark yapılarının ve performans eğrilerinin değişimi aşağıda gösterilmiştir.

Tablo‐2 Özgül Hız‐Çark Yapısı

Tablo‐3 Pompalarda özgül hız‐verim değişim eğrisi

4.2 NPSH (Net Pozitif Emme Yükü) ve Emme Derinliği
Bir pompanın sıvı basabilmesi için çark
girişinde minimum bir yüke (basınca)
ihtiyacı vardır. Bu yüke gerekli ENPY
(NPSH Rq.) denir. Bu yükü, pompanın
sıvıyı emdiği hacimdeki basınç sağlar.
Pompa atmosfere açık bir depodan sıvı
alıyorsa bu basınç atmosfer basıncıdır.
Örneğin dünyada 6m derinden su emen
bir pompayı ayda çalıştırmak için
mutlaka basınçlı su ile beslemek gerekir.
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1‐ Ha, sıvı yüzeyi üzerindeki basınçtır.
Serbest yüzey atmosfere açıksa
Atmosfer basıncıdır. Pompanın
bulunduğu yerin rakımına bağlı olarak
değişir.
2‐ Hv, sıvının çalışma koşullarındaki
buharlaşma basıncıdır. Sıvı cinsine ve
sıcaklığa bağlı olarak değişir.
3‐ Hk, emme borusu ve üzerindeki
elemanların yük kayıplarını
göstermektedir. Boru çapı ve debi ile
değişir.
4‐ Vs²/2g, pompa girişindeki hız
yüküdür. Debi ile değişir.
5‐ Mevcut NPSH değeridir. (1‐ 4)
değerleri ile hesaplanır
6‐ Gerekli NPSH değeridir. Pompa
firması tarafından Debinin fonksiyonu
olarak performans eğrisinde verilir.
Pompanın Devir sayısı ve Debisi ile artar.

Tablo‐4 NPSH şeması

Pompanın debisi ve manometrik yüksekliği pompanın bastığı sıvıya bağlı değildir. Yani bir pompa, özgül ağırlığı 1
olan suyu kaç metre yüksekliğe basıyorsa Özgül ağırlığı 13.6 olan cıvayı da, özgül ağırlığı 0.8 olan petrolü de aynı
yüksekliğe basar. Bu sırada değişen pompanın kullandığı güç ve bu manometrik yüksekliğe karşılık gelen
basınçtır.
5. SANTRİFÜJ POMPALARDA POMPA KARAKTERİSTİĞİ VE OPTİMUM ÇALIŞMA NOKTASI
Pompa karakteristik eğrileri, bir pompanın sabit devir sayısında, su basması halinde manometrik basma
yüksekliği, pompa mil gücü, pompa verimi, gerekli emmedeki net pozitif yük değerlerinin debiye bağlı olarak
değişimini gösteren eğrilerdir. Santrifüj pompalarda debi arttıkça manometrik yükseklik azalmaktadır. H=f(Q)
karakteristiğinin eğimi pompa tipine bağlı olup özgül hız arttıkça karakteristik eğri daha dik hale gelmektedir.
Pompa verimi kapalı vanadan (Q=0) başlayarak debi arttıkça artmakta, bir maksimum değerden geçtikten sonra
ise azalmaktadır. Pompa veriminin maksimum olduğu nokta “Optimum Nokta” veya “En İyi Verim Noktası”
olarak tanımlanır. Bir pompada, kullanıcının isteğine göre garanti edilen çalışma noktası “Nominal Nokta” olarak
adlandırılır. Bir pompanın etiketi üzerinde yazılı değerler o pompanın nominal performans değerleridir.
Enerji ekonomisi ve teknik nedenlerle, pompa nominal debisi mümkün olduğu kadar pompanın optimum
debisine yakın seçilmelidir.

