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SANTRSANTRİİFFÜÜJ POMPALARJ POMPALAR

Santrifüj Pompalar: 

MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA 

KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE 

AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN 

MAKİNALARDIR.



POMPA KESPOMPA KESİİT RESMT RESMİİ



POMPA ANA PARPOMPA ANA PARÇÇALARIALARI

MMİİL SIZDIRMAZLIK ELEMANIL SIZDIRMAZLIK ELEMANI
MMİİLLÇÇARKARK

EMEMİŞİŞ VE VE 
BASMA BASMA 
FLANFLANŞŞLARILARI



POMPA ANA PARPOMPA ANA PARÇÇALARIALARI

Bir santrifüj pompa 4 ana parçadan oluşur.

1 Çark: Kinetik enerjiyi akışkana transfer eder. 

2      Pompa gövdesi: Akışkanı tutar ve kinetik 
enerjiyi , basma yüksekliğine dönüştürür.

3 Mil : Hareket iletimi sağlar

4 Salmastra: Sızdırmazlığı sağlar.



ÇÇARKARK

Emme tarafı

Basma tarafı



POMPA HPOMPA HİİDROLDROLİĞİİĞİ PRENSPRENSİİPLERPLERİİ

Bir santrifüj pompa :

Bir santrifüj pompa, vakum yapamaz, çark 
akışkana hız kazandırır, bu hız gövdenin 
yönlendirmesi ile basma yüksekliğine 
dönüştürülür.

Bu nedenle çark daima su içinde olmalıdır.

Vizkoz akışkanlar debi ve basma yüksekliğini, 
azaltırlar. 

1

2



POMPADA TEMEL KAVRAMLARPOMPADA TEMEL KAVRAMLAR

DEBDEBİİ ( Q ) :( Q ) : Pompa basma Pompa basma flanflanşışındanndan birim zamanda birim zamanda 
basbasıılan slan sııvvıı hacmi olarak tanhacmi olarak tanıımlanmlanıır. Birimi hacimsel r. Birimi hacimsel 
debi birimi olan ( mdebi birimi olan ( m33 /s )/s )

MANOMETRMANOMETRİİK YK YÜÜKSEKLKSEKLİİK (H) :K (H) : BasBasıılan slan sııvvıınnıın n 
pompa giripompa girişş ve ve ççııkkışış kesitleri (kesitleri (flanflanşşlarlar) aras) arasıında nda 
birim abirim ağığırlrlıık bak başışına kazandna kazandığıığı net ( faydalnet ( faydalıı enerjidir).enerjidir).



EMEMİŞİŞ VE BASMA KISIMLARIVE BASMA KISIMLARI

Emme

Basma



POMPA EPOMPA EĞĞRRİİSSİİ
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Pompa hidroliPompa hidroliğğii, , basma ybasma yüük.k. + + verimverim
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Pompa hidroliPompa hidroliğğii, , Basma YBasma Yüük.k. / / SistemSistem
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Pompa , pompa eğrisi ile, sistem eğrisinin kesiştiği noktada (A) çalışır.
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Pompa HidroliPompa Hidroliğğii



Pompa hidroliPompa hidroliğğii, s, siistem stem eeğğrisinin derisinin değğiişşimiimi

Sürtünme kayıplarının azalması durumunda, kapasitede artış olduğu görülmektedir.
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Pump Pump hidrolihidroliğği  i  -- KKavitaavitasyonsyon

Bu durumda kanatlarda malzeme yorulmasına 
ve malzeme erozyonuna neden olur.

Kavitasyondan kaçınmak için NPSH mevcut > NPSH istenilen şartı sağlanmalıdır.

Basma yüksekliğinin oluşumu sırasında, çark emiş
kısmındaki statik basınçta lokal bir basınç düşümü
meydana gelir. Pmin=Pd (buharlaşma basıncı) olması
durumunda, buhar kabarcıkları oluşmaya başlar ve 
akışın etkisi ile hızla basıncın yüksek olduğu alana 
girer ve çarkın kanatlarına çarparak baloncuklar 
patlar.



