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Özet :
Gürültü, günümüzün en önemli çevre kirliliği unsurlarõndan biridir. Teknolojinin de
gelişmesiyle birlikte gelişmek mecburiyeyinde kalan makinalar da çevre kirliliğine neden
olabilmektedir. Makina boyutlarõnõn büyümesi sonucu oluşan ses ve ortaya çõkarttõğõ gürültü
çevreyi rahatsõz etmektedir. Pompalar da performanslarõna bağlõ olarak gürültüye neden
olabilecek gruptandõr. Bu çalõşmada ilk olarak pompalarda gürültünün ve bunu oluşturan
titreşimin meydana geldiği etkenler gruplandõrõlmõş ve bunlar açõklanmõştõr. Daha sonra
gürültü ölçüm tekniği ve standardõ üzerinde durulmuştur.
1. GİRİŞ
Pompalarõn çok farklõ kullanõm alanlarõ bulunmaktadõr. Bunlarõn çoğunda da kullanõcõ genelde
pompanõn varlõğõndan haberdar değildir. Örneğin apartmanda oturan bir kişi musluğundan
suyun nasõl aktõğõyla ilgilenmez. Kullanõcõ pompanõn varlõğõndan pompada bir arõza olduğu
zaman haberdar olur. Gürültü de pompa çalõşmasõnda normal olmayan bir durumdur.
Dolayõsõyla asõl amaç bu gibi kullanõmlarda pompanõn gürültü çõkartmayacak şekilde dizayn
edilmesidir. Burada gürültü ve ses terimlerini açõklamak yerinde olur. Gürültüyü, insanlarõ
rahatsõz eden ses olarak tanõmlayabiliriz. Sesi ise; havada, suda ya da herhangi başka bir
ortamda oluşan ve insan kulağõnõn algõlayabileceği basõnç değişimi olarak tanõmlamak
mümkündür. Sesin doğuşu ve yayõlmasõ, ortamdaki parçacõklarõn titreşimi ve bu titreşimlerin
komşu parçacõklara iletilmesiyle olur. Ortamdaki parçacõklarõn titreşmesiyle oluşan dalgalar
havada basõnç değişiklikleri oluşturur. Bu basõnç değişiklikleri kulak tarafõndan elektrik
sinyallerine çevrilir ve beyin tarafõndan ses olarak algõlanõr.
2. SES VE GÜRÜLTÜ
Bir ses kaynağõndan yayõlan güçtür ve sonucunu ses basõncõ olarak gösterir. Gerçek neden ses
gücüdür. Bizim duyduğumuz ses basõncõdõr, ancak bunun nedeni ses kaynağõnõn yaydõğõ ses
gücüdür. İnsanlarõn duyma yeteneği ile ilgili fiziksel büyüklük ses basõncõdõr. Bu nedenle sese
karşõ insanlarõn verdiği tepkiyi incelemek için ses basõncõ ölçülür. Ancak bir makinanõn ne
kadar gürültülü çalõştõğõnõ belirlemek için ses basõncõ ölçümünden yararlanmak mümkün
değildir. Çünkü ses basõncõ kaynağa olan uzaklõğa ve çevrenin (ses alanõnõn) akustik
özelliklerine (ses alanõnõn büyüklüğüne ve yüzeylerin ses yutma özelliklerine) bağlõdõr. Fakat
ses gücü çevre özelliklerine fazla bağõmlõ değildir ve ses kaynağõnõn yaydõğõ gürültüyü
bulmak için ses gücü ölçülür. Ses gücü ölçümünün nedeni, gürültü kaynaklarõnõn yaratacaklarõ
gürültü düzeyinin saptanmasõdõr.

