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KISA ÖZET
Bu gün kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarõnõ gelecekteki nesillerden ödünç aldõk.
Gelecekteki nesilleri güç durumda bõrakmamak için bu enerjiyi olabildiğince ekonomik kullanmamõz
gerekmektedir. Buna göre; geleceğin enerjisini ve malzemesini korumaya çalõşmak, aynõ zamanda
başka bir potansiyel problem olan maliyetlerin ucuzlatõlmasõna da yardõmcõ olmaktadõr. Bu çalõşmada,
geleceğin enerjisinin korunmasõ, dolayõsõyla maliyetin azaltõlmasõ pompa sistemleri bakõmõndan ele
alõnacaktõr.
Dünya elektrik enerjisi üretiminin, onda biri pompa sisteminde tüketilmektedir. Bu da bize pompa
sistemlerinin, elektrik enerjisi tüketiminin ömür boyu maliyet açõsõndan oldukça önemli olduğunu
göstermektedir.
Bu çalõşmada önce ömür boyu maliyet kavramõ açõklanacak ve ömür boyu maliyet kapsamõna
giren maliyet unsurlarõ açõklanacaktõr. Daha sonra ise sistemin karakteristik özelliklerine bakõlarak
hesaplanmasõ oldukça güç olan maliyet unsurlarõnõn tahmin edilmesi açõklanacaktõr.
GİRİŞ
Globalleşme sonucunda ulusal ve uluslar arasõ pazarõn daralmasõ ve rekabetin artmasõ ile sistem tasarõmõ
yapan mühendislerinin tüm maliyet unsurlarõnõ ayrõntõlõ olarak incelemesi, en ekonomik ve ihtiyaca en uygun
çözümü üretmesi gerekmektedir. Böyle bir inceleme yapan mühendislerin, bir ekonomist gibi düşünmesi ve
mühendislik çözümleri üretmesi gerekir.
1960’lõ yõllarõn ortalarõndan itibaren sistem seçimine ilişkin kararlarõn daha kolay alabilmesi için ömür boyu
maliyet kavramõ geliştirilmiştir. Geçtiğimiz yõl Karlsruhe’de yapõlan pompa kongresinde de “Ömür Boyu
Maliyet” oturum ana başlõğõ olarak seçilmiş ve ömür boyu maliyetin, “satõn alma maliyeti ucuz olanõn değil doğru
olanõn” satõn alõnmasõnõ sağlayan bir araç olduğu açõklanmõştõr.
Pompa sistemleri genel olarak üç temel amaç için kurulmaktadõr. Bunlar; bireysel, sanayi ve tarõmsaldõr.
Sistem hangi amaç için olursa olsun, seçimine ilişkin kriterler sabittir. Bu çalõşmada pompa seçimine ilişkin
teknik kriterleri değil, ticari kriterleri ele alarak maliyet açõsõndan doğru sistemin seçilmesi açõklanacaktõr. Bir
pompa sistemi seçilirken genelde satõn alma ve montaj maliyetleri incelemektedir. Oysa ki satõn alma maliyeti ve
montaj maliyeti, sistemin işletilmesi esnasõnda oluşan maliyetin yanõnda çok az kalabilmektedir. Ömür boyu
maliyet, sistemin tüm maliyet unsurlarõnõn (satõn alma, montaj, işletme, enerji tüketimi, bakõm ve yerinden
sökme) göz önüne alõnmasõyla ayrõntõlõ maliyetinin oluşturulmasõnõ amaçlamaktadõr. 1991 ve 1996 yõllarõ
arasõnda ömür boyu maliyet çalõşmasõ ile uğraşan pek çok mühendis (Blankhard, Keçecioğlu, Landers, Pecht ve
Raheja), sistem etkinliği kavramõnõ geliştirerek, ömür boyu maliyet çalõşmalarõnõn istatistik ve olasõlõk
bilimlerinin katkõsõ ile daha doğru sonuçlar veren bir yapõya gelmesini sağlamõşlardõr.
Bu incelemede önce bir pompa sistemindeki ömür boyu maliyet unsurlarõnõ inceleyeceğiz, daha sonra da
sistem etkinliği kavramõ açõklanacaktõr.
ÖMÜR BOYU MALİYET ANALİZİ
Bir pompa sisteminin ömür boyu maliyeti, sistemin belirlenen bir ömrü süreci için ilk satõn alma, işletme ve
bakõm maliyetlerinin toplamõndan oluşmaktadõr. Bir pompa sisteminin 15 – 20 yõllõk ömrü olduğunu göz önüne
alõrsak, sistemin ömür boyu maliyetini tahmin etmek oldukça güçtür. Bu nedenle çoğunlukla sistem seçiminde
bulunacak kişiler sadece ilk yatõrõm ve montaj maliyetini temel kriter alarak, sistem seçimi yapmaktadõr. Ancak
şekil 1’den de görüldüğü gibi orta büyüklükteki bir pompa sisteminin ilk yatõrõm maliyeti diğer (bakõm ve enerji)
maliyetleri yanõnda oldukça azdõr. İlk yatõrõm maliyetine bakõlarak yapõlan seçimler çoğunlukla doğru seçimler
olmamaktadõr.
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Ömür Boyu Maliyet Dağõlõmõ
Yatõrõm Maliyeti