KAVKAVİİTASYONTASYON

ÖÖRNEK:         RNEK:         
BBİİR GEMR GEMİİ
PERVANESPERVANESİİ
ÜÜZERZERİİNDE NDE 
KAVKAVİİTASYON TASYON 
BELBELİİRTRTİİLERLERİİ



KAVKAVİİTASYONTASYON

•• KavitasyonKavitasyon etkisi etkisi 
altaltıındaki ndaki ççarkarkıın n 
üüzerindeki lokal zerindeki lokal 
basbasıınnçç artartışışlarlarıı



KAVKAVİİTASYONTASYON

•• KavitasyonKavitasyon
deformasyonuna deformasyonuna 
uuğğramramışış ççark.ark.



Pompa performans dePompa performans değğerlerinin deerlerinin değğiişştirilmesitirilmesi

Benzeşim kanunları tüm santrifüj pompalar için geçerlidir.

Debi, hız ile orantılıdır : Q2/Q1 = n2/n1

Basma yüksekliği, hızın karesi ile orantılıdır : H2/H1 = (n2/n1)²

Güç, hızın küpü ile orantılıdır : P2/P1 = (n2/n1)³

Pompanın devrini iki katına çıkarırsak:

Hız 1450 rpm 2900 rpm
Debi 50     m3/h 100   m3/h

Basma yük. 50     m 200   m

Güç 9       kW 72    kW



AAŞŞINMA HALKASI AINMA HALKASI AÇÇIKLIIKLIĞĞII

Aşınma halkası açıklığından
Akışkan geçişi

Aşınma halkası ile çark arasındaki açıklığın artması

pompada verim kaybına yol açar.



exit

PROBLEM TABLOSU

-Emiş haznesindeki su 
seviyesini kontrol edin.

-Emiş vanasının açık 
olduğuna emin olun

-Emiş hattında sürtünme 
kaybı fazla ise tadilat yapın.

- Emiş hattındaki filtreyi 
kontrol edin.

Sistem emişindeki mevcut 
NPSH değeri düşük 
kalmakta.

Tıkanmaya sebep olan 
maddeleri temizleyin.

Emiş Borusu ve Fanlar 
tıkanmış.

Tahliye deliğini 
temizleyerek hava tahliyesi 
yapın.

Pompa veya sistemdeki hava 
tahliyesi tam olarak 
yapılmamış

Sistemi tıkanmalara karşı
kontrol ediniz.

Aşırı karşı basınç
oluşmaktadır.

Çalışma debi ve basıncını
yeniden düzenleyin

Pompada aşırı diferansiyel 
basınç oluşmaktadır.

Pompa Yeterli Debiyi 

basmıyor.

ÇÖZÜMNEDENİPROBLEM



exit

PROBLEM TABLOSU

Arızalı sigortayı değiştirin 
ve elektrik bağlantılarını
kontrol edin.

Motor sadece iki fazda 
çalışmaktadır.

Tahrik motor hızını arttırın.Pompa dönme hızı çok 
yüksektir.

Tahrik motoru aşırı

yüklenmekte.

Arızalı sigortayı değiştirin 
ve elektrik bağlantılarını
kontrol edin.

Motor sadece iki fazda 
çalışmaktadır.

Aşınan aksamı değiştirin.Pompa iç aksamında 
aşınmalar meydana 
gelmiştir.

Dönme hızını arttırın.Pompa dönme hızı
düşüktür.

Elektrik bağlantılarını
kontrol edin

Pompa ters yönde 
dönmekte

Pompa Yeterli Debiyi 

basmıyor.

ÇÖZÜMNEDENİPROBLEM



exit

PROBLEM TABLOSU

Yağ miktarını
azaltın/arttırın/değiştirin.

Kullanılan yağ miktarının 
azlığı,fazlalığı veya 
uygunsuzluğu

Çark üzerindeki balans 
deliklerini temizleyin ve 
aşınma halkasını kontrol edin.

