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KISA ÖZET
Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini
sağlamak ve akõşkanlarõn enerji seviyelerini değiştirmek için kullanõlõr. İşyerlerinde, yüksek binalarda, tarõm
sektöründe sõklõkla kullanõlõrlar.Pompalar dõşarõdan aldõğõ mekanik enerjiyi, içerisinden geçirdiği sõvõya sahip
olduğu, verim oranõnda nakleden makinalardõr.Bilimsel çalõşmalar, pompalarõn her kullanõm alanõna uygun
özelliklerini iyileştirmeyi konu edindiğinden günümüze kadar farklõ şekillerde pompalar geliştirilmiştir.Pompalar,
akõşkana kazandõracaklarõ hidrolik enerjinin, sistemde oluşan kayõplar kadar fazlasõnõ mekanik güç şeklinde tahrik
ünitesinden alõrlar. Bazõ pompalar hareketli parçalarõ sayesinde, hacim değişimi yaparak, sõvõlarõn emilip
basõlmalarõnõ sağlarken, bir kõsõmda, içerisinden geçen sõvõnõn kinetik enerjisini değiştirerek emilip basõlmalarõnõ
sağlarlar. İlk prensibe göre çalõşan pompalar hacimsel pompa, ikinci prensibe göre çalõşan pompalar ise
merkezkaç pompa adõnõ alõr.Pompa verimi, pistonlularda daha yüksektir ve %80-95 arasõndadõr.Merkezkaç
pompalarda ise %50-85 arasõndadõr. Bu çalõşmada, hacimsel pompalara göre daha yaygõn bir kullanõm alanõna
sahip olan merkezkaç pompalarõn, tahrik ünitelerinden bahsedilecektir.
GİRİŞ
Merkezkaç pompalar, dönen bir çarkõn kanatlarõ arasõna alõnan sõvõ taneciklerinin
ivmelendirilerek çevreye savrulmasõ prensibine göre çalõşõrlar. Bu pompalarõn ana elemanlarõ: pompa mili, çark,
dağõtõcõ, mil yatağõ, salmastra kutusu, emme dirseği, emme borusu, dip klapesi, süzgeç, basma borusu, çõkõş vanasõ
şeklindedir. Merkezkaç pompalarda söz konusu olan temel fiziksel büyüklükler debi, manometrik basma yüksekliği
ve güçtür.
Debi:Birim zamanda herhangi bir kesitten geçen akõşkan miktarõ olup çoğu zaman hacimsel veya kütlesel debiler
söz konusu olur.
Manometrik basma yüksekliği:Pompanõn birim ağõrlõktaki sõvõyõ, emme kanalõndan alõp içerisinden geçirerek
basma kanalõna koyabilmesi için kullanacağõ iştir.
Güç:Birim zamanda yapõlan iştir.Pompalar bir tahrik elemanõndan sağladõklarõ mekanik enerjiyi, hidrolik enerji
halinde içlerinden geçirdikleri sõvõya naklederler.Tahrik elemanõ, bir buhar veya gaz türbini(türbo-pomp), benzin
veya diesel motoru veya bir elektrik motoru olabilir.Uygun bölgelerde rüzgar enerjisiyle çalõşan pompalarda vardõr.
TAHRİK ÜNİTESİNİN GÜCÜ
Akõşkanlarõn taşõnmasõ için gerekli olan güç akõşkanõn debisinin toplam basõnç ile çarpõmõna
eşittir. Bu güç taşõyõcõ sistemin verimine bölünerek tahrik ünitesinden alõnmasõ gereken efektif güç bulunur.
Gerilim düşümüne, boru direncine vb. değerlere bağlõ olarak tahrik gücü %10-15 büyük seçilebilir.Tahrik
ünitesinden alõnmasõ gereken gücün hesabõ için ilk yaklaşõklõkla
Pm = k.Q..H
η
formülü kullanõlabilir.
K = Güç katsayõsõ faktörü,
Q = Akõşkan debisi,
H = Toplam basõnç
η = Pompa verimi ’ dir.
Bu formülde toplam basõnç, çõkõş ve giriş basõnçlarõ arasõndaki farka eşit olup statik basõnç,
dinamik basõnç ve basõnç düşümünün toplamõna eşittir. Dinamik basõnç (Pd) ise akõşkanõn ivmelenmesinden

kaynaklanõr ve hareket enerjisinin hacme bölümü olup akõşkan yoğunluğuna ve akõşkan hõzõnõn karesine
orantõlõdõr.Basõnç kaybõ(∆P) ise borunun sürtünme katsayõsõna(λ) , uzunluğuna(L), iç çapõna(D), hõzõna(v) ve
yoğunluğuna bağlõdõr(d).