Enerji Maliyeti
Bakõm Maliyeti

Maliyetler
Şekil 1: Orta büyüklükte bir pompa sisteminin Diğer
ömür boyu
maliyet dağõlõmõ.
Şekil 1’den de görüleceği gibi tipik bir pompa sisteminde bakõm ve enerji maliyeti, ömür boyu maliyetin
oldukça büyük bir kõsmõnõ oluşturmaktadõr. Bu nedenle enerji ve bakõm maliyetinin yüksek bir hassasiyetle
belirlenmesi gerekir. Diğer maliyet unsurlarõ ise (çevre, arõza nedeni ile iş kaybõ vb.) geçmiş yõllarõn veya
projelerin datalarõ baz alõnarak tahmin edilmektedir.
Dünya elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşõk olarak %25-50’si sanayide tüketilmektedir. Sanayi tüketiminin
ise %20’si pompa sistemlerinde tüketilmektedir. Kõsaca dünya elektrik enerjisinin %5-10’u pompa sistemlerinde
tüketilmektedir. Bu oran sadece sanayide kullanõlan pompa sistemlerini belirtmektedir. Bireysel kullanõmõ da
eklediğimiz zaman oran çok daha yukarõlara çõkmaktadõr. Bu açõdan bakõldõğõnda pompa sistemlerinin enerji
tüketimi ve maliyeti ayrõ bir önem kazanmaktadõr.
Ömür boyu maliyet sekiz temel maliyetin toplamõndan oluşmaktadõr. Bunlardan üç tanesi sabit maliyettir,
diğerleri ise sistemin ömrüne bağlõ olarak değişmektedir.
l

LCC = Cic + Cin + C d + ∑ (C ne + C no + C nm + C ns + C nenv )

[1]
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Sistemin ilk yatõrõm maliyeti (pompa, boru vb. malzemelerin satõn alma maliyeti)
Sistemin montaj ve işletmeye alma maliyeti
Sistemin yenilenmesi gerektiğinde sistemin sökülmesine ilişkin maliyet
Sistemin yõllõk enerji tüketimi maliyeti
Sistemin yõllõk işletme maliyeti
Sistemin yõllõk bakõm maliyeti
Sistemin yõllõk arõza nedeni ile durma maliyeti
Sistemin yõllõk çevreye verdiği zararõn maliyeti

Bir sonraki bölümde bu sekiz maliyet unsurlarõ ele alõnarak, her birinin nasõl belirleneceği açõklanacaktõr.

ÖMÜR BOYU MALİYET ELEMANLARI
1.

