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AÇIKLAMALAR

KOD 524KI0135
ALAN Kimya Teknolojisi
DAL Proses
MODÜLÜN ADI Sıvıları Taşıma

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül sıvı maddelerin bir yerden bir yere taşınmasının
nasıl gerçekleştiğini, taşınma sırasında kullanılan aletlerin
neler olduğunu, bu aletlerin taşıma işlemindeki işlevlerini
uygulamalı olarak gösteren bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.
YETERLİK Sıvıları taşıma işlemini yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında sıvı maddelerin yatay ve dikey
olarak taşınmasında kullanılan aletleri tanıyabilecek ve bu
aletleri kullanarak sıvı maddelerin taşınmasını
sağlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Santrifüj pompa kullanarak sıvıları taşıyabileceksiniz.
2. Pistonlu pompa kullanarak sıvıları taşıyabileceksiniz.
3. Dişli pompa kullanarak sıvıları taşıyabileceksiniz.
4. Pompa donanımını kurarak çalıştırabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, kütüphane, ev, bilgi
teknolojileri ortamı (internet), kendi kendinize veya grupla
çalışabileceğiniz tüm ortamlar
Donanım: İşletmelerdeki taşıma araçları, projeksiyon,
bilgisayar, DVD çalar, televizyon, vanalar, fanlar, pnömatik
taşıma parçaları, konveyör, elevatör

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Teknolojinin gelişebilmesi için onu önce etkili bir biçimde kullanmak gerekir. İçinde
bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağında bilimsel gelişmelere yönelik AR-GE
çalışmalarının önemi yadsınamaz. Az emek, çok iş; kaliteli ve ucuz üretim, piyasa
ekonomisi, küreselleşme gibi kavramları bilmek ve diğer ülkelerle bu konularda yarış içinde
olmak zorundayız.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, profesyonel uygulamalarla bütünleşirse gelişme
sağlanabilir. Sizlerin de bu gelişmelerin bir parçası olabilmeniz için mesleğinizi en iyi
şekilde yapmanız gerekmektedir. Gelişen teknolojiyi takip etmek ve yeni teknolojiler
üretmek noktasında harcayacağınız çaba ülkemiz gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır.

Bu modülde fabrikalarda sıvı maddelerin taşınma şekillerini öğreneceksiniz.
Geliştirilmiş otomasyon sistemleri ile üretimin kısa sürede nasıl gerçekleştirilebileceğini
göreceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak santrifüj pompa ile sıvıları taşıma
bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz.

 Santrifüj aletinin çalışma sistemini araştırınız.

 Santrifüj pompanın kullanıldığı yerleri araştırınız.

 Santrifüj pompanın sulama amaçlı kullanımını araştırınız.

1. SANTRİFÜJ POMPA
Pompalar genellikle hacimsel ve santrifüj pompalar olmak üzere iki grupta incelenir.

Hacimsel (pozitif yer değiştirici) pompaların pistonlu pompalar, dişli pompalar, paletli
pompalar ve diyaframlı pompalar gibi çeşitleri bulunmaktadır. Salyangozlu pompalar,
difüzörlü (kademeli) pompalar, derin kuyu pompalar ise santrifüj pompalardır. Bu pompalar
silindirik bir gövde ve bunun içinde devir yapan kanatlar ile bölmelere ayrılmış bir çarktan
oluşur. Taşınacak sıvı çarkın eksenine girer. Kanatlar sıvı taneciklerini santrifüj hareketi ile
gövde içine fırlatır. Bu sırada kuvvetli bir basınç ekseninde kalan sıvı, gövdenin kenarında
bulunan teğet borudan hızla dışarı çıkar. Santrifüj tulumbalar, pistonlu tulumbaların tersine
sıvıların sürekli olarak iletilmesine imkân verir.

Resim 1.1: Santrifüj pompa

Santrifüj pompalar; su temininde, endüstriyel yıkama makinelerinde, hidrofor,
tarımsal sulama, su şartlandırma, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde kullanılır.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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1.1. Kısımları

Bir santrifüj (merkezkaç) tulumbanın dönen kısmına kanatlı çark adı verilir. Kanatlı
çark, sıvıyı eksenine dik bir istikamette dışarıya atacak (radyal akımlı), sıvıya radyal olduğu
kadar eksenel bir doğrultu verecek veya sıvı yalnızca eksenel doğrultuda bir kuvvet
uygulayacak şekillerde yapılabilir. Radyal akımlı çarklar, bazen sıvıyı her iki taraftan çarkın
göbeğine girecek şekilde düzenleyebilir. Böyle bir çarka çift emişli çark denir. Bu çarklar,
tek girişli iki çarkın sırt sırta konulmaları gibi bir etkide bulunur ve çark çapını büyütmeden
debinin iki misli arttırılmasına imkân sağlar. Üretimi daha pahalıdır. Fakat aksiyal
kuvvetlerin dengelenmiş olması üstünlük teşkil eder. Genel olarak mili yatay olacak şekilde
monte edilir. Bu hâldeyken makine bakımı daha kolaydır. Bununla beraber yer dar ise bazı
çok büyük tulumbalar düşey olarak monte edilir.

Resim 1.2: Santrifüj pompanın kısımları

Radyal akımlı pompanın gövdesi ya salyangoz ya da türbin tipindedir. Salyangoz
tulumbalarda kanatlı çarkın çevresinde eşit hızlı bir akımın meydana gelmesi ve sıvı, çıkış
borusuna geçerken hızının azalması için gövdeye salyangoz şekli verilmiştir. Çark ile
tulumba gövdesi farklı eksenlere sahip olacak şekilde imal edilir. İletim yüksekliği 69 m’ye
kadar olan tek kademeli tulumbalar salyangoz gövdeli olarak imal edilir. Türbin tipi
tulumbalarda ise kanalı çarkın etrafında, sıvı hızını azaltan ve hız yüksekliğini basınç
yüksekliğine çeviren sabit kılavuz kanatlar bulunur. Kılavuz çarkın kanatları bir difizörde
olduğu gibi tedricen genişler ve akış hızının azalmasını temin eder. Kılavuz kanatlarını
çevreleyen gövde, genel olarak daireseldir ve kanatlı çark ile aynı eksene sahiptir.

Resim 1.3: a. Salyangoz b. Türbin
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Santrifüj pompa elemanları ve görevleri:

 Çark: Mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren ve üzerinde çok sayıda kıvrık
kanatlar bulunan parçadır.

 Salyangoz: Çarktan çıkan suyu toplayıp basma borusuna veren kısımdır.
 Difüzör: Bazı pompalarda çark ile salyangoz arasına yerleştiren ve çarktan

çıkan suyun hızını azaltarak yüksek kinetik enerjinin bir kısmını basınç enerjisi
hâline dönüştüren halka şeklindeki kısımdır.