Pd = d*v2
2
∆P = λ*L * d*v2
D
2
Günümüzde merkezkaç pompalarõn tahriğinde çoğunlukla elektrik
motorlarõ
kullanõlmaktadõr.Elektrik motorlarõ içerisinde de diğerlerine göre birçok avantajlara sahip olan sincap kafesli
asenkron motorlar tercih edilmektedir.Bu tür motorlarõn tüm motorlar içerisindeki kullanõm payõ %80-90
arasõndadõr.Bunun nedeni, sincap kafesli asenkron motorlarõn yapõmõ en kolay, işletme güvenliği en yüksek, bakõm
gereksinimi en az, boyutlarõnõn küçük ve ucuz olmasõdõr.Günümüzde yariletken teknolojisinin gelişmesi ile ortaya
çõkan hõz ayar üniteleri, sincap kafesli asenkron motorlarõn doğru akõm motorlarõnõn ve bilezikli asenkron
motorlarõnõn yerini almasõnõ sağlamõştõr. Merkezkaç pompalar gerek yeni kurulan sistemlerde gerekse eski
sistemlerin daha verimli çalõştõrõlmalarõ için değişken hõzlarla tahriklerin kullanõlabileceği en uygun iş
makinalarõdõr.Ancak özellikle ülkemiz endüstrisinde pompalarõn tahrik ünitesi olarak sabit hõzlõ elektrik motorlarõ
kullanõlmaktadõr. Dolayõsõyla işletmedeki akõş kontrolü büyük bir enerji sarfiyatõna neden olmaktadõr. Değişken
hõzlõ tahriklerin kullanõlmasõ aynõ miktarda hatta daha büyük miktarlarda akõş kontrolünü, işlem sõrasõnda daha az
kayõp oluşturarak yapõlmasõnõ sağlar. Belli bir işletme için gerek klasik yöntemlerle akõş kontrolü gerekse değişken
hõzlarla akõş kontrolü için ayrõ ayrõ hesap yapõp her iki durumda harcanan enerji farkõna bakarak iki sistemi
karşõlaştõrmak gerekir.
Ayrõca elektrik enerjisi tasarrufunun bazõ ülkelerde neredeyse yasal bir zorunluluk haline
getirildiği şu günlerde bir pompa tahrikinde kullanõlacak elektrik motorunun, enerji kullanõmõnda tutumlu,
performansõnõn yüksek ve uzun ömürlü olmasõna dikkat etmek gerekir. Özellikle akõş kontrol sistemlerinde
kullanõlan tahrik ünitelerinde bu tür özelliklerin olmasõna özen gösterilmelidir.Çünkü bu alanda büyük bir tasarruf
potansiyeli vardõr. İyimser bir tahminle pompalarda tüketilen enerji, günümüzde taşõt araçlarõnõn tükettiği enerjinin
üçte biri kadardõr ve üretilen elektrik enerjisinin üçte ikisi merkezkaç ya da akõş sağlayan düzenlerde
kullanõlmaktadõr. Dolayõsõyla bu alanda yapõlacak enerji tasarrufu ve üretim iyileştirmeleri küçümsenemeyecek
boyutlara varmaktadõr. Aslõnda elektrik motorlarõnda verimin nasõl yükseltilebileceği eskiden beri biliniyordu fakat
ucuz enerji fiyatlarõ buna gerek bõrakmõyordu, hatta ekonomik olmasõnõ engelliyordu.Ayrõca bir motordaki verim
artõşõnõn anlamlõ olabilmesi için uzun süreli kullanõlõyor olmasõ gerekmektedir.Elektrik motorlarõnda verimin yüke
bağlõ olarak değiştiğini, geniş bir bölgede düz bir eğri çizdiğini ve verim açõsõnda en sakõncalõ durumun kõsmi
yüklemeler olduğunu aşağõdaki grafikten görebiliriz.