Tablo‐5 Tek Çap için Performans Eğrileri

Tablo‐6 Pompa Dağ Eğrileri

6. POMPANIN MEKANİK ELEMANLARI
6.1 Sızdırmazlık – Salmastralar
Pompa milinin pompanın akışkan bulunan bölümlerine girdiği yerlerde, basınçlı sıvının dışarı kaçmasını veya o
bölgede vakum varsa içeriye hava girmesini engelleyecek önlemler alınır. En yaygın kullanılan sızdırmazlık
önlemi yumuşak salmastradır. Mekanik salmastra uygulamaları gün geçtikçe artmaktadır. Salmastra teknolojisi
ayrı bir üretim alanı olmuştur. Özellikle korozif ve yüksek basınçlı uygulamalarda hızlı bir gelişme vardır. Islak
rotorlu motor ve manyetik tahrikli uygulamalar salmastra kullanımını ortadan kaldırmaktadır.
6.2 Güç İletimi – Kaplin
Pompa mili ile motor mili arasındaki moment iletimi çoğunlukla elastik kaplin ile yapılmaktadır. Kaplinin özelliği,
mekanik yapısı ve performansı moment iletimini etkiler. Özellikle elastik kaplinin ayarı pompa işletmesi
açısından son derecede önemlidir. Kaplin ayarı pompa ve motor millerinin eş eksenli olması ile sağlanır. Ayarsız
kaplin doğurduğu titreşim nedeni ile pompa yatakları başta olmak üzere pompanın her elemanına zarar verir.
Islak veya kuru rotorlu monoblok pompalarda kaplin kullanılmadığı için kaplin sorunu da olmaz.
6.3 Eksenel Kuvvetler ve Dengelenmesi
Pompa çarkının girişinde düşük, çıkışında yüksek basınç vardır. Bu nedenle her pompa çarkına emme yönünde
bir kuvvet etkiler. Basınç farkı (Hm) arttıkça eksenel kuvvet de artacaktır. Hiç bir önlem alınmamış ise bütün
eksenel kuvvet pompanın eksenel yük taşıyan yatağı tarafından karşılanmak zorundadır. Her pompada eksenel
kuvveti dengelemek için önlem alınır. Arka aşınma halkası ‐ denge deliği, arka denge kanatları tek kademeli
pompalarda kullanılan yöntemlerdir. Bu önlemler kademeli pompalarda da belirli boyutlar için kullanılabilir.
Ancak daha büyük eksenel kuvvetlerin oluştuğu pompalarda dengeleme tamburu, dengeleme diski, karşıt çark
veya Mitchell yatağı gibi uygulamalar gereklidir.

6.4 Radyal Kuvvetler ve Dengelenmesi
Özellikle salyangozlu pompalarda büyük boyutlarda radyal kuvvetler oluşur. Salyangoz içinde basınç dilden
başlayarak salyangoz boğazına doğru artmaktadır. Eksene yönelmiş bu basınç kuvvetlerinin bileşkesi kapalı vana
değerine doğru artar ve çarkı radyal yönde zorlar. Bu kuvvet milde sehim yaratır, yataklara ilave radyal yükler
gelir, pompada sürtmeler ve titreşim oluşur. Radyal kuvvetin dengelenmesi salyangozu simetrik iki parçaya
bölerek önlenebilir. Bu metod ancak belirli geometrik boyutun üzerindeki pompalarda uygulanabilir. Difüzörlü
pompalarda radyal simetri sayesinde radyal denge kendiliğinden sağlanır.
6.5 Mekanik Balans
Pompa çarklarının kütlesel olarak dönel simetrik olması gereklidir. Çarkın herhangi bir yerinde dönel simetriyi
bozan bir kütle varsa çark dönerken bu kütle çevresel hızın karesi ile orantılı bir merkezkaç kuvvet üretecektir.
Bu dengesiz kütlenin o noktadan alınması veya tam karşısına aynı büyüklükte bir kütle eklenmesi ile mekanik
dengeleme sağlanır. Dengesiz kuvveti (Momenti) ölçen ve yerini bildiren balans makinaları ile mekanik balans
yapılmalıdır. Buraya kadar tarif edilen tek düzlemli yani statik balanstır. Aynı rotor üzerindeki farklı radyal
düzlemlerde karşılıklı eşit dengesizlik olabilir. Bu durumda özellikle uzun rotorlu – kademeli pompalarda
dinamik balans yapılması gerekir.
6.6 Hidrolik Balans
Pompa çarkının yapısı radyal simetrik olmalıdır. Yani çarkın bütün kanatları merkeze göre simetrik ve eşit aralıklı
olmalıdır. Özellikle döküm veya talaşlı imalat hataları yüzünden radyal simetri şartı tam sağlanamamışsa, her
kanat aralığı farklı basınçlar üretecek ve mekanik olarak dengeli olan çark çalışma sırasında dönen bir radyal
kuvvet doğuracaktır. Bu kuvvetin tespiti ve giderilmesi son derecede zordur. İşletmedeki titreşimlerin kaynağı
hidrolik dengesizlik olabilir.
6.7 Titreşim ve Gürültü
Yukarıda sıralanan olayların hepsi pompada titreşim ve gürültülere neden olur. Esas olan bu titreşim veya ses
seviyesinin standartlarca öngörülen limit değerlerin altında olmasını sağlamaktır.
7. ROTODiNAMIK POMPA TiPLERI, KULLANIM ALANLARI VE ÇALIŞMA ARALIKLARI
7.1 Uçtan Emişli Norm Pompalar (End‐suction Pumps)
Emme tarafı önde basma tarafı üstte olan tek çarklı en yaygın
kullanılan santrifüj pompalardan biridir. Çok çeşitli uygulamaları
mevcuttur. Birçok üretici tarafından çeşitli boyutlarda, çok farklı
malzeme seçenekleri ile üretilmektedir. Çok büyük çoğunlukla
elektrik motor ile tahrik edilirler. Kaplinli ve monoblok tipleri
mevcuttur. Düşük maliyetinden dolayı malzeme olarak dökme demir
yaygın olarak kullanılır. Yaygın olarak kapalı tip çarklarla
kullanılırken, kimyasal ve gıda proseslerinde açık tipte çarklar
kullanılabilir. Su tedarik ve terfi merkezlerinde, sulama, yağmurlama ve drenaj işlemlerinde, depolu
sistemlerde, denizcilik sektöründe, ısıtma soğutma sistemlerinde sıcak‐soğuk su sirkülasyonunda, kondens suyu
basılmasında, havuz suyu sirkülasyonunda, petrokimya tesislerinde, endüstriyel ve domestik sıvı basma
işlemlerinde kullanılır.
7.2 Yatay Ayrılabilir Gövdeli Split Pompalar (Horizontal Split Case Pumps)
İki taraftan emme yapan çark modeline sahip santrifüj pompalardır.
Pompanın emme ve basma ağızları ters yöndedir. Birbirine simetrik
pozisyonda mil üzerine yerleştirilmiş rulmanlar sayesinde dengeleme
sağlanır. Gövdenin üst kısmı rahatlıkla sökülebildiği için bakımları
kolaydır. Simetrik yapısı sayesinde oldukça dengeli çalışırlar.
Kullanılan çift emişli çarklar daha iyi NPSH performansı verirken,
eksenel kuvvetler çok düşük seviyede tutulur. Uçtan emişli
pompalara göre daha yüksek debilere ulaşabilirler ve kavitasyon
riskleri daha düşüktür. Yüksek debi ihtiyacının olduğu sistemlerde
kullanılabilir. Genel kullanım alanları terfi merkezleri, su arıtma
sistemleri, yangın söndürme istasyonları, endüstriyel ve kamusal uygulamalar, su dağıtım şebekeleri, gemiler,
madencilik sektörü, enerji santralleri, tarımsal sulama sistemleri ve genel rafineri prosesleridir.

