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ADANA Z RA  ÜRET M LETMES  VE
PERSONEL E M MERKEZ  MÜDÜRLÜ ÜPompaj tesisinin kuruldu u yerde, elekt-

rik enerjisi var ise kuvvet kayna  olarak
elektrik motoru kullan labilir.

Elektrik yok ise, kuvvet kayna  olarak
akaryak tla çal an diesel motorlar veya
traktör kuyruk mili kullan labilir.

Tesis artlar  her iki konum için uygun
ise, elektrik motorunun kuvvet kayna
olarak kullan lmas  di er kuvvet kaynak-
lar na göre daha etkin ve ekonomiktir.

letmenizin ba ar  ve paran n bo a
gitmemesi için, Pompaj tesisi kurarken ;
pompa seçiminde, mutlaka konuyu bilen
uzman bir teknik elemana  dan arak
yard m isteyiniz.

6.  POMPAYI ÇALI TIRACAK
                  KUVVET  KAYNA ININ C NS

Pompa üretimi yapan firmalar, ürettikleri pom-
palar n denemelerle elde edilmi  çal ma karak-
teristiklerini gösteren grafikleri, kataloglar ha-
linde verirler. Grafiklerde, yatay eksende pompa
debisi, dü ey eksende ise Manometrik yükseklik
(Hm) ve verim( ) de erleri bulunur.

5.  POMPA SEÇ NDE KULLANI-
LAN GRAF KLER

Pompa seçiminde amaç, tesis debisini istenen
çal ma bas nc nda,  en verimli noktada veren
pompay  seçmektir. Bu nedenle, pompa çal ma
karakteristik e rilerini gösteren grafiklerde, pom-
pa verimini gösteren e rinin en üst k ndan

 inildi inde tesis debisini (Q) ve yukar  ç l-
nda ise Hm e risi ile kesi ti i noktada sola

yatay gidildi inde tesis Hm de erini veren pompa
seçilmelidir.
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4.POMPANIN SUYU  EMME      ARTLARI

Pompa tipi, su kayna n dinamik su se-
viyesi ile pompa ekseni aras ndaki dü ey
mesafenin yüksekli ine göre belirlenir.

3. LET LECEK SUYUN     ÖZELL KLER

Pompa ile iletilecek suyun s cakl  ve  öz-
gül a rl  bilinmelidir. Suyun temizli i
pompan n yap sal özellikleri ile yak ndan
ilgilidir. Özellikle içinde kum ve kolloid
madde bulunan s lar için özel yap lm
pompalar gerekli olabilir.

Pompa debisi ayn  zamanda tesis debisi
demektir. Tesis için gerekli sulama suyu
miktar  m3/h veya I/s olarak belirlenmeli-
dir.

POMPA SEÇ NDE D KKAT
ED LECEK FAKTÖRLER NELERD R?

1. POMPA DEB

2.            POMPANIN  BASINCI  (Hm)

Seçimi yap lmak istenen bir pompa, tesis
için gerekli su miktar  istenen bas nçta
ve istenen noktaya vermelidir. Bunun için
de pompan n manometrik yükseklik de-
erinin ; yani pompan n verebilece i de i-
ik debi de erlerindeki bas nç de erlerinin

bilinmesi gerekir

2. 1           Bir Pompan n Manometrik Yük
           seklik De eri Nas l hesaplan r?

Bir pompan n manometrik yükseklik de-
eri : pompan n emme yüksekli i, basma

yüksekli i, emme ve basma boru ve ek
parçalar nda olu an sürtünme kay plar
de erlerinin metre cinsinden toplam r.

er pompa,bas nç gerektiren ya murla-
ma veya damla sulama tesislerinde kulla-

lacak ise, manometrik yükseklik de eri
hesaplan rken ; tesis için gerekli olan
ya murlama ba  veya damlat  ç
bas nc  de erlerinin de ilave edilmesi ge-
rekir.

Örnek: Ya murlama tesisini çal ran bir
pompan n: emme yüksekli i 5 m, basma
yüksekli i 10 m, emme-basma ve ek parça
borular nda olu an kay plar toplam  12 m
ve ba ktan suyun 20 m (2 atm.) bas nçla

kmas  istenirse, pompa manometrik
yükseklik de eri = 5+10+12+20=47 m
olur.

Emme yüksekli i 8
m’den fazla ise dü-
ey milli derin kuyu

veya dalg ç pompa-
lar kullan r.

Emme yüksekli i  8
m’ye kadar olan pom-
paj tesisleri için yatay
milli santrifüj pompa-
lar  kullan r.