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Bir elektrik motorunda verimi artõrmanõn başlõca üç yöntemi vardõr:
1-)Besleme geriliminin ve frekansõn yüke uyumu
2-)Malzemenin etkin kullanõmõ
3-)Daha ileri bir üretim teknolojisinin kullanõlmasõ
Bu bilgiler õşõğõ altõnda Alarko-Carrier firmasõ, halen üretmekte olduğu yer altõ sularõnõn içme ya
da sulama amacõyla yeryüzüne çõkarõlmasõ için kullanõlan dalgõç moto-pomplarõn tahrikinde kullanõlan dalgõç motor
konusunda daha yüksek performansa sahip bir dalgõç motor serisi geliştirmek amacõyla yeni bir tasarõm projesini
1998 yõlõnda başlatmõş ve 2000 yõlõnda bitirmiştir. Bu projenin konusu olan dalgõç motorlar, yapõlarõ gereği normal
kafesli asenkron motorlardan farklõdõrlar. Çoğunlukla õslak statorlu olarak imal edilirler.Hava aralõğõnõn su ile dolu
olmasõ ve çalõşma ortamlarõndan dolayõ imalat ve test sõrasõnda kuru tip motorlara göre dezavantajlarõ olan bir
motor çeşididir, stator sargõlarõnda kullanõlan tel PVC,PP,XLPE gibi plastik izolasyonludur. Bundan dolayõ oluk
doluluk oranõ telin hem bakõr çapõndan hem de izolasyon kalõnlõğõndan etkilenmektedir.Dalgõç moto-pomp’lar da
motor, pompa ile birlikte besleme borusuna asõlõ olarak sarkõtõldõğõ kuyuda su soğutmalõ olarak çalõşõr. Rotor
sürtünme kayõplarõnõ azaltmak için ince uzun biçimde yapõlõr ve su tarafõndan dõş yüzeyden soğutulur. Motorun
yataklarõ su ile soğutmalõ ve yağlamalõdõr.Yağlama ve salmastra bakõmõ olmayan, kaymalõ yataklarõ su ile yağlanan
ve taşõnan sõvõda çalõşan Alarko Carrier dalgõç motorlarda daldõrma derinliği 400-500m’ lere, debiler ise 550m3 ‘e
kadar ulaşmaktadõr. ODTÜ ile birlikte yürütülen ve TÜBİTAK tarafõndan desteklenen bu geliştirme projesinde
verimi artõrmak amacõyla yukarõda bahsedilen yöntemlerden ikincisi yani kullanõlan malzemenin daha etkin hale
getirilmesi yöntemi kullanõlmõştõr. Mevcut magnetik malzemenin daha etkin hale getirilmesi stator oluk yuvalarõnõn
özellikle diplerinde yapõlan şekil değişikliği ile olmuştur. Bu değişiklik sayesinde aynõ kalitedeki saclarda oluşan
magnetik devre kayõplar azaltõlmõş böylece verimin artõrõlmasõ sağlanmõştõr.
Üniversite – Sanayi işbirliğine güzel bir örnek teşkil eden bu proje kapsamõnda, yazõlõmõ ODTÜ
tarafõndan geliştirilen TPCAD üç fazlõ asenkron motoru tasarõm programõ ve ayrõca sonlu elemanlar yöntemi ile
dizayn analizi ve optimizasyonu olan ANSYS/Emag (Emag,ANSYS programõnõn sadece elektromagnetik analizler
için özelleştirilmiş bölümüdür.)programlarõ satõn alõnmõştõr. Böylece proje sayesinde firmamõza, ileride
uygulanmasõ düşünülen motor tasarõmõ projeleri için iyi bir altyapõ kazandõrõlmõştõr.Yine bu proje kapsamõnda, AR
GE çalõşmalarõnda kullanõlabilecek hassasiyete sahip, dalgõç motorlarõn kuyu içinde çalõşmasõnõ tam olarak simüle
edebilen ve bir asenkron motorun tüm spesifikasyonlarõnõ verebilen bir test standõ alõnmõştõr.
TPCAD ve ANSYS/Emag kullanõlarak yapõlan bu tasarõmda iki koşul altõnda çalõşõlmõştõr.
Bunlardan birincisi stator dõş çapõnõn 6” motorlarõn kuyu çapõna uygun olacak şekilde belli bir değerde
sõnõrlandõrõlmasõ , diğeri ise bu serideki tüm güçlerde aynõ stator oluk şeklinin kullanõlmasõ zorunluluğuydu. Bu
koşullar altõnda yapõlan mühendislik çalõşmalarõ önce sözkonusu tasarõm ve optimizasyon programlarõ kullanõlarak
bilgisayar ortamõnda denenir daha sonra uygun görülürse prototip yapõlõr ve prototipin test standõnda test
edilmesiyle hedef değerlere ulaşõlõp ulaşõlmadõğõ kontrol edilirdi.