 Salmastra kutusu: Mil ile gövde arasında doğacak kaçakları önlemek için
alınmış düzendir.

 Mil: Motor ile çark arasını bağlayan ve çarkı taşıyan parçadır.
 Gövde: Tulumbanın salyangoz ve diğer organları taşıyan kısmıdır.
 Emme borusu: Emme haznesiyle tulumba girişi arasındaki borudur.
 Diş klapesi ve süzgeç: Emme borusunun girişinde tek taraflı akış sağlayan yani

tulumba dururken tulumba içindeki ve emme borusundaki suyun geri
boşaltılmasına engel olan bir klape mevcuttur. Genel olarak bu klape bir süzgeç
içine konmuştur.

 Yıpranma halkası ve hidrolik conta: Dönen çark ile tulumba gövdesi arasında
bulunan ve çarkın basma kısmından emme kısmına bu geçit yolu ile kaçan
akışkan miktarını önlemek için alınan düzendir.

1.2. Çalışma İlkesi

Tüm turbo makinelerde olduğu gibi sabit eksen etrafında bir açısal hızla dönen ve çark
adı verilen bir ana eleman vardır. En basit şekliyle merkezkaç çark, birbirine paralel iki
diskin arasına merkezcil (radyal) kanatlar konarak elde edilir. Ayrıca disklerden biri eksen
etrafında kalınlaştırılarak bir mile bağlanır. İçi akışkan dolu bir çark, ekseni etrafında
dönmeye başlayınca merkezkaç kuvvetlerinin etkisi altında kalan sıvı, çıkış borusundan
Şekil 1.1’de görüldüğü gibi (B) hızlı bir şekilde dışarı çıkmaya başlar. Böylece E yüzeyinden
emilen akışkan B yüzeyinden dışarı basılır.

Radyal ve karışık akımlı çarklar, açık veya kapalı şekilde olabilir. Açık çarklar, bir
göbek ve buna bağlı kanatlardan meydana gelir. Kapalı çarklarda ise kanatların her iki
tarafında levhalar bulunur.

Şekil 1.1: Santrifüj pompa şeması

Bir santrifüj tulumba, özel bir donanım olmaksızın emme borusundaki havayı
emebilecek durumda değildir. Bu nedenle çalıştırılmadan önce emme borusunun sıvı ile
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doldurulması gerekir. Emme borusunun üstüne bir süzgeç ve sadece bir doğrultuda akıma
izin veren bir dip klapesi bulunur. Klape, tulumba durduğu zaman emme borusunun
boşaltılmasını önler. Sıvı seviyesi altında bulunan tulumbalarda emme borusu ve tulumba
devamlı su ile dolu bulanacağından böyle bir problem yoktur. Diğer hâllerde herhangi bir
sebeple klape su kaçırmış ve emme borusu boşalmış ise tulumba ve emme borusu dışarıdan
su ile doldurulur. Bu esnada bir muslukla dışarıya hava çıkması sağlanır. Bir santrifüj
tulumbanın verimli şekilde çalışabilmesi için emme ve basma borularının uygun bir şekilde
yerleştirilmesi gerekmektedir. Tasarruf için ekseriye tulumbanın emme ve basma borusu
bağlantıları, bağlanacak borudan küçük çaplı yapılır.

Tulumba ile emme borusu arasında bu sebepten yatay bir redüksiyon olması lazımdır.
Basma borusu genel olarak çek-valf (geri tepme klapesi) ve sürgülü vana ile donatılır. Geri
tepme klapesi tulumbanın ani durması hâlinde sıvının geri gitmesini engelleyerek tulumbayı
korur.

Şema 1.1: Santrifüj pompanın çalışma mekanizması
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UYGULAMA FAALİYETİ

Santrifüj pompa ile sıvıları taşıyınız.

Kullanılan araç gereçler: Santrifüj pompa donanımı, bağlantı vanaları, elektrik
motoru, kontrol panosu, bağlantı boruları, sızdırmazlık elemanları, süzgeç ve klape, basınç
göstergesi (manometre)

İşlem Basamakları Öneriler
 Santrifüj pompanın giriş ve çıkış vanalarını

açınız.

 Atölye önlüğünüzü giyerek çalışma
ortamınızı hazırlayınız.

 Klape su kaçırmış ise pompaya giriş
borusunu su ile doldurunuz.

 Elektrik butonuna basarak pompayı devreye
alınız.

 Borularda hava birikimi varsa
vanayı açarak havasını boşaltınız.

 Filtre temizliğini yapınız.

 Pompa çıkış basıncını kontrol ederek düzgün
akış sağlayınız.

 Sıvı taşıma işlemi son bulduktan
sonra motoru kapatınız.

 Sıvı giriş ve çıkış vanalarını
kapatmayı unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet”, kazanamadıklarınızı “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş önlüğünüzü giyip çalışma ortamınızı düzenlediniz mi?
2. Malzemelerinizi atölye sorumlusundan aldınız mı?
3. Santrifüj pompa donanımının bağlantı parçalarını kontrol ettiniz

mi?
4. Santrifüj pompanın sıvı kaçırıp kaçırmadığını kontrol ettiniz mi?
5. Santrifüj pompanın sıvı kaçırmış ise havasını alarak klapeye bağlı

giriş borusuna sıvı doldurdunuz mu?
6. Vanaları açarak borudaki havayı dışarı aldınız mı?
7. Pompaya bağlı elektrik panosunun kapağını açtınız mı?
8. Panodaki ana şalteri açtınız mı?
9. Panodaki çalıştır butonuna bastınız mı?
10. Sıvı akışını gözlemlediniz mi?
11. Sıvı akışını basınç göstergesinden kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Santrifüj pompanın çalışması sırasında sıvının taşınmasında hangi kuvvetten
yararlanılır?
A) Merkezkaç kuvvet B) Pnömatik kuvvet
C) Hidrolik kuvvet D) Magnetik kuvvet

2. Aşağıdakilerden hangisi bir santrifüj pompa düzeneğinde bulunmaz?
A) Klape B) Redüksiyon
C) Vanalar D) Krank mili

3. Aşağıdakilerden hangisi bir hacimsel pompa değildir?
A) Pistonlu pompa B) Dişli pompa
C) Santrifüj pompa D) Diyaframlı pompa

4. Aşağıdakilerden hangisi bir santrifüj pompa çeşididir?
A) Salyangoz tipli pompa B) Pistonlu pompa
C) Paletli pompa D) Dişli pompa

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

5. Santrifüj pompada ……………kanatlı çarklardan yararlanılır.

6. Halk arasında günlük hayatta kullanılan pompalara aynı zamanda ……………… da
denir.

7. Pompalara bir …………….. ……………… bağlanarak pompa hareketi
başlatılabilir.

8. Elektrik motorunun bağlı bulunduğu santrifüj pompa, sıvıyı ……………… alarak
daha hızlı bir şekilde çıkış borusundan dışarı fırlatır.