Günümüzde endüstrideki ses düzenlemeleri için yapõlan uygulamalarõn artmasõ ve gürültüye
verilen önemin artmasõ sonucu tahmine dayanan hesap ve ölçümlemeler artõk yetmemeye
başlamõştõr. Buna karşõn çeşitli gürültü standartlarõ ile birlikte gürültü ölçüm teknikleri ortaya
atõlmõştõr.
Bir pompada meydana gelen gürültü normal olabilir. Gürültünün normal mi yoksa bir
problemin başlangõcõ mõ olup olmadõğõnõn tesbiti, gürültünün nedenini ve kaynağõnõn
belirlenmesinde de ilk evreyi oluşturur. Pompalama sistemlerinde pompa parçalarõnõn
mekanik bağlantõlarõ ve pompa ve boru tesisatõndaki sõvõ ortam gürültüyü karakterize edebilir.
Bu sõvõ ve mekanik karakterli gürültü ortama değişik yollarla iletilir. Bu yollarõn bazõlarõ
pompa ve bağlantõlarõ, birleştirilmiş boru tesisatõ, borulardaki sõvõlar ve tesisatõ çevreleyen
hava sayõlabilir. Dolayõsõyla, pompalarda gürültü üç farklõ yolla dõşarõya iletilir. Bunlar
hidrolik iletim, yapõsal iletim ve hava yolu ile iletimdir.
Hidrolik iletim : Pompa tarafõndan oluşturulan basõnç darbeleri sõvõ tarafõndan iletilir ve akõşa
yakõn yerlerdeki yapõlarda akustik enerjiyi yayarlar. Bu tip iletimi engellemenin yollarõ
arasõnda akustik filtreleri veya kenar bağlantõ akümülatörleri gibi diğer basõnç darbeleri
kontrol ekipmanlarõ sayõlabilir.
Yapõsal iletim : Pompa bağlantõ sistemleri ve boru bağlantõlarõ yapõsal iletimin ana unsurudur.
Atmosfere akustik gürültü olarak yayõnmadan önce yapõsal gürültü olarak iletilen ve basõnç
darbeleri kavitasyon ve türbülans gibi etkenler sonucu pompa yakõnlarõnda oluşan osilasyon
enerjisidir. Ayrõca, motor-pompa sisteminden kaynaklanan titreşimin komşu bağlantõlara
temasõ ile oluşan gürültü tipidir.
Hava iletim : Işõnõn ses hava kanalõ ile iletilir ve ölçümler yapõlõr.
Bir akõşkanõ hareketlendirebilmek için yapõlan pompa montajõ esnasõnda üretici firma
müşteriye doğal olarak motoru da vermektedir. Bu yüzden üretici sadece pompayõ gözönüne
almaktansa pompa-motor çiftini birlikte gürültü ve titreşim bakõmõndan incelemelidir. Bu
yüzden pompa konusunda motor da önemli bir yer tutmaktadõr.
Pompa-motor çiftinde titreşimi ve buna bağlõ olarak gürültüyü meydana çõkartan nedenler
hidrolik ve mekanik 2 ana başlõk altõnda gruplanabilir:
Hidrolik etkenler :
• siren etkisi : Bu hidrolik etken tipi, fan kanadõ ile sabit parçalar arasõndaki ilişki
sonucu oluşur. Özellikle santrifüj pompalarda yüksek hõz ve fan kanatlarõnda oluşan
basõnç değişimleri gürültüye neden olabilir. Pompanõn fan ve sabit parçalarõnda
yapõlan düzenlemelerle bu etki minimize edilebilir. Bunun için sabit ve hareketli
parçalar arasõndaki boşluk arttõrõlabilir.
• kavitasyon : Bu durum hidrolik mühendislerin çok karşõlaştõğõ bir durumdur. Sebepleri
basõnca, sõcaklõğa ve kullanõlan akõşkanõn fiziksel özelliklerine bağlõdõr. Etkisine
genelde fanõn emiş kõsmõnda rastlanõr. Bu da net emme basõncõnõn yetersiz olduğu
koşullarda meydana çõkar. Birçok araştõrma gösterdi ki bu tip gürültü sebebi 2 temel
nedenden dolayõ oluşur :
a) Emişteki buhar taneciklerinin büyümesi, irileşmesi
b) Buhar taneciklerinin patlamasõ
• türbülans : Bu tip kaynaklõ gürültü, akõşkan hõzõnõn hem değer hem de yön olarak ani
değişimlerinin sonucu olarak ortaya çõkar. Bu durum ise tasarõm hatalarõnõn bir

•

sonucudur. Türbülans kaynaklõ gürültünün meydana gelmemesi için pompanõn
hareketli aktif parçalarõnõn uygun tasarlanmasõ gerekmektedir.
akõş : Akan akõşkanõn dõş cidarõyla pompa cidarlarõnõn birbirine temasõyla oluşan
sürtünme kuvvetinin oluşturduğu ses akõş kaynaklõ gürültü sayõlabilir. Şiddeti akõş
hõzõna bağlõ olarak değişmektedir. Örneğin, bir binada tesisattan geçen suyun hõzõnõn
maksimum 1.5 m/sn. olmasõ tavsiye edilir.