Yakõn zamanda üretimine geçilmiş olan yeni seri motorlarda, öncekilerine oranla %12 daha az
malzeme kullanõlmasõna ve boyutlarõn ortalama %10 küçülmesine rağmen eski seri motorlara göre daha yüksek bir
performans söz konusudur. Daha yüksek bir performans ile anlatõlmak istenen ise;
Yüksek Verim:Verim yüksek olduğu için enerji dönüşümü sõrasõndaki kayõplar ve motorun
õsõnmasõ az, ömür uzundur. Bu projede, verimi artõrmak için yapõlan mühendislik çalõşmasõnõn, diğer verim artõrõcõ
çalõşmalara göre en önemli farkõ verimi artõrmasõna rağmen üretim giderlerini de azaltmasõdõr. Çünkü normalde
verim yükseltici her önlem üretim giderlerini artõrõr.Bu durum ise yapõlan çalõşmanõn ekonomik açõdan yapõlabilir
olup olmadõğõnõ incelemeyi gerektirir.
Örneğin yüksek verimin getirdiği kayõp azalmasõ ve parasal tasarrufu gösteren, bir Amerikan motor yapõmcõsõ
tarafõndan hazõrlanan tablo aşağõdaki gibidir.Bu tabloda yüksek verimin önemi açõkça anlaşõlmaktadõr.
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Yüksek güç katsayõsõ: Akõş kontrol sistemlerinde tahrik ünitesi olarak kullanõlan asenkron
motorlarõn zayõf bir tarafõ güç katsayõlarõnõn düşük olmasõdõr.Dalgõç motorlarda hava aralõğõndaki su nedeniyle bu
değer daha da düşmektedir. Güç katsayõsõ değeri motorun yapõmõna büyük oranda bağlõdõr.Bu geliştirme projesi
sonucunda ortaya çõkan yeni seri motorlarda verimin artõrõlmasõ, ihtiyaç duyulan mağnetik akõ yoğunluğunu
azalttõğõ için güç katsayõsõnõn yükselmesini sağlamõştõr. Güç katsayõsõ yüksek olduğu için motor beslendiği elektrik
şebekesini az zorlamakta ve kompanzasyon masraflarõ o oranda düşük olmaktadõr.Bu da yatõrõm masrafõnõ
azaltmaktadõr.
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Yüksek Devir: Yeni motorlar, anma güçlerini eskiye oranla daha yüksek devirlerde vermekteler.
Bu durumda pompa debisi, devirlerin arttõğõ oranda, basma yüksekliği ise devir artõşõnõn karesi ile
artmaktadõr.Aynõ güç ile tahrik edilmesine rağmen devir artõşõndan kaynaklan debi ve basma yüksekliğinin artmasõ
moto-pomp sisteminin genel verimini artmasõnõ sağlar. Bu da aynõ kademe sayõsõndaki bir pompada daha yüksek
bir performans ya da aynõ performansõn daha düşük kademe sayõsõ ile sağlanmasõ demektir.Özellikle akõş kontrol
sistemlerinde tahrik ünitesinin anma gücünü yüksek devirlerde vermesi çok önemlidir Çünkü debi,basma
yüksekliği ve çekilen güç devirle değişmektedir ve bu değişim aşağõda grafiksel olarak gösterilmiştir.

DEVİR
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Yeni serinin teknik özellikleri, dünyada en iyi diye bilinen üç ayrõ firmanõn motor serisi ile
karşõlaştõrõlmõş ve verim açõsõndan en iyiler arasõnda birinci sõrada, devir ve güç katsayõsõ açõsõndan ise ikinci sõrada
yer almaktadõr.

Yeni kurulan veya çalõşmakta olan akõş tahrik sistemlerinde tahrik ünitesinin yukarõda da
bahsedildiği gibi farklõ hõzlarda çalõşabiliyor olmasõna, veriminin yüksek olmasõna, performansõnõn iyi olmasõna ve
uzun ömürlü olmasõna dikkat etmek gerekir. Bu özelliklere sahip bir tahrik ünitesi için yapõlacak yatõrõm ve böyle
bir tahrik ünitesinin zaman içerisinde getireceği ekonomik faydalar değerlendirilmelidir. Ünitenin toplam ömrü
dikkate alõndõğõnda işletme maliyetinin, ilk yatõrõm maliyetinden kat kat daha fazla olmasõndan dolayõ ( normal bir
asenkron motorun ömrü boyunca kendi maliyetinin yaklaşõk 200 katõ kadar enerji tükettiği kabul edilebilir.) ilk
yatõrõm maliyetine çok fazla önem vermemek gerektiği anlaşõlmalõdõr.
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