Cic – Sistemin İlk Yatõrõm Maliyeti:
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Pompa sistemini tasarlayan mühendisinin, sistemde kullanacağõ boru çapõ ve pompa gücü arasõndaki ters
orantõdan ekonomik açõdan en uygun noktayõ tespit etmesi ve buna göre boru çapõnõ belirlemesi gerekmektedir.
Eğer sistem boru çapõ küçük seçilirse, boru ve bağlantõ parçalarõnõn yatõrõm maliyeti düşük olur. Ancak sistemin
ihtiyaç duyduğu pompanõn gücü yüksek olur. Bir başka önemli nokta ise boru çaplarõnõn küçük seçilmesi
durumunda pompa emişindeki NPSHA’õn azalmasõdõr. Bu durumda düşük hõzlõ pompa seçilmesi gerekir. Düşük
hõzlõ pompalarõn fiyatõ ise yüksek hõzlõ pompalara göre oldukça yüksektir.
İlk yatõrõm maliyeti içerisinde oldukça önemli bir yere sahip ve tasarõm aşamasõnda göze alõnmasõ gereken
diğer bir kriter ise seçilecek ekipmanlarõn kalitesidir.
İlk yatõrõm maliyeti hesaplanõrken aşağõdaki maliyetlerin göz önüne alõnmasõ gerekmektedir.
• Tasarõm mühendislik hizmetleri maliyeti
• Pazarlõk prosesi maliyeti
• Satõn alma prosesi maliyeti
• Test ve kabul prosesi maliyeti
• Yedek parça envanteri
• Eğitim maliyeti
Cin – Sistemin Montaj ve İşletmeye Alma Maliyeti:
Pompa ve tesisat montaj maliyeti aşağõdaki elemanlardan oluşmaktadõr.
• Pompa sistemi inşaat maliyeti
• Pompa sisteminin yerine yerleştirme maliyeti
• Sistemin, proses borularõna bağlantõ maliyeti
• Sistemin elektrik bağlantõlarõnõn yapõlmasõ ve bunun için gerekli araçlarõn maliyeti
• Sistemin performansõnõn denetlenmesinin maliyeti
• Eğitim maliyeti
Genelde, bir pompa sisteminin montajõ ya pompa sistemini satan kişi veya taşeron yada kullanõcõ tarafõndan
yapõlmaktadõr. Montaj maliyeti, montaj esnasõnda ihtiyaç duyulan ekipman ve personelin kabiliyetine göre
değişmektedir. Sistemin ilk işletmeye alõnmasõ taşeron firma veya kullanõcõ tarafõndan koordine edilmektedir.
Kullanõcõ personelin sistem ile ilgili eğitilmesi, başarõlõ bir montaj ve işletmeye almanõn en önemli aşamasõdõr.
İşletmeye alma esnasõnda yapõlacak kontroller ekipmanõn imalatçõsõ tarafõndan belirlenen özelliklere göre
yapõlmalõdõr.

2.

3.

Cd – Mevcut Sistemi Sökme Maliyeti:
Kurulacak pompa sistemi mevcut bir pompa sisteminin yerine kurulacak ise mevcut pompa sisteminin
sökülmesi gerekmektedir. Özellikle toksin ve radyoaktif sõvõlarõ pompalayan sistemlerin sökülmesi esnasõnda
yasal olarak alõnmasõ gereken tedbirler vardõr. Bu tedbirlerin maliyeti oldukça yüksektir. Diğer tehlike taşõmayan
pompa sistemlerinin sökme maliyeti çok düşüktür. Bu nedenle montaj maliyeti içerisinde yer alabilmektedir.

Cne – Sistemin Yõllõk Enerji Tüketimi Maliyeti:
Özellikle pompa çalõşma süresi yõlda 2000 saatin üzerinde ise, enerji tüketimi, ömür boyu maliyet analizinin
temel maliyet unsuru olmaktadõr. Enerji tüketimi sistem çõkõşõndaki datalardan hesaplanõr. Sistem çõkõşõndaki
datalar sabit ise enerji tüketimini hesaplamak çok kolaydõr. Sistem çõkõşõndaki debi ve basõnçtan aşağõdaki
formüle göre pompa sisteminin şebekeden çektiği güç hesaplanõr.
4.
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Pompa sisteminin şebekeden çektiği güç
Debi (m3/h)
Basõnc (mSS)
Pompa verimi
Motor verimi

Sistem debisi zamana göre değişken ise sistemin zamana göre enerji tüketiminin belirlenmesi
gerekmektedir. Enerji tüketim eğrisinin altõnda kalan alan sistemin, ön görülen süre için enerji tüketimini
vermektedir. Buradan da sistemin elektrik tüketimi maliyeti kolaylõkla hesaplanabilir.

3

Cno – Sistemin Yõllõk İşletme Maliyeti:
İşletme maliyeti, pompa sisteminin işletilmesi ile ilgili işçilik maliyetidir. İşletme maliyeti pompa sisteminin
büyüklüğü ve karmaşõklõğõna bağlõdõr. Örneğin tehlikeli durumlar için olan pompa sisteminin (yangõn söndürme
sistemi) işletilmesi ile ilgili işçilik gereksinimi yüksektir. Ancak tam otomatik ve tehlike durumuna sahip olmayan
pompalarõn işletilmesi ile ilgili işletme maliyet oldukça düşüktür.
5.