7.3 Kademeli Pompalar (Multi‐stage Pumps)
Kademeli pompalar çok sayıda çark ve difüzörden
oluşan yüksek basınç elde etmek için kullanılan
pompalardır. Yatay ve dikey tipleri mevcuttur.
Farklı emme ve basma ağızı montajları yapılabilir.
Çok çeşitli uygulamalarda kullanılırlar ve yaygın
olarak birçok pompa üreticisinin ürün gamında
bulunurlar.
Çarklarının
dinamik
olarak
dengelenmiş olması çok önemlidir. Neredeyse
tamamında kapalı çarklar kullanılır. İçme suyu
şebekelerinde, yüksek binalarda, sanayide kullanılan basınçlandırma sistemlerinde, su arıtma tesislerinde,
yangın söndürme sistemlerinde, kazan besi ve kondens sistemlerinde, sağlık ve temizleme sektörlerinde, her
türlü endüstriyel uygulamada, su dağıtım sistemlerinde, gemicilik, maden ve enerji sektörlerinde kullanılırlar.
Temiz ya da çok az kirlenmiş su basabilirler.
7.4 Yangın Pompalar (Fire Pumps)
Suyu sprinkler sistemleri ve hidrant sistemleri için
basınçlandıran santrifüj pompalardır. Pompalar
genellikle harici su kaynaklarına bağlıdırlar bazı
durumlarda kuyu ya da tanktan da su temin
edebilirler. En önemli unsurları güvenirliktir, yani
tehlike anında sorunsuzca su teminini yapmaları
çok önemlidir. Bu sebeple sürekli olarak test ve
periyodik bakımlarının yapılması gerekir. Yaygın
olarak NFPA20, UL‐FM standartlarına uygun olarak
üretilirler. Türkiye’de konu ile son dönemde TS EN
12845 standardı ön plana çıkmaktadır. Yangın
setleri genellikle bir ana, bir yedek ve bir de jokey
pompa olmak üzere toplu halde satılırlar.
Genellikle ana pompalar elektrik motorluyken
yedek pompa dizel motorlu seçilir. Çoğu standart
da bunu gerektirir. Set içinde gelişmiş elektrik panoları ve tesisat elemanları bulunur. Pompa tipleri uçtan
emişli, split ayrılabilir gövdeli ve dik türbin tipi olabilir. Konutsal, ticari ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak
kullanılırlar. Sadece su ile kullanılırlar.
7.5 Dalgıç Pompalar (Submersible Pumps)
Genel olarak depo, tank ve derin kuyulardan su çıkartmak için kullanırlar. Motor ile
pompa monoblok haldedir. Özel tasarımlı su geçirmeyecek elektrik motorlarla ile
suyun içinde çalışırlar. Basılacak sıvının cinsine farklı çark tipleri ile kullanılabilirler.
Genelde pik döküm den üretilirler fakat duruma göre farklı malzeme opsiyonları da
kullanılabilir.
Yaygın kullanım alanları evsel ve endüstriyel ham kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri,
biyolojik arıtma tesislerinde aktif çamurun pompajı, kimyasal ve endüstriyel atık
suların basılması, yağmur suyunun basılması, her türlü drenaj ve tahliye işlemeleridir.
7.6 Kendinden Emişli Pompalar (Self‐priming Pumps)
Kendinden emişli pompalar emme yapılacak hazne seviyesinin üzerinde ki seviyelerde çalışabilen santrifüj
pompa tipidir. Harici bir emme sistemi yoktur, kendiliğinden emiş yapabilirler. Kendinden emişli oldukları için
pompa emiş yapacak kuyunun üzerinde, sadece emme borusu ucunun kuyu içinde olması yeterlidir. Dizel motor
ve elektrik motor ile tahrik edilebilirler. Evsel ve endüstriyel ham kanalizasyon sıvılarının basılmasında,
kanalizasyon arıtma tesislerinde, çamurlu ve katı parça ihtiva eden sıvıların basılmasında, fabrika atık sularının
pompajında, her türlü drenaj ve tahliye işlemlerinde kullanılabilirler.
7.7 Sirkülasyon Pompaları (Circulator Pumps)
Genel olarak inline (hat tipi) olan santrifüj pompalardan olurlar ve kapalı
sistemlerde su sirkülasyonu için kullanılırlar. Çoğunlukla genleşme tankı ile