Aşırı eksenel kuvvet

-Boru bağlantı cıvatalarını
kontrol edin ve gerekliyse sıkın

-Gerekliyse boru destekleri 
arasındaki mesafeyi kısaltın

Boru ile destek arasında 
titreşim sönümleyici kullanın.

Pompa ve boru aksamında 
titreşim oluşmaktadır

Üniteyi tekrar monte edinÜnite yanlış ayarlanmıştırYataklarda aşırı ısınma

Tahrik motor hızını düşürün.Pompa dönme hızı çok 
yüksektir.

Pompanın çalışma noktasını
yeniden set edin.

Pompa karşı basıncı
şartnamede belirtilenden daha 
fazladın.

Pompa çıkış basıncı aşırı

artmakta.

ÇÖZÜMNEDENİPROBLEM



exit

PROBLEM TABLOSU

Tahliye deliğini 
temizleyerek hava tahliyesi 
yapın.

Pompa veya sistemdeki 
hava tahliyesi tam olarak 
yapılmamış

Pompa çalışırken titreşim 

oluşması

Salmastrayı yeniden monte 
edin gerekirse değiştirin

Salmastra hasar görmüş ya 
da yanlış monte edilmiştir

Pompadan akışkan 

sızması ( mil bölgesi )

Salmastrayı yeniden monte 
edin gerekirse değiştirin.

Salmastra hasar görmüş ya 
da yanlış monte edilmiştir.

Titreşimin kaynağını tesbit
edip ortadan kaldırın.

Pompa üzerinde titreşim 
oluşmaktadır.

Contayı değiştirerek uygun 
montaj yapın.

Hatalı contaPompadan akışkan 

sızması

Yeniden toleranslar 
dahilinde kaplin ayarı
yapın.

Kaplin ayarsızlığıYataklarda aşırı ısınma

ÇÖZÜMNEDENİPROBLEM



exit

PROBLEM TABLOSU

-Boru bağlantı cıvatalarını
kontrol edin ve gerekliyse 
sıkın

-Gerekliyse boru destekleri 
arasındaki mesafeyi kısaltın

Boru ile destek arasında 
titreşim sönümleyici kullanın.

Pompa ve boru aksamında 
titreşim oluşmaktadır

Üniteyi tekrar monte edinÜnite yanlış ayarlanmıştır

Aşınan aksamı değiştirin.Pompa iç aksamında 
aşınmalar meydana gelmiştir.

-Emiş haznesindeki su 
seviyesini kontrol edin.

-Emiş vanasının açık 
olduğuna emin olun

-Emiş hattında sürtünme 
kaybı fazla ise tadilat yapın.

- Emiş hattındaki filtreyi 
kontrol edin.

Sistem emişindeki mevcut 
NPSH değeri düşük kalmakta.

Pompa çalışırken titreşim 

oluşması

ÇÖZÜMNEDENİPROBLEM



exit

PROBLEM TABLOSU

Min. Akış miktarını arttırın.Pompa içerisinden geçen min. 
Akışkan yeterli değildir

-Emiş haznesindeki su seviyesini 
kontrol edin.

-Emiş vanasının açık olduğuna emin 
olun

-Emiş hattında sürtünme kaybı fazla 
ise tadilat yapın.

- Emiş hattındaki filtreyi kontrol 
edin.

Sistem emişindeki mevcut NPSH 
değeri düşük kalmakta.

Tahliye deliğini temizleyerek hava 
tahliyesi yapın.

Pompa veya sistemdeki hava 
tahliyesi tam olarak yapılmamış

Pompada aşırı sıcaklık artışı

Pompa çalışırken titreşim 

oluşması

Min. Akış miktarını arttırın.Pompa içerisinden geçen min. 
Akışkan yeterli değildir

Rulmanları yenileri ile değiştirin.Rulmanlar arızalanmıstır.

Çark balans ayarının tekrar 
yapılması gerekmektedir

Balans ayarı kaybolmuştur.

ÇÖZÜMNEDENİPROBLEM
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