Mekanik etkenler :
Mekanik gürültü, iki hareketli parçanõn birbirine temasõ sonucu meydana gelen gürültü
çeşitidir. Pozitif iletim pompalarõnda, gürültü pompa hõzõ ve pompa piston sayõsõ ile
karakterize edilir. Sõvõ darbeleri gürültü arttõrõcõ ana nedendir ve bunlar hem pompada hem de
tesisattaki bağlantõlarda mekanik titreşime neden olurlar.
• Mekanik bağlantõlarõn, kullanõlan sõvõ özelliklerine ve kullanõldõğõ koşullara uygun
olmasõ halinde kayda değer bir gürültü çõkmayacaktõr.
• Başta da belirtildiği gibi değme yüzeyinde kayan ve dönen parçalarõn sürtünmesiyle de
gürültü meydana gelmektedir. Bilyalõ yataklarõn gürültü seviyesi uygun bilya ve
yataklama sõvõsõ ile giderilebilir. Hatta montaj koşullarõnõn kalitesi bile gürültü
seviyesini dolaylõ olarak etkileyebilir. Balanssõzlõk ve pompa ve motor milinin
birbirine bağlantõsõndaki eksen kaçõklõğõ titreşime ve dolayõsõyla gürültüye neden olan
mekanik unsurlardandõr. Hidrodinamik radyal yataklar (journal bearings) bilyalõ
yataklara kõyasla gürültüsüz çalõşõrlar. Uygun bir yataklama koşullarõyla bu tip
yataklarda çok az oranda ses duyulsa da yaklaşõk 40 dB civarlarõnda olur.[1,2,3]

3. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
Terimlerin Açõklanmasõ
Ses, dalgalar halinde yayõlan bir enerji şeklidir. Sesin tanõmõnõ, “kulak tarafõndan algõlanabilen
hava, su ya da benzeri bir ortamdaki basõnç değişim” olarak verebiliriz. Sesin doğuşu ve
yayõlmasõ, ortamdaki parçacõklarõn titreşimi ve bu titreşimlerin komşu parçacõklara
iletilmesiyle olur. Ortamdaki parçacõklarõn titreşmesiyle oluşan dalgalar, havada basõnç
değişiklikleri oluşturur. Bu basõnç değişiklikleri beyin tarafõndan ses olarak algõlanõr.
Desibel, sesi oluşturan basõnç değişimlerinin ölçüsü ya da genliğidir. Sağlõklõ bir insan
kulağõnõn ayõrt edebileceği en zayõf ses 20 mPa’dõr. Bu değer çok küçüktür. Ancak insan
kulağõ ses basõncõnõ bir milyon kez daha hassas şekilde ayõrt etme yeteneğine sahiptir. Bu
nedenle, ses Pa cinsinden ölçülecek olursa, başa çõkõlamayacak kadar büyük rakamlar ortaya
çõkar. Bunu önlemek için desibel (dB) birimi kullanõlõr.
Desibel, mutlak bir ölçme birimi değil, bir referans değerle, ölçülen büyüklük arasõndaki
orandõr. Dolayõsõyla desibel (dB) ile ölçtüğümüz büyüklüklere düzey adõ verilir. DB değeri
logaritmiktir ve referans düzeyi olarak duyma eşiği olan 20 mPa’õ alõr. Buna 0 dB denir.
Bir ses kaynağõnõn yaydõğõ ses enerjisinin gücüne ses gücü (akustik güç), bu gücün düzeyine
ise ses gücü düzeyi (Lw) adõ verilir. Referans gücü olarak uluslararasõ referans Wo=10-12 W
tõr. Bir makinanõn ses gücü, bu makinanõn toplam gücünün ses olarak yayõlan kõsmõdõr ve
genel olarak toplam gücün çok küçük bir kõsmõdõr. Ses gücü W olan bir kaynağõn ses gücü
düzeyi Lw,