beraber kullanımı mevcuttur. Kullanım kolaylığına sahiptirler. Aynı eksen üzerinde olan emme ve basma
flanşları ile boru hattına rahatlıkla bağlanırlar. Bakımları kolaydır. Konutsal ve endüstriyel tesislerde sıcak su,
soğuk su, besleme suyu sirkülasyonlarında kullanırlar. Islak rotorlu olan tipleri mevcuttur. Yeni direktifler
doğrultusunda ciddi enerji verimliliğini yapıldığı bir pompa tipidir. Yenilerinde frekans kontrolü esastır. Bu
sayede sistemdeki ihtiyaca göre sabit hız, sabit basınç ve değişken basınç değerleri için çalıştırılabilirler. Genel
olarak binalarda, konutlarda, AVM’ lerde HVAC sistemlerinde kullanılırlar. Genel olarak sıcak ve soğuk su
sirkülasyonunda kullanılırlar.
7.8 Hidrofor Pompaları (Booster Pumps)
Hidrofor pompalarında temel amaç sistem içindeki akışkanı basınçlandırmaktır.
Şebeke su basıncının yeterli olmadığı durumlarda basınçlı su ihtiyacının karşılanması
amacıyla kullanılır. Pompa tipi uçtan emişli, hat tipi, yatay split gövdeli olabilir ama
çoğunlukla kademeli pompalar tercih edilir. Bir pompanın yeterli olmadığı
durumlarda çoklu pompa sistemi de kurulabilir.
Bir hidrofor alacağınız zaman öncelikle kaç daireye su temin edeceği, hidroforun
montaj yapılacağı yer ile beslenecek dairelerin arasında ne kadar mesafe olacağı,
yatay ya da dikey gidecek boruların uzunluğu çok iyi hesaplanmalıdır. Su ve benzeri
sıvılarla kullanılırlar. Çok çok nadir durumlar dışında katı parça içeren sıvılar için
uygun değillerdir.
7.9 Çamur Pompaları (Slurry Pumps)
Çamur pompaları, aşındırıcı özellikte ki çamurun basılması için kullanılan pompalara verilen genel bir addır.
Uçtan emişli ya da dalgıç tipte olabilir. Aşındırıcı çamura karşı koyabilmek zere yüksek dayanımlı malzemeler
kullanılır. Bu tip pompalarda çoğunlukla değiştirilebilir aşınma plakaları bulunur. Çamurun taşınmasında ve
proseslerinde kullanılırlar. Diğer uygulamaları ise kömür yakılan güç santrallerinde, metal işleme tesislerinde de
kullanılırlar.
7.10 Düşey Milli Pompalar (Vertical Sump Pumps)
Dik Milli pompalar akışkanı basınçlandıran pompa grubu, kolon grubu, çıkış başlığı ve
tahrik grubundan oluşur. Dik milli pompalarda yeryüzünde bulunan tahrik
mekanizmasından sağlanan güç, ara milleri vasıtasıyla pompaya ulaştırılır ve akışkanın
yeryüzüne pompalanması sağlanır. Çıkış başlığı yeryüzüne ulaşan akışkanın sisteme
yönlendirilmesi sağlarken, tahrik sistemine taşıyıcılık, eksenel yük taşıma grubuna da
yataklık eder. Kolon boruları akışkanı yeryüzüne taşırken pompa ile çıkış başlığı arasındaki
bağlantıyı sağlar. Ayrıca ara millerine yataklık eder. Ara millerinin yağlanması pompanın
bastığı akışkan ile olabileceği gibi, harici olarak yağ ile de yapılabilir. Yağ ile yağlamalı
sistemlerde ara mili yatakları basılan akışkan ile temasta olmayacağından özellikle kumlu
veya aşındırıcı özelliğe sahip pompaj sistemlerinde tercih edilir.
İçme suyu veya tarımsal sulama amaçlı kullanımlarda ise su ile yağlamalı sistem uygun
olacaktır. Kalorifer dairesindeki pis su çukurlarının drenajında, evsel ve endüstriyel ham
kanalizasyon sıvılarının basılmasında, kanalizasyon arıtma tesislerinde, çamurlu ve katı
parça ihtiva eden sıvıların basılmasında, fabrika atık suları pompajında, viskoz sıvıların ve
süspansiyonların pompajında, boya tesislerindeki sıvıların pompajında, her türlü drenaj ve
tahliye işlemlerinde ve kağıt ve selülöz sanayi tesislerinde kullanılırlar.