9. Santrifüj pompalar ……………… ve………….. şeklinde olabilir.

10. Santrifüj pompalarda motor ile çark arasını bağlayan ve çarkı taşıyan
parçaya……….. denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak pistonlu pompa ile sıvıları taşıma
bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz.

 Çevrenizde kullanılan kuyu tulumbalarının çalışma sistemini araştırınız.

 Pistonlu tulumbanın kullanıldığı alanları araştırınız.

2. PİSTONLU POMPA
Pistonlu pompalarda (ötelemeli pozitif yer değiştirmeli pompa) ana prensip, bir silindir

içinde bir pistonun ileri ve geri hareketidir. Emme ve basma periyotlarına göre çalışır
duruma geçen supaplar mevcuttur. Pistonlu pompanın basacağı sıvı miktarına debi adı
verilir. Debi pompanın strok hacmiyle devir adedinin çarpımına bağlı bir değerdir. Bir
boruyla metal ve hareketli bir pistonun oluşturduğu hazne yağ ile dolar ve hareketli pistonu
yukarıya iter, aynı şekilde vakumlanan sıvı yardımıyla hareket tam tersi yönde tekrarlanır.
Pistonlar; arabalarda, asansörlerde, iş makinelerinde, zirai ilaçlama motorlarında kullanıldığı
gibi yüksek binaların her katına su temini için de çok sık kullanılır.

Resim 2.1: Pistonlu pompa

2.1. Kısımları

Pistonlu pompaların etki şekli, akışkanın pompa silindirinde piston tarafından ileri
doğru itilmesi şeklinde olur. Bu bakımdan pistonlu pompalar sıvılara basınç uygulanması
veya kaldırılması şeklinde çalışmaktadır. Bu pompalar yatık veya dik olarak çalışmaktadır.
Basit etkili pompalar genellikle dalma pistonlu olarak üretilir. Piston silindiri içinde pompa
pistonu ve sızdırmazlık elemanları sızdırmazlığı temin eder ve piston bu sızdırmazlık
elemanları içinde ileri geri harekette bulunur. Pompanın üst tarafında basınç kapağı ve alt

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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tarafında emme kapağı bulunur. Bunun dışında basma tarafında basınç borusu, emme
tarafında emme borusu bulunur. Emme tarafı sonunda kirlilikleri pompadan uzak tutacak bir
emme kovanı veya örgülü bir sepet bulunur. Emme kovanından önce bir taban kapağı, emme
tahtının sürekli akışkan ile dolu tutulmasını temin eder.

Pistonlu pompalarda emme ve basmada kuvvet dağılımı çok değişkendir. Bu elverişsiz
durumun önüne geçmek, kuvvetlerin daha iyi dağılımını ve eşit hacim akımı temin etmek
için iki, üç ve daha fazla piston yan yana konularak krank miline gelen kuvvetler dengelenir.
Homojen bir dağılım sağlanmaya çalışılır. Bu şekilde çok silindirli pompalar, özellikle
yüksek basınç gerektiğinde kullanılmaktadır. Pompa ile bağlantısı arasında çok defa hava
kazanı konularak pompanın ani basınç yükselmelerine veya dengesiz kuvvet dağılımına karşı
sakin ve kusursuz çalışması sağlanmış olur.

Resim 2.2: Pistonlu pompanın kesiti

Su akışkanın düzensizliği ve pistonun ileri geri hareketinin belirli ölçüde düzene
kavuşması için de kademeli pompalar kullanılır.

Şekil 2.1: Pistonları birlikte hareket eden çift pistonlu pompa
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Şekil 2.2: Tek tesirli pistonlu pompa

1. Basma borusu 2. Basma hava haznesi 3. Basma supabı 4. Tulumba gövdesi 5.
Salmastra kovanı 6. Kroset 7. Dalma piston (plunjer) 8. Emme supabı 9. Emme hava haznesi
10. Dalma borusu 11. Emme borusu

2.2. Çalışma İlkesi

Bütün pistonlu tulumbaların ortak bir çalışma prensibi mevcuttur. Krankın dönmesi
sırasında piston bir defa ileriye gider, bir defa geri gelir. Pistonun bir yüzü emme, diğer yüzü
basma işlemini görür. Yani krankın bir devri sırasında tek tesirli bir tulumbada 1 emme ve l
basma stroku, çift tesirli tulumbada ise 2 emme ve 2 basma stroku vardır. Emme ve basma
supapları otomatik olarak açılıp kapanır.

Pistonlu pompalar, pistonun yarattığı basınçtan yararlanarak sıvılar üzerine basınç
uygulayıp pompalanmasını sağlar. Pompa pistonunun boşalttığı hacmi büyütüp küçültmesi
ile basma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Pistonun silindir hacmini boşaltması ile oluşan düşük
basınç veya vakuma emme ventilinin açılması ile sıvı dolmaya başlar. Sıvının dolması
pistonun emme periyodundaki ölü noktasına kadar devam eder. Pistonun geri dönüşünde
küçülttüğü hacimde sıkışan sıvı etkisi ile açılan basma ventilinden akışkan basma tarafına
doğru itilmeye başlar. Bu itme hareketi yine pistonun ölü noktasına kadar devam eder. Piston
bu esnada tüm sürtünme ve karşı basınçları karşılar. Bundan sonra tekrar ikinci bir strok
hareketi başlar. Basılan debi, silindir boyutlarına ve devir sayısına bağlıdır. Basma
yüksekliği, tahrik gücü ve pompanın mukavemeti yeterli ise teorik olarak istenildiği kadar
yüksek tutulabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Pistonlu pompa ile sıvı taşıyınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Pistonlu pompa donanımı (pistonlu pompa, pompaya
akuple elektrik motoru, pompa hortumu, elektrik panosu)

İşlem Basamakları Öneriler
 Pistonlu pompanın giriş ve çıkış vanalarını

açınız.

 Basınçlı su hortumunu uygun bir
yere koyunuz.

 Elektrik butonuna basarak pistonlu pompayı
devreye alınız.

 Sıvı basınç ayarını yaparken
talimatlara uyunuz.

 Pistonlu pompa çıkış basıncını kontrol ederek
düzgün akış sağlayınız.

 İşlem sonunda kapama
düğmesine bastıktan sonra
emniyete almayı unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadıklarınızı Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?
2. Malzemelerinizi sorumlu öğretmeninizden aldınız mı?
3. Pompa donanımını kontrol ettiniz mi?
4. Pompa bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
5. Pompanın bağlı bulunduğu elektrik panosunun kapağını açtınız

mı?
6. Elektrik besleme şalterini açtınız mı?
7. Pistonlu pompayı devreye sokan butona bastınız mı?
8. Piston basınç göstergesinden sıvı akışını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Pistonlu pompa, silindir içinde pistonun…………………………. hareketle çalışır.