Cnm – Sistemin Yõllõk Bakõm Maliyeti:
Bir pompa sisteminin optimum ömür ile çalõşa bilmesi için periyodik koruyucu bakõmõnõn yapõlmasõ
gerekmektedir. Üretici firma, kullanõcõya yapõlacak bakõmlarõn frekansõnõ ve nasõl yapõlacağõnõ tanõmlamak
zorundadõr. Yapõlacak bakõmlarõn maliyeti, bakõmõn sõklõğõna, süresine ve bakõm esnasõnda değiştirilecek
malzemenin fiyatõna bağlõdõr.
Periyodik bakõm faaliyetleri, temel bakõm faaliyetlerinden çok gelişmiş (yağ analizi, kõzõl ötesi izleme vb.)
bakõm faaliyetlerine kadar oldukça geniş bir faaliyet alanõ içerisinde yer alabilmektedir. Sisteme hangi bakõmlarõn
yapõlacağõna karar vermek için bakõm faaliyetleri ve üretim kaybõ maliyetinden oluşan toplam maliyet eğrinin
tespit edilmesi gerekir (Şekil 2). Bu eğriden en düşük toplam maliyetten sisteme uygulanacak bakõm faaliyetleri
tespit edilir. Hangi periyodik bakõm faaliyetlerinin uygulanacağõnõn tespit edilmesi ile bu faaliyetlerin maliyeti de
tespit edilmiş olur. Ancak sistemin periyodik bakõmlarõ dõşõnda oluşabilecek arõzalarõn da maliyetinin tahmin
edilmesi gerekir. Bunun için olasõlõk ve istatistik biliminden yararlanõlmaktadõr. Sistem etkinliği bölümünde
açõklayacağõmõz korunabilirlik kavramõ ile periyodik olamayan arõzalarõn tahmini yapõlmaktadõr. Böylece
sistemin toplam bakõm maliyeti hesaplana bilmektedir.
6.

C
B

Toplam maliyet

C = A+ B

Maliyet

Üretim kaybõ
maliyeti
Bakõm maliyeti

A
Optimum maliyetteki bakõm faaliyetleri

Bakõm Etkinliğinin Artõrõlmasõ

Şekil 2 Bakõm etkinliği ve maliyet.
Cns – Sistemin Arõza Nedeni İle Durma Ve Hatalõ Üretim Maliyeti:
Sistemin arõza nedeni ile durmasõ veya sistemin arõza nedeni ile hatalõ üretim yapmasõnõn maliyeti, toplam
ömür boyu maliyet çalõşmasõnda göz önüne alõnmasõ ve hesaba katõlmasõ gerekir. Sistemin arõzalanmasõ
durumunda oluşacak iş kaybõnõn maliyeti yüksekse sistemin durmasõnõ engellemek için yedek pompa konularak
sistemin durma riski azaltõlõr. Yedek pompalõ sistemin, ilk yatõrõm maliyeti yüksektir. Ancak planlanmamõş
arõzalarõn maliyeti azaltõlmõş olduğu için ömür boyu maliyet azalmõş olur. Bir sistemin yedek pompalõ olup
olmayacağõna, ömür boyu maliyet analizi yapõlarak karar vermek gerekir.
Arõzalarõn giderilme süresinin tahmini oldukça güçtür. Bunun için sistem etkinliği bölümünde açõklanan
Korunabilirlik kavramõ ile periyodik olmayan arõzalarõn giderilme süresi tahmin edilebilmektedir. Periyodik
olmayan arõzalarõn giderilme süresi tahmin edildikten sonra, buna ilişkin iş kaybõnõn süresi hesaplanabilmektedir.
7.

8.

Cnev – Sistemin Çevreye Verdiği Zararõn Maliyeti:
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Pompanõn periyodik bakõmlarõnda değiştirilen parçalarõn doğaya verdiği zararõn maliyeti dõr. Örneğin
periyodik bakõmlarda değiştirilen salmastra gibi malzemelerin çevreye zararsõz hale getirilmesi için yapõlan
masrafõn maliyetidir. Bu maliyet çoğunlukla diğer maliyetlerin yanõnda ihmal edilmektedir.
SİSTEM ETKİNLİĞİ:
Sistem etkinliği, ömür boyu maliyet hesaplamalarõnda kullanõlan oldukça kullanõşlõ bir araçtõr. Sistem
etkinliği kavramõ, 1991 ve 1996 yõllarõ arasõnda pek çok bilim adamõ (Blanchard 1995, Kececioglu 1995, Landers
1996, Pecht 1995 ve Raheja 1991) tarafõndan farklõ şekillerde tanõmlanmõştõr. Sistem etkinliğinin hesaplanma
amacõ, hangi sistemin en uzun süre ile en düşük maliyete olacağõnõ belirlemektir.

