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YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN 
MONTAJI VE DEVREYE 

ALINMALARI
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YATAY SANTRİFÜJ POMPALARA 
KAİDE YAPIMI
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* Her pompa için ayrı bir BETON kaide düşünülmelidir. 
* Kaide konulacak yerin ve pompanın su terazisi ile yatay 
düzgünlügü ayarlanmalıdır.
* Kaide kalıbının en altı 25cm çakıl taşları ile döşenmeli,
* Üzerine mantar levha yerleştirilmeli,
* Kalıbın etrafı demir kafes ile örülüp,
* Ankraj için erkek kalıplar yerleştirildikten sonra,
* 300 dozlu beton dökülmelidir. 
* Kaide ÇATALLI ankraj civataları ile tutturulmalıdır.
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*   Kaidenin genişliği ve uzunluğuna, dökülecek beton miktarına 
dikkat edilmelidir.
*   Genişlik olarak; pompa gövdesi dikey ekseni ile  şase 
betonunun alt   kısmı sol ve sağ kenarları arasındaki açı 30°
olmalıdır.
*   Uzunluk olarak; kaide şaseden 25-30cm daha uzun olmalıdır. 
*   Şase içerisindeki beton ağırlığı ; pompa , motor , şase ağırlığının 
toplamının en az  5 katı olmalıdır.
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Pompanın Tesisata Bağlanması
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Pompa tesisatına başlanmadan önce, 

tesisatımız, mutlaka basınçlı bir akışkan ile                 

yıkanarak montaj pisliklerinden ve kaynak

çapaklarından temizlenmelidir.
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Emiş Hattı Armatürleri

• Emiş hattına, uygun mesafelerde vana-filtre-kompansatör-

manometre(negatif emişte vakummetre) bağlanmalıdır.

• Negatif emiş var ise mümkün olduğunca basınç kaybı yaratacak 

armatür ve fitting kullanımından kaçınılmalıdır.

• Emiş hattı mutlaka supportlanmalı, tesisat emiş flanşına

bindirilmemelidir.
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Basma Hattı Armatürleri

• Uygun mesafelerde manometre, kompansatör, 
çekvalf ve vana bağlanmalıdır.

• Basma hattında regülasyon yapabilecek tipte (KSB 
Supercompact, Kelebek Vana, Sürgülü Vana) bir 
vana kullanılmalıdır.

• Basma hattı mutlaka supportlanmalı, pompa basma 
flanşına tesisat yükü bindirilmemelidir.
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Yanda örnek bir tesisat 
Resmi bulunmaktadır
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Fig.A-B-C şekillerinde görüldüğü üzere emiş hatlarında hava cepleri 
( air pocket ) oluşmaktadır.
Bunu engellemek için yapılması gereken borulama Fig.D de 
gösterilmiştir.

Emiş hattında hava cepleri oluşumu
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Pompa , emiş ve basma kollektörüne kasıntı olmayacak 
şekilde bağlanmalıdır. Kontrol için
emme ve basma flanş civataları sökülmeli ve serbest 
konumda flanşların aynı hizalarda olup olmadığı kontrol 
edilmelidir.
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Negatif Emiş Durumu

• Pompa,açık bir tanktan negatif emişe maruz 
kalıyorsa,sistem NPSH değerini minimum tutabilmek 
için,basınç kaybı yaratacak armatür ve fitting
kullanmaktan kaçınılmalıdır.

• Emiş hattı, pompa emiş flanş ölçüsünden bir çap 
daha büyük tutulmalıdır.Redüksiyon kullanılırken 
eksantrik redüksiyon kullanılmalıdır.

• Emiş hattına mutlaka bir vakummetre bağlanmalıdır.

• Emiş hattının sonuna “kaliteli” bir dip klapesi 
bağlanmalıdır.

• Dip klapesi tank dibinden minimum 40cm yukarıda 
tutulmalıdır.
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Emiş borusu pompa emiş çapına eşit veya bir büyük 
çapta seçilmelidir ve kesit değişimi sırasında 

kullanılması gereken redüksüyon tipi eksantrik
olmalıdır.
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Pompanın emiş hattı , fana girecek akışkanın mümkün

olduğunca laminar akışa yakın akış sağlamalıdır. Bu nedenle

emiş hattının pompanın emiş flanşına kadar olan yatay

mesafesi kesit değişimi olmadan , emişi hattı boru çapının en 

az 7 katı olmalıdır.
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Pompanın emiş yaptığı tank , başka bir boru
hattından besleniyorsa, pompanın direk olarak hava
kabarcığı emmesini önlemek için yukarıda belirtilen

şekilde tank dizaynı yapılmalıdır.
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Emiş hattında kullanılacak dirsek minimum 

10 derece açık bir dirsek olmalıdır.Bu akışı
laminarlaştıracaktır.
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Kaplin Ayarının Yapılması

• Pompa uygun bir şekilde monte edildikten 

sonra mutlaka hassas kaplin ayarı

yapılmalıdır.Kaplin ayarı, mutlaka tecrübeli 
birisi tarafından yapılmalı veya servisten 

yardım istenilmelidir.

• Ayarsız bir kaplinin ileride büyük problemlere 

yol açacağı unutulmamalıdır.
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Bu toleranslarda 

yapılmayan kaplin ayarı

motor ön yatağında ve 

kaplinde aşırı ısı artışına 

neden olur. Bu etki 

zamanla kaplin ve 

pompada hasara neden 

olacaktır.
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İlk resim tolerans dahilinde yapılmış
bir kaplin ayarına sahip pompanın 

termal kamera ile çekilmiş
görüntüsüdür. 2. ve 3. resimde ise 

kaplin ayarları açısal ve eksenel
kaplin ayarsızlığına maruz bırakılarak 

çekilmiş görüntülerdir.
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Elektrik Bağlantıları

• Elektrik motoruna uygun ölçülerde elektrik kablosu 
çekilmelidir.

• Elektrik panosunda motoru aşırı akıma karşı
koruyacak uygun armatürler bulunmalıdır.

• Motor dönüş yönü, mümkünse motor pompadan 
ayrılarak önceden kontrol edilmelidir.

• Motorun ters çalıştırılması özellikle salmastra 
problemine yol açacaktır.
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Devreye Alma

• Emiş hattında mutlaka su olduğu kontrol edilmelidir. Negatif 

emiş söz konusu ile,emiş hattının havası alınmalı ve tesisat su 

ile doldurulmalıdır.

• Emiş hattı vanası %100 açılır.

• Pompanın havası alınır.

• Basma hattı vanası %20 açılır.(İlk çalışma anında pompa 

karşısında karşı basınç olmaması,pompanın karakteristik 

eğrisi dışında  çalışmasına neden olacaktır) 

• Pompa çalıştırılır ve basınç hattındaki manometreden 

kontroller yapılarak istenilen basınç değeri yakalanıncaya 

kadar basınç hattı vanası açılır.
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Son kontroller

• Pompa çalıştırıldıktan sonra, motor dönüş yönü
ve motorun çektiği akım ölçülerek uygun 
değerlerde olup olmadığı kontrol edilir.

• Vibrasyon ölçümü yapılarak, uygun toleranslarda 
olup olmadığı kontrol edilir.

• Pompa çalışırken çıplak gözle ve kulakla çalışma 
gözlemlenir.

• Haftalık,aylık,6aylık ve senelik periyodik bakımlar 
yapılır ve pompa ile ilgili periyodik bakımlarda 
elde edilen bilgiler pompa karnesine işlenir.

• İlk devreye almaları, garanti kapsamına 
sokabilmek için lütfen yetkili servislerimize 
yaptırınız.
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