2. Pistonlu pompada pistonlar…………………….. miline bağlıdır.

3. Pistonlu pompalarda bir ……….. bir de ………….supabı bulunur.

4. Pistonlu pompalar ……………….. pompa grubuna girer.

5. Pistonlu pompanın basacağı sıvı miktarına ……………….. denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak dişli pompa ile sıvıları taşıma bilgi
ve becerisine sahip olabileceksiniz.

 Dişli pompaların kullanım alanlarını araştırınız.

 Kalorifer yakıtlarının taşıdığı pompaları araştırınız.

3. DİŞLİ POMPA
Çalışma prensiplerine göre “döner pozitif yer değiştirmeli pompa”lardır. Pompa

şaftının ve beraberinde motorun her turuyla belirli bir hacimde akışkan taşınır. Bu nedenle
“hacimsel pompalar” olarak da anılır. Çok düşük devirlerde de çalışmaları mümkündür.
Uygun malzeme, konstrüksiyon, klerans ve malzeme seçimiyle farklı endüstrilerde geniş
uygulama sahasına sahiptir.

Resim 3.1: Dişli motor kesiti

3.1. Kısımları

Dişli pompa, bir gövde içinde dönen bir çift dişliden ibarettir. Bu pompalarda hareket
ileri geri olmayıp bir dönme hareketi şeklindedir. Şekildeki iki alın dişlisinden biri, bir tahrik
motoru vasıtası ile döndürüldüğünde diğer dişli de ters yönde dönecektir. Bu dönme hareketi
esnasında, emme tarafında pompa gövdesiyle diş boşluğu arasında kalan sıvı, basma tarafına
nakledilecek ve daralan hacimde, sıvının basıncı artarak belli basma yüksekliğine
çıkabilecektir. Pompanın basma borusu çapı, emme borusu çapından daima küçüktür.

Şekil 3.1: Dişli motorun kısımları

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Dişli pompalar fuel oil servis tankları, gaz yağı ve mazot tankerlerinde, küçük çapta
kızgın yağ sirkülasyonlarında, endüstrinin yarı viskoz sıvılarının taşınmasında kullanılır.

Viskozitesi yüksek gıda ve petrol ürünleri, kimyasal maddeler, nebati yağlar, hidrolik
motor yağları, deterjanlar, tutkallar, çikolata, bal ve sabun gibi sıvıların taşınmasında da
kullanılır.

3.2. Çalışma İlkesi

Her bir şaft devrinde dişliler emme tarafında açılarak vakum oluşturur. Pompa
kapağında bulunan hilal şeklinin içinde ve dışında akışkan ileriye taşınır. Basma tarafında
dişliler kavuşur ve pozitif bir itme meydana gelir. Pompa mili, motordan almış olduğu
dairesel hareketi, mil üzerindeki dişli ile diğer dişliye ters yönde iletir. Dişliler birbirinden
ayrılırken dişlilerin arasına sıvı dolar. Bu sıvı, dönme hareketi ile basma bölgesine taşınarak
dişliler iç içe girerken basma kanalına atılır. Sıvının viskozitesine bağlı olarak 20 bara kadar
basınç elde edilir. Helis dişli olması nedeniyle sessiz çalışması istenen ve kesintisiz debiye
ihtiyaç duyulan yerler ve fazla koyu olmayan, orta basınçlı ortamlarda kullanılabilir.

Şekil 3.2: Dişli pompanın çalışma prensibi

Resim 3.2: Dişli pompanın motora bağlanması
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UYGULAMA FAALİYETİ

Dişli pompa ile sıvıları taşıyınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Dişli pompa donanımı, taşınacak sıvı, vana, borular,
hortum, elektrikli motor, manometre

İşlem Basamakları Öneriler
 Dişli pompanın giriş ve çıkış vanalarını

açınız.

 İş yeri güvenliğine uyunuz.

 Elektrik butonuna basarak dişli pompayı
devreye alınız.

 Pompayı devreye almadan vanaların
açıldığından emin olunuz.

 Dişli pompa çıkış basıncını kontrol
ederek düzgün akış sağlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
kazanamadıklarınızı Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?
2. Malzemelerinizi sorumlu öğretmeninizden aldınız mı?
3. Pompa donanımını kontrol ettiniz mi?
4. Pompa bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
5. Pompanın bağlı bulunduğu elektrik panosunun kapağını açtınız mı?
6. Elektrik besleme şalterini açtınız mı?
7. Pistonlu pompayı devreye sokan butona bastınız mı?
8. Pompa basınç göstergesinden sıvı akışını kontrol ettiniz mi?
9. Pompa donanımını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Dişli pompalar, çalışma prensiplerine göre………………….. pompalardır.

2. Dişli pompa, bir gövde içinde dönen bir çift ………………. ibarettir.

3. Bu pompalarda hareket, ileri geri olmayıp bir ……………… şeklindedir.

4. Dişli pompada sıvı ………….. arasında sıkıştırılarak taşınır.

5. Dişli pompada bulunan bir çift dişli …………….. yönde hareket eder.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Pompaların çevre donanımında kullanılan parçalarını tanıyarak pompayı kurup
çalıştırma bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz.

 Çevrenizde sulama amaçlı kullanılan pompaların ekipman ve parçalarının neler

olduğunu araştırınız.

 Çevrenizdeki binalarda kullanılan su basma pompalarının kurulum

ekipmanlarını ve yaptığı görevleri araştırınız.

4. POMPA ÇEVRE DONANIMI
Pompanın çalışması için bütün parçalarının uygun bir şekilde bağlanması gerekir.

Taşınacak sıvının niteliğine göre pompa ve elemanlarının seçimleri yapıldıktan sonra motora
bağlanır. Pompa ve motorun bağlı olduğu bütün parçalara pompa çevre donanımı denir.
Bunlar vanalar, borular, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı parçalarıdır.

Sıvıların taşınmasında pompalar;

Enerjide (petrokimya ve rafineri tesislerinde),
Endüstriyel tesislerde (soğutma suyu ve sıvıların taşınması),
Doğal gaz basınç istasyonlarında,
Otel, iş merkezleri, site, tatil köyleri vb. yerlerde,
Gıda ve ambalaj tesislerinde,
Hava alanlarında,
Spor komplekslerinde,
Jeotermal pompa istasyonlarında,
Şehir içme suyu isale hattı pompa istasyonlarında,
Atık su ve arıtma tesislerinde kullanılır.