7.11 Dik Türbin Pompalar (Vertical Turbine Pumps)
Dik türbin pompalar düşey bir mile sahip sondaj kuyularında kullanılan santrifüj
pompalardır. Açık reservuarlarda, derelerde ya da tank içerisinden pompaj işlemi
yapabilirler. Pompalarda genel olarak gerekli basma yüksekliği dikkate alınarak bir ya da iki
çark ve difüzör bulunur. Açık ya da kapalı çarklı modelleri bulunur. Genel olarak basılan
sıvı vasıtasıyla yağlama işlemi yapılır. Geniş debi ve basma yüksekliği aralığına sahip

modelleri bulunur. Genel olarak elektrik motor ile tahrik edilirken bazı durumda dizel motor uygulamalarıda
mevcuttur. Genelde dalgıç pompaların kullanılamadığı durumlarda kullanılırlar. Kuyuların içinde tarımsal amaçlı,
soğutma suyu temininde, su dağıtım sistemlerinde, hidrofor sistemi olarak, proses işlemlerinde ve yangın
setlerinde kullanılırlar. Uygun çark kullanıldığı takdirde belli bir oranda katı parça içeren sıvılar içinde
kullanılabilirler.
7.12 ANSI Proses Pompaları (ANSI Process Pumps)
ANSI temel olarak Amerikan Pompa standardıdır. Genel anlamda pompaların boyutsal özelliklerini belirtir. ANSI
proses pompaları tasarım olarak yatay, tek kademeli ve uçtan emişli tiptedir. Bu pompalarla ilgili standart ANSI
B73.1 (ASME B73.1)'dir. Bu standart kimyasal prosesler için yatay, uçtan emişli santrifüj pompaların özelliklerini
belirtir. Genellikle tek ya da çift çarklı pompalardır. Gövde yapısı salyangoz tipte olur. Çarkları açık tiptedir.
Çoğunlukla elektrik motor ile çalıştırılır. Fakat farklı uygulamalarda farklı motor tipleri de kullanılabilir. Bu
pompalardaki boyutsal standartların açık ve net olması, daha pompanın tedarik edileceği üretici kesinleşmeden
önce tesisat elemanları, temel, bina tasarım kriterleri belirlenebilir. Standartlarda bilgilerin kesin olması
üreticiler farklı olsa da nihai ürünün aynı olması sağlanır. Bu pompalarda diğer pompalara nazaran daha çok
malzeme opsiyonu bulunmaktadır. Kimya tesislerinde, kağıt hamuru ve kağıt üretim tesislerinde, rafinerilerde
ve bazı üretim tesislerinde kullanılırlar. Çark yapısının uygunluğuna göre katı parça içeren ya da içermeyen
sıvıların basılmasında kullanılabilir. Aşındırıcı özellikteki sıvılarla da uygun malzeme seçimleri ile kullanılabilir.
7.13 API Proses Pompaları (API Process Pumps)
Genel olarak rafineriler ve hidrokarbon proses uygulamalarında API 610 standardına uygun olarak üretilen
pompalar olarak tanımlanır. Pompalar, uçtan emişli, yatay split gövdeli, kademeli, hat tipi veya dikey türbin
tipte olabilir. Genellikle ex‐proof motorlarla beraber kullanılırlar. Kilitli aşınma halkaları ile beraber kapalı tipte
çarklar kullanılır. Tasarım ve montajları ısıl kaynaklı genleşme ve diğer oluşabilecek sorunlar göz önünde
bulundurularak yapılır. (API: American Petroleum Institute). Rafinelerde ve hidrokarbon proses tesislerinde ve
birkaç farklı uygulamada kullanılırlar.
7.14 Manyetik Tahrikli Pompalar (Magnetic Drive Pumps)
Manyetik tahrikli santrifüj pompalarda, akışkan kapalı bir
hazne içerisinde hapsolmakta ve pompa sıfır kaçak ile