SistemEtkinliği =

Etkinlik
LCC

[3]

Maliyet, kullanõlan kaynaklarõn bir ölçüsüdür. Bütün olasõ elemanlarõ içermese de, önemli kalemleri
içermesi gerekmektedir. Etkinlik ise sisteme duyulan güvenin bir ölçüsüdür. Etkinlik kavramõndaki her bir
elemanõn, sistemi öneren firma tarafõndan, sistemin anma değerlerine göre tanõmlanmasõ gerekir. Etkinlik 0 ile 1
arasõnda bir değer alabilmektedir.

Etkinlik = Kullanõlabilirlik * Güvenirlik * Korunabilirlik

[4]

Etkinlik kavramõnõn ayrõntõlarõna girmeden önce bir sistemin çalõşma ve arõza süreleri üzerinde açõklama
yapmak gerekir. Şekil 3’teki tablodan da görüleceği gibi bir sistemin arõza süresi beş temel aşamanõn
toplamõndan oluşmaktadõr. Bunlar;
• Bakõmcõnõn çağrõlmasõ
• Arõzanõn araştõrõlmasõ
• Yedek parçanõn temini
• Arõzanõn giderilmesi
• Sistemin test edilmesi
Çalõşma
Süresi (UT)
Sistemin
Test
Edilmesi

Sistemin
Normal
Çalõşmasõ

Arõza Süresi
(DT)
Bakõmcõnõn
Çağrõlmasõ

Arõzanõn
Araştõrõlmasõ

İki Arõza Arasõnda Geçen Süre
(MTBF)

Yedek
Parçanõn
Temini

Arõzanõn
Giderilmesi

Sistemin
Test
Edilmesi

Arõza TS
(MTTR)

Şekil 3. Sistem çalõşma ve arõza çevrimi.
Kullanõlabilirlik (Availability):
Kullanõlabilirlik sistemin çalõşmaya müsait olma yüzdesini belirtir. Yukarõda yapõlan arõza süresi tanõmlarõna
göre aşağõdaki bağõntõ ile hesaplanõr.

1.

AV =
AV
UT
DT

UT
(UT + DT )

=
=
=

[5]

Kullanõlabilirlik
Sistemin çalõşmaya müsait olduğu süre
Sistemin çalõşmaya müsait olmadõğõ süre
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Eğer sistemin kullanõlabilirlik oranõ artarsa, sistemin çalõşma süresi de artar. Eğer bir sistemin
kullanõlabilirlik oranõnõ bilirseniz, bu sistemden yõlda kaç saat faydalanacağõnõzõ hesaplaya bilirsiniz. Eğer
sistemin kullanõlabilirliği %98 ise, bu sistem 0.98*8760saat/yõl=8584.8saat/yõl çalõşabilir demektir.
2.

Güvenirlik (Reliability):
Sistem güvenirliği (Bazovsky,1961), bir sistemin belirli bir zaman aralõğõ için arõzasõz çalõşma olasõlõğõnõ
belirtir. Güvenirlik kavramõ verilen belirli bir zaman dilimi için tanõmlanmaktadõr ve sistem için tespit edilen iki
arõza arasõnda geçen süreden hesaplanmaktadõr. Bir sistemin güvenirliği yüksek ise arõzasõz çalõşma olasõlõğõ
yüksektir demektir.
Ömür boyu maliyet bölümünde de belirttiğimiz gibi güvenirlik kavramõ ile periyodik olmayan arõzalar tespit
edilebilmektedir.

R (t ) = e
MTBF

−t
MTBF

=

[6]
İki arõza arasõnda geçen süre

Örneğin bir pompanõn 2 yõl arõzasõz çalõşmasõ isteniyor ve üreticinin beyan ettiği iki arõza arasõnda geçen
süre (MTBF) 10 yõl ise bu pompanõn güvenirliği %82’dõr. Pompanõn ilk iki yõl içerisinde arõza çõkartma olasõlõğõ
%18 dõr.
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Şekil 4. Pompa eğrisi ve güvenirlik karşõlaştõrmasõ.
Şekli 4’deki eğriden de görüleceği gibi pompa eğrisinin orta bölgesi pompalarõn güvenirliğinin en yüksek
olduğu bölgedir. Yani pompanõn arõza çõkartma olasõlõğõnõn en düşük olduğu bölgedir. Bilindiği gibi pompalarõn
en verimli çalõştõğõ nokta da pompa eğrisinin orta noktasõdõr. Bu noktanõn dõşõna çõkõldõkça pompanõn verimi
azalmakta ve arõza çõkarma olasõlõğõ da artmaktadõr. Bu durum, pompa seçimi yaparken pompa eğrisinin orta
noktalarõnda seçim yapmanõn önemini bir kez daha vurgulamaktadõr.