Resim 4.1: Pompa çevre donanımı

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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4.1. Vanalar

Su ve hava gibi çeşitli akışkanlara hükmetmek, bu akışkanların geçişini veya
durdurulmasını sağlamak, debisini ayarlamak, geri dönüşünü engellemek, akış yönünü
değiştirmek, akış basıncını sınırlamak ve akış emniyetini sağlamak gibi amaçlara ulaşmak
için kullanılan mekanik cihazlara vana denir.

Diğer bir tanımlama ile vana; akışkanlara yol veren, onları durduran, karıştıran veya
akışkanın yönünü ve/veya miktarını, basınç veya sıcaklığını değiştirebilen bir cihazdır.

Günümüzde basit açma kapama musluklarından karmaşık servo sistemlere kadar
uzanan ve akışkanların kontrolü için kullanılan çok sayıda vana çeşidi kullanılmaktadır.
Bunlar; uzay uygulamalarında kullanılan çok küçük ölçme vanalarından çapı metrelerle,
ağırlığı tonlarla ifade edilen boru hattı vanalarına kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Değişik amaçlı kullanımlarda kontrol edilmek istenen akışkan; bilinen sıvılar, gazlar,
buharlar ve radyoaktif malzemeler olabileceği gibi katı partiküller içeren sıvılar ve gazlar da
olabilir. Hatta çimento, un gibi katı tozlar da akışkan olarak dikkate alınabilir. Vanalar;
vakum bölgesinden 7.000 bar basınçlara, –200 ºC soğuktan ergimiş metal sıcaklıklarına
kadar kullanılabilmektedir. Sadece bir kere açma veya kapama yapabilecek vanalar olduğu
gibi bakım ve onarım gerektirmeden binlerce kere açıp kapanan vanalar da vardır.

 Çok turla açılıp kapanan vanalar

Bu vanalar, çok turda döndürülerek açılır ya da kapatılır. Bu vanaların sürgülü,
pistonlu ve oturtmalı tipte çeşitleri vardır.

 Sürgülü vana

Resim 4.2: Sürgülü vana

Yuvarlak veya silindir şeklinde olan bir kapağın kaldırılması, indirilmesi sonucu
akışkana yol veren vanaya verilen isimdir. Sürgülü vanaların ayırt edici özelliği kapakla
yuvası arasındaki conta kısmıdır. Debi kontrolü için kullanılsalar da buna pek uygun
değildir. Tam açık veya tam kapalı konumlar için dizayn edilmişlerdir. Vana, tam açık
konumdayken akış yolunda hiç engelleme yapmaz. Böylece çok az sürtünme kaybı olur.
Sürgülü vanaların yükselen kollu ve yükselmeyen kollu tipleri mevcuttur. Yükselen kollulara
bakılarak vananın konumu hakkında bilgi sahibi olunabilir. Yeraltı ve yükseklik limiti olan
mekânlarda ise yükselmeyen tip vana kullanılır.
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 Pistonlu vana
Sızdırmazlık, paslanmaz pistonu sıkıca saran iki adet elastiki KX-GT sızdırmazlık

ringi ile sağlanmaktadır. Piston ring sistemi kapak sorunlarının altına konan disk biçimli
yaylar ile beraber bakım gerektirmeyen mükemmel bir sızdırmazlık sistemi temin eder.

Şekil 4.1: Pistonlu vana

Pistonun yan yüzeyleri direkt olarak akışkanla temasta değildir. Bu nedenle
sızdırmazlık yüzeyinin aşınma tehlikesi yoktur. Pistonun akış ile temas eden yüzeyi alt
yüzeyidir ki bu da sızdırmazlık unsuru değildir. Vananın kapatılması esnasında piston alt
ringe giderken akışkanın içinde mevcut olabilecek kum, pislik, kaynak çapağı vb. yabancı
maddeleri aşağı doğru itmektedir. Baskılı vanalarda sızdırmazlık yüzeyleri arasında kalarak
veya bu yüzeyleri zedeleyerek kaçak meydana getirebilecek bu yabancı maddeler, pistonlu
vanalarda sızdırmazlık yüzeylerinde toplanmadığı için bir problem yaratmaz. Yani pistonlu
vanalar pislikten etkilenmez.

 Oturmalı tip (glop) vana
Oturmalı tip (glob) vanalar; bir milin ucuna bağlı klapenin, akışkan geçiş deliğinin

üstüne oturtulması veya kaldırılması ile akışkan geçişini kesip açarak görevlerini yerine
getirir. Klapeler, normalde bir tabak şeklindedir. Kontrol vanalarında, klapelerin uçlarında
geçiş deliğinin içine uzanan parabolik çıkıntılar bulunur. Glob vanalar klape tipine bağlı
olarak farklı akış karakteristiğine sahip olur.

Resim 4.3. Oturtmalı tip (glop) vana

 Çeyrek turla açılıp kapanan vanalar

Genellikle T biçiminde vana başlığı bulunan vanalardır. Ani akış kontrollüdür.
Küresel, tapalı ve kelebek tiplerinde çeşitleri vardır.
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 Küresel vana
Mükemmel bir sızdırmazlık sağlayıp uzun servis ömrü ve yüksek kararlılık ile birçok

zorlu uygulamalarda görev alan bu vanalar; kimya, petrokimya, enerji tesisleri ile
rafinerilerde klor, buhar, amonyak, petrol ve gazlar için kullanılmaktadır.

Resim 4.4: Küresel vana

 Tapalı tip vana
Tapalı vanalarda bulunan akış eksenine dik konik veya silindirik bir yuvaya

oturtulmuş, ortası delik konik veya silindirik bir parça 90 derece döndürülür, delik geçişe

açık veya kapalı konuma getirilir. Böylece akışkanların geçişi sağlanır. Konik tapalı vanalar
daha çok kullanılmaktadır. Sızdırmazlık, tapanın yatağın içine bastırılması ve uygun
yağlayıcı ara malzeme kullanılarak sağlanır. Tam açık veya tam kapalı olarak çalışmaları
tercih edilir. Delikler, yuvarlak kesitli olabildiği gibi daha küçük gövde ile geçiş kesitini
koruyabilmek için silindirik tapalı vanalarda dikdörtgen, konik vanalarda da trapez olabilir.
Bu kesitler yuvarlak kesitlere göre direnç faktörünü az da olsa artırmaktadır. Tapalı vanalar
genelde terk edilmekte olan bir vana tipidir.