çalışmaktadır. Bu pompalar, işletmelerde özellikle kıymetli ve /
veya tehlikeli kimyasalların transferinde yoğun olarak tercih
edilmektedir. Motor veya tahrik ünitesinden pompa miline
döndürme momenti, manyetik kuvvetler ile aktarılır. Mekanik
temas veya hidrolik bir güç iletimi söz konusu değildir.
Kullanılan mıknatıslar genel olarak seramikten, kobalttan ve
nedoimiumdan üretilir. Kuvvete mazur kalan yüzeylerde ise
silikon karpit veya tungsten karpit kullanılır böylece aşındırıcı
akışkanlarla sorunsuzca çalışmada sağlanmış olur. Kimya
endüstrisinden, nükleer güç santrallerinde ve akışkanın
çevreyle etkileşime girmesi istenmeyen farklı tesislerde
kullanılır. Radyoaktif soğutucular, aşırı korozif akışkanlar, hidrokarbonlar gibi yüksek tehlikeli olarak
nitelendirilen akışkanlarla kullanılır.
7.15 Salmastrasız Pompalar (Sealless Pumps)
Salmastrasız olan bu pompalar, sızıntının büyük tehlike yaratabileceği ortamlarda kullanılırlar. En büyük
avantajlarından biri pompalarda önemli bir maliyet unsuru olan mekanik salmastra masrafını ortadan
kaldırmasıdır. Çoğunlukla monoblok bir tasarıma sahiptir. Metal bir muhafaza vasıtasıyla akışkan içinde çalışan
rotor ile stator birbirinden ayrılarak statorun kuru kalması sağlanır. Motor rulmanları akışkan tarafından
yağlanan uygulamalar mevcuttur. Kimya endüstrisinden, nükleer güç santrallerinde ve akışkanın çevreyle
etkileşime girmesi istenmeyen farklı tesislerde kullanılır. Radyoaktif soğutucular, aşırı korozif akışkanlar gibi
yüksek tehlikeli olarak nitelendirilen akışkanlarla kullanılır.
7.16 Cryogenic Pompalar (Cryogenic Likid Pompalar)
Likid (O2‐N2‐Ar‐CO2) gazlarının, cryogenic likid tanklardan likid fazında, emilerek basınçlandırılması,
evaporasyona gönderilerek basınç altında gazlaştırılması ve rampa marifeti ile yüksek basınçlı gaz tüplerine
dolumlarının sağlanması amacı ile tasarlanıp dizayn edilmektedirler. Çok düşük sıcaklıktaki sıvılarda kullanıldığı

için oldukça özel malzemelerden üretilmektedirler. Genellikle çarkları bir ya da iki kanatlı olur. Uçtan emişli,
dalgıç tipte, dik türbin tipinde uygulamaları mevcuttur. ‐100ᵒC gibi sıcaklıklarda çalıştıkları için malzeme seçimi
çok önemlidir. Çok düşük sıcaklıktaki akışanların taşınmasında kullanılırlar. En çok bilinen akışkanlar
sıvılaştırılmış doğalgaz, nitrojen, helyum ve oksijendir.
7.17 Eksenel Akışlı Pompalar

Debinin yüksek, basma yüksekliğinin düşük olduğu
durumlarda ki en uygun pompalar eksenel
pompalardır. Bu pompalarda sıvı akışı mil eksenine
paralel olduğu için eksenel pompa adını almışlardır.
Çark üzerindeki kanat yapısı değiştirilerek basınç/debi
optimizasyonu yapılabilir. Genellikle 3 ya da 4 kanatlı
çarklar kullanılır ve çoğunlukla elektrik motorlar tahrik
edilirler. Pompa karakteristikleri diğer pompalara göre
farklıdır. Kapalı vana basıncı, çalışma basıncının 3 katı
kadar olabilir. Genellikle düşük basma yüksekliği olan
ısıtma sistemlerinde, nükleer tesislerde soğutma suyu
sirkülasyonunda kullanılır. Uygun çarkı seçmek
kaydıyla katı parça içeren veya içermeyen su ve
benzeri akışkanlarla kullanılır.
Pompa Tipi