Ses, kulak zarõyla temasta bulunan havanõn basõncõnõn değişmesiyle algõlandõğõndan, bir ses
kaynağõnõn ses gücünden daha çok, belli bir noktada yarattõğõ ses basõncõnõn tayini önem taşõr.
Ses basõncõ düzeyi Lp,

olarak tanõmlanõr. Burada p ses basõncõnõn ortalama kare değerinin karekökü (rms değeri), p0
ise uluslararasõ referans basõncõ olrak kabul edilen 20 mPa’dõr.
Sesin, kaynağõnõn bulunduğu ortamõn akustik ve geometrik özellikleriyle, kaynaktan olan
uzaklõğa bağlõ olarak değişen bir özelliği de ses şiddeti dir. Ses şiddeti düzeyi LI ise,

olarak tanõmlanõr. Io olarak 10-12 W/m2 alõnmaktadõr.
Ses gücü birim zamanda yayõlan enerjinin bir ölçüsü idi. Ses şiddeti ise, birim alandan geçen
enerjinin ölçüsünü verir. Enerji akõşõ bazõ yönlerde olacağõndan, ses şiddeti ölçümüyle yön

hakkõnda da bazõ bilgiler elde edilebilir. Bu nedenle ses şiddeti, hem ses şiddetini hem de
enerjinin akõş yönünü veren bir vektör büyüklüğüdür.
Peryodik sesler kendilerini oluşturan harmoniklere ayrõlabildiği gibi, peryodik olmayan
karmaşõk sesler de sonsuz sayõda harmonik fonksiyonun toplamõ şeklinde düşünülebilir.
Böyle bir analize girdiğimizde, teorik olarak sõfõrdan sonsuza kadar her frekanstaki
fonksiyonun, verilen karmaşõk bir fonksiyonu oluşturmakta katkõsõnõn olabileceği görülür.
Her frekanstaki fonksiyonun katkõsõnõ frekansõn fonksiyonu olarak çizersek sürekli bir eğri
elde ederiz. Bu tür eğrilere frekans dağõlõmõ eğrisi veya frekans spektrumu denir. (Şekil 1)

Basõnç değişimlerinin genliğini desibel ile ifade ettiğimiz zaman, artõk ses basõncõndan değil,
ses basõnç düzeyinden ya da kõsaca ses düzeyinden bahsetmiş oluruz. Kulak her frekans
bandõndaki sese aynõ derecede duyarlõ değildir. Temel ilke, her frekans bandõndaki ses basõncõ
düzeyini belli bir ağõrlõkta alõp, toplam ses basõncõ düzeyini bulmaktõr. Kõsacasõ, kulağõn
duyarlõlõğõ ile orantõlõ ağõrlõklar kullanmaktõr. Dolayõsõyla ses düzeyi ölçme aletleri de, aynõ

insan kulağõna benzer şekilde, eşdeğer gürültü eğrilerini simüle eden 4 ayrõ tip ağõrlõk eğrileri
uygular. Bunlardan A, B ve C adõ verilen ilk üç tip, sõrasõyla, düşük, orta ve yüksek ses
düzeyleri için kullanõlmõşsa da şu anda A tipi her yükseklik düzeyi için, işitme bozulmasõ ve
sesin yarattõğõ rahatsõzlõklar açõsõndan, insanlarõn gürültüye gösterdikleri tepkiyi ölçmede
yaygõn olarak kullanõlmaktadõr. Ses düzeyinin birimi, kullanõlan ağõrlõk eğrisine göre dBA,
dBB ya da dBC dir.
Ses düzeyinde alçalõp yükselmelerin olduğu ya da ses düzeyinin zamanla gelişigüzel değiştiği
tür gürültülerin değerlendirilmesinde, ses düzeyinin zamanla değişiminin incelenmesi yerine,
sesin eşdeğer sürekli ses düzeyi incelenir. Genellikle Leq ile gösterilen eşdeğer sürekli ses
düzeyi, verilen bir zaman aralõğõnda, söz konusu ses ile aynõ toplam enerjiye sahip, sabit
düzeydeki sesin ses düzeyi olarak tanõmlanõr. (Şekil 2)