 Kelebek vana
Akışkanın debisinin kontrolüne yarar, tesisatın bir bölümünde akışkanın akışını

kontrol eder. Küresel vana ile çalışma benzerliği taşır. Merkezinde bulunan yassı yuvarlak
levha mil aracılığıyla dışarıdaki aktivasyon koluna bağlıdır. Levhanın yaptığı hareket
nedeniyle çeyrek dönüşlü vanalar grubundadır. Küresel vanaların aksine tam açık hâlde bile
akış içinde levha bulunur. Bu nedenle tesisatta basınç değişimine sebep olur. Fakat kelebek
vana emniyetli olduğu için yüksek basınçta tercih edilir. Ayrıca kolay montaj (Herhangi bir
kaynak vb. gerektirmez.) ve yerine kolayca boru geçirilebilmesiyle bakımının kolaylaşması
da önemli avantajlarındandır.

Resim 4.5: Kelebek vana
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 Kendinden tahrikli vanalar

Sıvının akışı ve basıncı ile otomatik olarak kumanda edilen vanalardır.

 Çek valf (vanalar)
Çek valfler, içinden geçen akışkanın geriye dönmesini engellemek amacı ile üretilen

emniyet armatürleridir. Kapatma elemanı oturma yüzeyine dik doğrultuda hareket eder.
Yaylı ve yaysız tipleri vardır. Her iki tipte de akışkan basıncı ile açılan klape, yaysız olan
tiplerde klape ağırlığı, yaylı tiplerde ise yay kuvveti ile kapanır. Yaysız tipler sadece dik
olarak klape oturma yüzeyinin üstünde olacak şekilde monte edilebilir. Yaylı tipler ise
prensipte yatay ve düşey monte edilebilir. Küçük anma ölçülerinde (DN 300’e kadar) imal
edilir. Oturmalı tip (glob) vana gövdeleri kullanılarak imal edildikleri gibi eksenel-düz
gövdeli tipleri de vardır. Vidalı, flanşlı, sıkıştırmalı tip bağlantılar söz konusudur.

o Avantajları
Klape stroku diğer tiplere göre daha kısadır. Bu yüzden daha çabuk kapanarak tam

sızdırmazlık sağlayabilir. Parçaların tamamı özel metallerden seçilerek yüksek sıcaklıklara
dayanıklı olarak yapılır.

o Dezavantajları
Direnç faktörleri diğer tiplere göre daha yüksektir.

Resim 4.6: Çek valf

 Kontrol vanaları
Lineer tip kontrol vanası, endüstride en fazla kullanım alanı bulan vanadır. Özellikle

parçalarının tasarımsal basitliği, birçok uygulamada kullanılabilmeleri (su, buhar ya da belli
konsantrasyonlardaki kimyasallar gibi) ve bakım kolaylıkları bu tarz vanaları oldukça
popüler hâle getirmiştir. Kontrol vanalarının çok farklı uygulamalara izin veren konstrüktif
yapısı, bu vanaları özellikle yüksek basınç düşümlerinin yaşandığı durumlarda da öne
çıkarmaktadır.

Resim 4.7: Kontrol vanası
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4.2. Borular

Boru, genelde tesisat yapımında kullanılan, içi boş silindir şeklinde bir malzemedir.
Kullanım yerine göre seramik, plastik, metal gibi malzemelerden imal edilebilir. Pompa
bağlantılarında galvanizli dişli borular kullanılır. Borular kesitlerine göre seçilir. Çapları
genellikle 5,6,7, ve 10 cm’dir. Vana, maşon ve rekorlar pompa bağlantılarına yardımcı
parçalardır. Pompa ile sıvı arasındaki bağlantıyı sağlayan borulara alıcı, pompadan sıvı
çıkışını sağlayan borulara da verici denir.

Resim 4.8: Pompa giriş borusu (alıcı)

Pompadan çıkış sonrası kullanım amacına göre farklı borular seçilebilir. Boru çeşitleri
aşağıda verilmiştir.

 Plastik borular
 Demir borular
 Çelik borular
 Paslanmaz borular
 Bakır borular
 Beton borular
 Metal borular
 Galvaniz borular
 Dökme borular
 Asbest borular
 Alüminyum borular
 Termal borular
Boru seçiminde ve montajında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

 Boruların iç yüzeyleri pürüzsüz ve temiz olmalıdır.
 Takıldıkları yerde kıvrım sayısı az olmalıdır.
 Sisteme uygun çapta ve uzunlukta olmalıdır.
 Üzerine yeterince hava musluğu ve bağlantı vanaları takılmalıdır.
 Gereksiz eklerden kaçınılmalıdır.
 Basınç hattında kesit daraltılmamalıdır.
 Sızdırma ve kaçak yapmamalıdır.
 Boru bağlantılarında hata yapılmamalıdır.



27

Resim 4.9: Galvanizli borular

Boruların sıva veya toprak altına döşenmesi sırasında sızdırmazlık testi yapılmalı ve
bağlantılarda su kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gömülü tesisatın su ve hava ile
teması kesilmeli, bunun için de borular bitüm kaplanmalı veya bitüm esaslı boya ile (şasi
boyası) tamamen boyanmalıdır. Ayrıca borular, bu boyama işleminden sonra yüksek dozlu
çimento ile boşluk kalmayacak şekilde 2-3 cm kalınlığında bir tabaka ile kaplanmalıdır.
Borular kesinlikle su tutan kâğıt gibi malzemeler ile sarılmamalıdır (Ziftli kâğıt su tutmadığı
için kullanılabilir.). Borular, antipas yağlı boya gibi boyalarla boyanabilir.

Kesinlikle kireç ve plastik boyalar ile boyanmamalıdır. Beton içinde karıştırılan
donmayı hızlandırıcı maddeler, su geçiren kötü izolasyon maddeleri, alçı gibi doğal ve düşük
asitli yapı malzemeleri kullanılmamalı; hava boşlukları bırakılmamalıdır.

Toprak içine döşemek gerekirse bazı toprakların asidik, bazılarının ise bazik etkisi
vardır. Toprağın niteliğinin bilinmesi pek mümkün olmadığından boru hattının uzun ömürlü
olabilmesi için borular ziftli kâğıt veya en iyisi bitüm esaslı bir madde ile izole edilmelidir.

Resim 4.10: Pompa boru bağlantıları

Resim 4.11: Tarımsal sulama boruları
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4.3. Bağlantı Elemanları

Pompanın motora giriş ve çıkış borularına bağlanması sırasında kullanılan vida,
somun, pul, kelepçe ve U-Bolt gibi elemanlardır. Bu parçaların uygun şekilde seçilmesi ve
kullanılması oldukça önemlidir. Motor ve pompanın taşınan sıvıyı sızdırmaması, akış
basıncının düşmemesi, motorun titreşim yapmaması bağlantının iyi yapılması ile doğrudan
ilgilidir.