Debi Aralığı

B.Yüks.Aralığı

Güç Aralığı

ANSI Proses Pompaları (ANSI Process Pumps)

2 ‐ 1200 m3/h

15 ‐ 225 m

0.75 ‐ 200 Kw

API Proses Pompaları (API Process Pumps)

2 ‐ 2400 m3/h

15 ‐ 2250 m

0.75 ‐ 4000 Kw

Eksenel Akışlı Pompalar (Axial Flow Pumps)

1000 ‐ 50000 m3/h

3 ‐ 15 m

7.5 ‐ 1500 Kw

Hidrofor Pompaları (Booster Pumps)

1 ‐ 2500 m3/h

20 ‐ 2250 m

0.75 ‐ 4000 Kw

Salmastrasız Pompalar (Sealless Pumps)

1 ‐ 350 m3/h

5 ‐ 150 m

0.37 ‐ 250 Kw

Sirkülasyon Pompaları (Circulator Pumps)

1 ‐ 200 m3/h

5 ‐ 60 m

0.37 ‐ 55 Kw

Cryogenic Likid Pompalar (Cryogenic Pompalar)

1 ‐ 250 m3/h

5 ‐ 350 m

0.37 ‐ 400 Kw

Uçtan Emişli Pompalar (End Suction Pumps)

1 ‐ 2000 m3/h

5 ‐ 250 m

0.37 ‐ 250 Kw

Yangın Pompaları (Fire Pumps)

1 ‐ 1500 m3/h

30 ‐ 400 m

10 ‐ 600 Kw

20 ‐ 25000 m3/h

15 ‐ 500 m

2 ‐ 4000 kw

Manyetik Tahrikli Pompalar (Magnetic Drive Pumps)

1 ‐ 1000 m3/h

5 ‐ 300 m

0.37 ‐ 300 kw

Kademeli Pompalar (Multistage Pumps)

1 ‐ 2500 m3/h

30 ‐ 2500 m

0.75 ‐ 4000 kw

Çamur Pompaları (Slurry Pumps)

1 ‐ 7000 m3/h

10 ‐ 100 m

0.75 ‐ 1500 kw

Kendinden Emişli Pompalar (Self‐priming Pumps)

1 ‐ 1500 m3/h

3 ‐ 120 m

0.75 ‐ 150 kw

Dalgıç Pompalar (Submersible Pumps)

1 ‐ 1750 m3/h

3 ‐ 80 m

0.75 ‐ 200 kw

Düşey Milli Pompalar (Vertical Sump Pumps)

1 ‐ 1750 m3/h

3 ‐ 80 m

0.75 ‐ 200 kw

Dik Türbin Pompalar (Vertical Turbine Pumps)

10 ‐ 35000 m3/h

5 ‐ 600 m

1 ‐ 4000 kw

Yatay Split Pompalar (Horizontal Split Case Pumps)
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8. SANTRİFÜJ POMPALARDA AKIŞKAN ÖZELLİKLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
8.1 Fiziksel Özellikler
8.1.1 Viskozite
Santrifüj pompa ile basılabilecek sıvıların viskozitesi oldukça düşüktür. Maksimum kinematik viskozite 600 CS ‘
seviyelerindedir. Viskozite arttıkça debi, manometrik yükseklik ve verim değerleri düşer.