Leq, A ağõrlõklõ ses düzeyini verir ve dBA ile ölçülür. Ses düzeyi ölçü cihazlarõ istenen bir
zaman aralõğõndaki eşdeğer sürekli ses düzeyini doğrudan hesaplayarak verir.[4,5,6,8]
Gürültü Ölçümü
Gürültü kontrolunda gürültü ölçümü önemli yer tutar. Gürültü ölçümlerinde amaç, gürültü
kaynağõnõ bulmak veya belli bir noktadaki gürültü düzeyini saptamaktan, gürültünün frekans
dağõlõmõnõ bulmaya ya da darbe gürültüsünü saptamaya kadar çok çeşitli olabilir. En çok
kullanõlan ölçüm, istenilen bir yerdeki gürültü düzeyinin saptanmasõdõr. Bu tür ölçümler,
genellikle, çevre gürültüsünün standartlara uyguluğunu ya da bir işyerindeki gürültü
düzeyinin istenen sõnõrlar içinde olup olmadõğõnõ kontrol etmek için yapõlõr.
Ses düzeyinin ölçümü için her banttaki ses basõncõ düzeyini bulup, ağõrlõklanmõş toplam
basõnç düzeyini hesaplamak yerine; bu amaç için geliştirilmiş ses düzeyi ölçerler kullanarak,
istenilen bir noktadaki ses düzeyi doğrudan ölçülebilir. Bu tür ölçmeler için A-ağõrlõklõ ses
seviyesi gözönünde bulundurulur.
Deneye başlamadan önce duvarlardan ve deney odasõndaki cisimlerden gelen ses
yansõmasõnõn ölçmeler üzerine önemli etkisi olmamalõdõr. Uygunluk, ölçme noktalarõ ve
bunlarõn kaynağa olan yarõ uzak değerlerindeki ortalama ses gücü seviyelerinin tayini ile
bulunabilir. Bu iki ortalama arasõndaki fark en azõndan 5 dB olmalõdõr. Ölçme noktalarõnõn

konumu ve sayõsõ makinanõn büyüklüğüne ve akustik yayõlmasõnõn simetrisine bağlõ olarak en
az 5 adet olmalõdõr. (Şekil 3, Şekil 4)

Ölçüm noktalarõ 1 metreden büyük olmayan aralõklarla yerleştirilmelidir. En büyük lineer
boyutu, L, 0.25 m. ye eş veya aşan makinalar için bu çizgisel yollarõn makina yüzeyine olan
en yakõn uzaklõğõ 1m. olmalõdõr. L nin 0.25 m. den küçük olmasõ halinde, bu çizgisel yollar ile
makina yüzeyi arasõndaki en yakõn uzaklõk 4L ile 1 m. arasõnda olmalõ ve 0.25 m. den de az

olmamalõdõr. Cihazlarõn ve gözlemcinin yeri yansõmalardan oluşan hatalarõ azaltmak için
mikrofondan en az 1m. uzakta olmalõdõr.
Sürekli çevre gürültüsü, makina çalõşmõyorken, deney için kullanõlan noktalarda
saptanmalõdõr. Makinanõn çalõşmasõ sõrasõnda her bir noktada yapõlan ölçmelerin değerleri,
yalnõz sürekli çevre gürültüsü için yapõlan ölçme değerlerinden , en az, 10 dB büyük
olmalõdõr. Fark 6 dan 9 a kadarsa ölçülen değerlerden 1 dB; 4 den 5 e kadarsa 2 dB; 3 ise 3 dB
çõkartõlõr. Eğer fark 3 dB in altõnda ise ölçümler herhangibir değer taşõmaz.
Ortalama ses seviyesi bütün deney noktalarõnda yapõlan ölçüm sonuçlarõndan aşağõdaki
denklem ile ortalama alõnarak hesaplanmalõdõr.

Ölçmelerin yapõldõğõ makina çevresinde varsayõlan eşdeğer yarõküre çapõ (rs) :

Aynõ sõnõf içindeki makinalarõn ölçüm neticelerinin indirgendiği referans yarõçapõ (3m.) taki
ortalama ses seviyesi :

Son aşama olan ortalama ses seviyesinden A ağõrlõklõ ses gücü seviyesinin hesaplanmasõ ise
aşağõdaki gibi yapõlõr : [4,7]
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