Resim 4.12: Cıvata ve somunun elemanları

Teknik olarak cıvata, bağlantı elemanı olarak kullanılmaktadır. Cıvata bağlantıları
cıvata ve somun olmak üzere iki elemanın yardımıyla gerçekleştirilir. Cıvata dış yüzeyinde
vida (diş) bulunan, somun ise iç yüzeyinde vida (diş) bulunan bağlantı elemanıdır. Bir cıvata
baş, gövde ve vida kısmından meydana gelir. Bu yüzden cıvata ve somunun ana elemanı
vidadır. Vida geometrik olarak bir silindirin iç ya da dış yüzeyi üzerine çizilen bir helistir.

Resim 4.13: Çeşitli pullar

Vida somun bağlantılarında, vida altına alınan bağlantı elemanlarına pul denir. Pullar
vida büyüklüğüne göre seçilir.Vidanın somunu daha iyi sıkması için mutlaka kullanılmalıdır.

Resim 4.14: U-Bolt
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U-Bolt askı sistemlerinde kullanılan bağlantı elemanıdır. Tam dişli U-Bolt boru
hatlarında, petrol rafinelerinin bağlanmasında ve taşınmasında kullanılır.

Resim 4.15: Kelepçe

Kelepçeler, boru veya hortumların bağlantılarının sıkıştırılması amacıyla kullanılır.
Hortumun su akışı sırasında sıvı basıncına karşı mukavemeti ve sıvı akış devamlılığı
sağlanır.

Resim 4.16: Pompa bağlantıları

Borunun sıvı içine daldırılan kısmında su tutucu olarak kullanılan bağlantı parçasına
klape adı verilir. Sıvı içinde alıcı kısım ucuna bağlanır. Motorun ve pompanın çalışmadığı
durumlarda boru içindeki suyun dışarı çıkmamasını sağlar. Dip klapesi olarak da
adlandırılabilir. Pompa emme tarafından suyun geri akışını önleyerek susuz çalışmayı önler.
Ayrıca pompa girişi için filtre imkânı sağlar.

Resim 4.17: Klape
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Resim 4.18 : Bağlantı elemanları (somun, pul ve cıvatalar)

4.4. Sızdırmazlık Elemanları

Pompaya boruların bağlanmasında sıvı sızmasını engellemek amacıyla kullanılan
parçalardır. Borunun ve taşınacak sıvının özelliğine göre sızdırmazlık elemanı kullanılır.

4.4.1. Salmastralar

Biri hareketli, diğeri sabit bulunan iki makine parçası arasında sızdırmazlık sağlayan
parçalara salmastra denir. Genelde pompa, musluk, mil yatağı gibi yerlerde kullanılır.
Salmastranın alternatifi son derece pahalı yöntemlerle işlenmiş buna rağmen uzun süre
sızdırmazlık garantisi bulunmayan hassas yüzey işleme yöntemleridir. Bu nedenle salmastra
konulularak sızdırmazlık ucuz ve güvenli bir şekilde sağlanmış olur.

Resim 4.19: Salmastra

Sert akışkan bütün ortamlarda, 500 °C’ye kadar olan sıcak su ve buharlarda, organik
asit, tuz ve yağlarda, doğal ve hafif tuz eriyiklerinde, azot, hidrojen, karbondioksit
gazlarında, yüksek basınç ventillerinde, santrifüj pompalarda, buhar kapaklarında, piston
başlarında ve benzeri yerlerde sızdırmazlığı ve dayanıklılığı ile üstün mukavemet gösterir.

4.4.2. Contalar

Conta ve keçeler sıvıların ve gazların motordan sızmalarını önlemek için kullanılır
(yağ, yakıt, antifriz, yakıt buharı, egzoz vb.). Silindir kapağı soğutma sistemindeki suyu ve
yanma basıncını aynı anda içinde tutmalıdır. Çelik, bakır ve asbestten yapılmış contalar
silindir kapağı ve motor bloku arasında kullanılır. Motor ısıma ve soğuma ile genleşip
büzüldüğü için eklem yerlerinden sızıntı ve kaçakların oluşması an meselesidir. Bunun için
contalar yumuşak, genleşme ve büzülmeyi karşılayacak kadar esnek olmalıdır.
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Resim 4.20: Pompa bağlantı contası

Flanş iki makine veya tesisat elemanının sızdırmaz şekilde birleştirilmesine yarayan
genelde standart olarak üretilen bir konstrüksiyon elemanıdır. Flanşın genel kullanım yeri
boru tesisatları olmasına rağmen makineler üzerinde de kullanımı yaygındır. Makine
parçalarının birbirine bağlantısı içinde kullanılır. Tesisata veya makineye kaynaklı veya dişli
olarak bağlanabilir. Genelde iki flanşın arasına sızdırmazlık sağlamak için kullanım yerine
göre conta yerleştirilir.

Resim 4.21: Flanş

4.4.3. O-Ringler

Sızdırmazlık konusunda o-ring elementini oluşturan iki ölçüt vardır. Birincisi şekil,
ikincisi ise içeriğinde kullanılan malzemedir. Şekli yuvarlak ve daireseldir. O-ring üzerinde
belirleyici ölçü unsurları; iç çap, dış çap ve kalınlıktır. “O-ring”in takılacağı yerin bu ölçüleri
önceden belirlenmiş olmalıdır. Bu ölçülere göre o-ring sızdırmazlık konusunda yuva ile en
iyi şekilde korunmuş olmaktadır. O-ring içeriğinde kullanılan malzemelerden elastomer
olanları daha sık kullanılmaktadır.

Şekil 4.22: O-ring kısımları

Özellikle otomotiv sanayisi, makine sanayi, kombi ve ısıtma cihazları üretimi, beyaz
eşya sanayi, musluk ve banyo elemanları imalat gruplarında sıkça kullanılmaktadır.
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Resim 4.22: Çeşitli büyüklüklerde o-ringler

4.4.4. Grafitler

İşletmelerde, standart contaların ihtiyaçları karşılamadığı durumlarda, özellikle
sıcaklığın yüksek olduğu durumlarda (buhar, kızgın yağ, kızgın su, kondens hattı vb.) sıcak
su, yüksek sıcaklık ve basınçlı buhar, sıcak sıvı transferi ile hidrojen gazı, amonyak, yüksek
paslandırıcı etkenler hariç organik çözenler, hidrokarbon ve kriyojenik sıvıların taşınması
sırasında boru ve pompaların bağlantılarında grafit esaslı contalar kullanılmaktadır.

Resim 4.23: Grafit esaslı contalar
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UYGULAMA FAALİYETİ

Uygun bağlantı elemanları kullanarak pompayı boru hattına bağlayınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Santrifüj pompa, elektrikli motor, borular, vanalar ve
bağlantı parçaları, filtre, conta ve salmastralar, elektrik panosu, klape

İşlem Basamakları Öneriler
 Uygun sızdırmazlık elemanını seçiniz.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz ve
çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Bağlantı noktasını temizleyiniz.