8.1.2 Özgül Ağırlık
Santrifüj pompa ile basılacak sıvının özgül ağırlığı için bir sınırlama yoktur. Ancak çekilen güç özgül ağırlıkla
orantılıdır. Bu nedenle mukavemet sorunları ortaya çıkabilir. Sudan daha ağır sıvılar için mukavemet hesabı
kontrol edilmelidir.
8.1.3 Katı Partiküller
Su için tasarlanmış pompaların basabileceği katı parça boyutları çarkın en dar aralığından küçük olmalıdır.
Büyük katı partikül içeren sıvılar için özel pompalar dizayn edilir. Partikülün şekline ve cinsine göre de değişik
uygulamalar yapılmaktadır. Örneğin lifli sıvılar için farklı, hafif partiküller için ayrı, yumuşak partiküller için ayrı
tipte çark geometrileri geliştirilmiştir. Partiküllerin sertliğine göre de farklı malzemeler kullanmak gerekir. Kuru
partikül oranı % 7’den fazla olmamalıdır.
8.1.4 Küçük Sert Partiküller
Küçük boyuttaki sert partiküller pompanın birbirine yakın çalışan yüzeylerinde aşınmalara neden olur ve pompa
performansını düşürür. Özellikle dengeleme diskli pompalarda disk aralığı çok küçük olabilir ve aşınma çok hızlı
gerçekleşebilir. Sert partiküller için farklı malzemeler gerekir. Ya çok sert veya çok yumuşak malzemeler
kullanılır.
8.1.5 Gaz İçeren Sıvılar
Sıvının içerisinde kolayca ayrışan gazlar varsa bunlar hava cebi yaparak pompajı önleyebilirler. Bu iş için
geliştirilmiş özel pompa tipleri kullanılmalıdır.
8.1.6 Buharlaşma Basıncı
Buharlaşma basıncı yüksek olan sıvılar pompanın kolayca kavitasyona girmesine neden olurlar. Bunun için
pompanın kavitasyon koşulları çok iyi değerlendirilmeli ve önlem alınmalıdır. Buharlaşma basıncının sıcaklıkla
arttığı unutulmamalıdır.
8.2 Kimyasal Özellikler
Basılacak sıvının kimyasal etkilerine uygun malzeme seçimi gerekir. Bazı kimyasallara dayanıklı malzemelerin
temininde zorluklar olabilir. El kitaplarında pompalarda kullanılan malzemelerin değişik kimyasallara
dayanıklılığını gösteren tablolar ve abaklar bulunabilir. Kimyasal dayanıklılık gr / m² x saat olarak da ifade
edilebilir.
9. TESİSAT ÖZELLİKLERİ
Bir pompa sisteminin kullanılacağı tesisat kendi başına bir proje konusudur. Her türlü ekipmanın pompa
sistemine uygunluğu ve kullanım şekli çok özenle kullanılacak pompanın özellikleri de göz önüne alınarak
yapılmalıdır. Yazımızda tesisat proje konusundan ziyade bu tesisattan kaynaklanan belli başlı maddeleri
belirteceğiz. Aşağıda belirteceğimiz hususlarda ki en ufak hatalar çok ciddi boyutlarda sorunlar
yaratabilmektedir.
1) Tesisatta kullanılan boru, özel parça ve armatürlerin kalitesi; Bu parçaların projede öngörülen malzemeden
olması önemlidir.
2) Armatürlerde tip ve hatta marka belirtilmelidir. Çünkü her firmanın ürettiği armatürlerin kayıp faktörleri, iç
kesit alanları farklıdır.
3) Tesisat işçiliğinin usulüne ve projesine uygun yapılmış olması
4) Gerekli boru eğimlerinin doğru verilmiş olması.
5) Sistemin hava yapmaması,
6) Projeden fazla dirsek vs. kullanılmış olmaması gibi.
7) Tesisat işçiliğinin temiz ve titiz yapılmış olması,
8) Boru işçiliği sonunda tüm parçaların sökülüp temizlenmiş olması.
9) Boru sistemi veya pompa içinde kaynak çapağı, çakıl, kum, üstüpü vs. kalmamış olması.
10) Boru sisteminden pompaya anormal yükler gelmemesi.
11) Isıl veya mekanik genleşmelerin pompayı etkilememesi.
12) Gereken yerlerde ve doğru şekilde genleşme parçaları (Kompanzatör) kullanılması.
13) Montaj bittikten sonra kaplin ayarının tekrar ve doğru şekilde yapılmış olması.
14) Pompanın doğru yönde dönecek şekilde monte edilmiş olması çok önemlidir.

10. SONUÇ
Yukarıda belirli başlıklar altında incelediğimiz pompa seçimi ve pompa tiplerinin anlaşılacağı üzere doğru,
yerinde ve uygun pompayı seçmek için birçok kriterin aynı anda değerlendirilmesi çok önemlidir. Pompa
seçerken pompa tipine, pompanın kullanılacağı ortam özellikleri ve son olarak tesisat projesine çok dikkat
edilmelidir. Bu üç maddenin herhangi birinde yapılacak hata diğer parametreler ne kadar düzgün olursa olsun
pompamızın verimsiz çalışmasına ya da çalışmamasına yol açacaktır. Genel olarak her biri ayrı inceleme konusu
olan bu parametreler konusunda ilk amacımız temel kavramları ve dikkat edilmesi gereken noktaları
belirtmektir. Konuyla ilgili daha fazla detaylı bilgi için firmamıza başvurabilir ya da literatürde olan proje/pompa
el kitaplarını inceleyebilirsiniz. Son olarak bu çalışmada engin bilgilerinden faydalandığım, bu sektörün
Türkiye’de ki öncülerinden Sayın hocam Dr.Müh.Baha Atabek’ e sonsuz teşekkür ederim.
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