3.

Korunabilirlik (Maintainability):
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Korunabilirlik; sistem arõzalandõğõ zaman, arõzanõn giderilerek en kõsa sürede tekrar işletmeye geçe bilme
olasõlõğõdõr. Korunabilirlik arõza giderme süresi (MTTR) ne göre aşağõdaki bağõntõya göre hesaplanõr. Sistemin
korunabilirliği ile ilgili bilgilerin, sistemin tasarõmcõsõ tarafõndan hazõrlanan bakõm prosedürlerinde yer almasõ
gerekmektedir.

M (t ) = 1 − e

−t
MTTR

[7]

Arõza süresi yukarõda belirtildiği gibi beş temel aşamadan oluşmaktadõr. Aktif tamir ve arõzanõn tespit süresi,
tamiri yapan kişinin eğitimi ve yeteneğine bağõmlõdõr. Malzemenin temini ve bakõmcõnõn bulunmasõ gibi
etkenlerden kaynaklanan maliyet, işletmenin yönetsel organizasyonuna bağõmlõdõr.
Örneğin %90 korunabilirlik hedefi için 8 saatlik çalõşma süresinde, sistemin arõza giderme süresinin
(MTTR) 3.48 saat olmasõ gerekir.

A tercih edilir.
Etkinlik eşit, maliyet
düşük.

A

B

B

LCC

LCC

A tercih edilir.
Maliyet eşit, etkinlik yüksek.

A
Sistem Etkinliği

Sistem Etkinliği

∆A < ∆B ise B tercih edilir.
∆A > ∆B ise A tercih edilir.

A
A tercih edilir.
Maliyet düşükt, etkinlik yüksek.
Sistem Etkinliği

LCC

LCC

B

A
B

∆Β
∆Α
Sistem Etkinliği

Şekil 5. Ömür boyu maliyet ve sistem etkinliği.
Sistem etkinliği, ömür boyu maliyet ve sistem seçiminde etkin bir araçtõr. Şekil 5 teki grafiklerden de
görüleceği gibi etkinliği yüksek ve maliyeti düşük olan sistem en düşük maliyetle en uzun süre ile işletilebilecek
olan sistemdir.
SONUÇ:
Toyota fabrikalarõnda gelişerek tüm dünyaya yayõlan yalõn üretim felsefesi ile şirketler sürdürülebilir bir
büyüme sağlayabilmek için, müşteri açõsõndan değerin önemini ve nasõl yaratõlabileceğini kavramaya
başlamõşlardõr. Mevcut organizasyonlarõnõ yeniden yapõlandõrõrken veya yeni yatõrõmlar yaparken bu felsefeye
uygun israfõ ortadan kaldõran, maliyeti azaltan araçlar kullanmaya başlamõşlardõr. Sistem veya makine seçiminde
ise kullanõlan araçlar ömür boyu maliyet ve sistem etkinliğidir. Bu iki kavramõn, şirket organizasyonlarõ
üzerindeki etkisi ise şu şekilde gerçekleşmektedir. Şirketler verimliliği yüksek, maliyeti düşük yatõrõmlar
yapmaya başlamõşlardõr. Buna bağlõ olarak da, şirketlerin bakõm mühendisleri ve planlamacõlardan oluşan bakõm

7

departmanlarõ, ekonometri araçlarõ kullanarak mühendislik çözümler üreten işletme departmanõ şekline
dönüşmüştür.
Pompa kullanõcõlarõ bakõmõndan bakõldõğõnda ömür boyu maliyet ve sistem etkinliği kavramlarõ kullanõm
ihtiyacõna göre sistem seçilmesini sağlamaktadõr. Pompa imalatçõlarõ bakõmõndan bakõldõğõnda ise, bu güne kadar
çok fazla önemsenmeyen statiksel verilerin hazõrlanmasõ ve bunlarõn pompa kullanõcõlarõnõn hizmetine
sunulmasõnõn önemi artmõştõr.
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