 İş önlüğünüzü ve eldiveninizi giyiniz.
 Pompa çarkının dönmesini sağlayınız.
 Alıcıyı yerleştirmeden önce conta

seçimini yapınız.

 Yerine monte ediniz.

 Contayı alıcıya yerleştiriniz.
 Bağlantı elemanlarının uygun seçimini

yapınız.

 Vida kullanarak pompayı boru hattına
monte ediniz.

 Somunların altına pul koymayı
unutmayınız.

 Vidaları karşılıklı olarak sıkınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Pompayı devreye alınız.

 Pompayı devreye almadan alıcı borusuna
su doldurunuz.

 Sistemde bulunan vanaları açınız.
 Alıcının borusunda hava varsa tahliye

vanasından boşaltınız.

 Sızdırmazlık kontrolü yapınız.

 Motor, pompa ve bağlantı borularında
sıvı kaçağı varsa motoru durdurunuz.

 Titreşim kontrolü yapınız.

 Motorun sehpasında sallantı varsa
motoru durdurarak şase bağlantı
vidalarını sıkınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
kazanamadıklarınızı Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?
2. Malzemelerinizi sorumlu öğretmeninizden aldınız mı?
3. Uygun sızdırmazlık elemanını seçtiniz mi?
4. Bağlantı noktasını temizlediniz mi?
5. Sızdırmazlık elemanını yerine monte ettiniz
6. mi?
7. Vida kullanarak pompayı boru hattına monte ettiniz mi?
8. Pompayı devreye aldınız mı?
9. Sızdırmazlık kontrolü yaptınız mı?
10.Titreşim kontrolü yaptınız mı?
11.Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilen araçlardan hangisi pompa çevre donanımında sızdırmazlık elemanı

olarak kullanılmaz?

A) Salmastra B) Conta C) Vana D) O-ring

2. Aşağıdakilerden hangisi pompa bağlantı elemanıdır?

A) Flanş B) Grafit conta C) Cıvata D) Klape

3. Akışkanların geçişini veya durdurulmasını sağlamak, debisini ayarlamak, geri

dönüşünü engellemek, akış yönünü değiştirmek, akış basıncını sınırlamak ve akış

emniyetini sağlamak için kullanılan mekanik araçlara ne ad verilir?

A) Salmastra B) Vana C)Klape D) Cıvata

4. Aşağıdakilerden hangisi çok tur dönüşlü vanalardandır?

A) Küresel vana B) Kelebek vana C) Çek valf D) Sürgülü vana

5. Merkezinde yassı yuvarlak levha bulunan, çeyrek dönüşlü vanalardan olan emniyetli

olduğu için yüksek basınçta tercih edilen vana aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kelebek vana B) Çek valf C) Küresel vana D) Pistonlu vana

6. Pompa ve donanımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Pompalar sıvıyı emerek daha yüksek hızla gönderir.

B) Pompalar motor yardımı olmadan da çalışabilir.

C) Pompanın giriş bölümüne bağlanan boruya alıcı denir.

D) Somun, cıvata, kelepçe ve pullar bağlantı elemanlarıdır.

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

7. Contalar, salmastralar ve o-ringler pompa çevre donanımında

……………….elemanları olarak kullanılır.

8. Motoru devreye almadan önce pompa giriş ve çıkış ……………… açılmalıdır.

9. Biri hareketli, diğeri sabit bulunan iki makine parçası arasında sızdırmazlık sağlayan

parçalara ……………….. denir.

10. İçinden geçen akışkanın geriye dönmesini engellemek amacı ile üretilen emniyet

armatürlerine ……………………. denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Fuel oil gibi viskozitesi düşük sıvıların hangi pompa ile taşınması uygundur?
A) Dişli pompa B) Santrifüj pompa
C) Pistonlu pompa D) Diyaframlı pompa

2. Aşağıdakilerden hangisi pozitif yer değiştirmeli pompalardan değildir?
A) Pistonlu pompalar B) Dişli pompalar
C) Paletli pompalar D) Santrifüj pompalar

3. Aşağıda kısımları verilen santrifüj pompada 1 nu.lı bölümün adı nedir?

A) Difüzör B) Mil
C) Çark D) Salmastra

4. Aşağıdakilerden hangisi pompa bağlantı parçalarından biri değildir?
A) Cıvata B) Salmastra
C) Pul D) Kelepçe

5. Ters yönde hareket eden çarklar yardımıyla sıvıların taşınmasını sağlayan pompaya
ne ad verilir?
A) Pistonlu pompa B) Paletli pompa
C) Dişli pompa D) Santrifüj pompa

6. Pistonlu pompada pompa hareketi nasıldır?
A) İleri-geri B) Aşağı-yukarı
C) Dairesel D) Helezoni

7. Sıcak su, yüksek sıcaklık ve basınçlı buhar, sıcak sıvı transferi, organik çözenler,
hidrokarbon, kriyojenik sıvıların taşınması sırasında boru ve pompaların
bağlantılarında hangi sızdırmazlık elemanı kullanılır?
A) Salmastralar B) Grafit contalar
C) Kelepçeler D) O-ringler

8. Akışkanlara yol veren, onları durduran, karıştıran veya akışkanın yönünü veya
miktarını, basınç veya sıcaklığını değiştirebilen cihazlara ne ad verilir?
A) Pompa B) Vana
C) Tulumba D) Kompresör

MODÜL DEĞERLENDİRME
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9. Aşağıdakilerden hangisi çeyrek turla açılıp kapanan vanalardan biri değildir?
A) Küresel vana B) Tapalı tip vana
C) Kelebek vana D) Sürgülü vana

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
kazanamadıklarınızı Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Eldiven ve baretinizi taktınız mı?
3. Pompayı giriş ve çıkış borularına bağladınız mı?
4. Pompanın giriş ve çıkış vanalarını açtınız mı?
5. Pompanın giriş borusundaki tali vanayı açarak havayı dışarı

çıkardınız mı?
6. Pompa giriş borusunu su ile doldurdunuz mu?
7. Pompayı başlat butonuna basarak çalıştırdınız mı?
8. Sıvı akışını kontrol ettiniz mi?
9. Manometreden basınç kontrolü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 D
3 C
4 A
5 Radyal
6 tulumba
7 elektrik -motoru
8 ekseninden
9 salyangoz-türbin

10 mil

ÖĞRENME FALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 ileri-geri
2 krank
3 emme-basma
4 hacimsel
5 debi

ÖĞRENME FALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHARI

1 pozitif deplasmanlı
2 dişliden
3 dönme hareketi
4 dişliler
5 ters

ÖĞRENME FALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 C
3 B
4 D
5 C
6 B
7 sızdırmazlık
8 vanaları
9 salmastra

10 çek valf

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 D
3 C
4 B
5 C
6 A
7 B
8 B
9 D
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