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GİRİŞ
TANIM 
VSX Serisi santrifüj pompalarõ çerçeve üzerine 
monte edilmiş olan, yüksek verimli, dayanõklõ yapõ, 
sõkõştõrõlmõş tasarõm, ayağa monte edilmiş sarmal, 
hizalanabilir bağlantõ ve tekleştirilmiş sõzdõrmaz 
elemanlara sahiptir. Bu özellikleri ve dikey 
açõlabilir muhafazasõ, kurulum, çalõşma ve bakõm 
işlemlerini kolaylaştõrõr. 

POMPA KULLANIMI 
Standard VSX Serisi santrifüj pompalarõnõn bronz 
yapõsõ aşağõdaki sõvõlarla bakõm yapõlmasõ için 
idealdir: hidrolik soğutma veya õsõtma, kazan 
besleme suyu, yoğuşma suyu, basõnç artõrõcõ, 
genel pompalama, õsõtõlmamõş mahalli ve taze su 
ve yumuşak sõvõlar. 

Diğer uygulamalar için Bell & Gossett temsilcinizi 
arayõn. 

ÇALIŞMA LİMİTLERİ 
Bell & Gossett tarafõndan pompanõz için özel şartlar 
ileri sürülmedikçe, VSX Serisi Santrifüj Yangõn 
Pompalarõnõn çalõşma limitleri aşağõdaki gibidir: 

Maksimum Emme Basõncõ 
Tablo 1 pompa boyu ve sõzdõrmazlõk elemanõ 
tipine göre kullanõlabilecek maksimum emme 
basõnçlarõnõ gösterir:  

 

Tablo 1:   Maksimum Emme Basõncõ 
 Tekleştirilmiş 

Sõzdõrmazlõk 
Elemanõ 

Dengeli 
Sõzdõrmaz 
Elemanõ 

2 inç 
Sõzdõrmazlõk 
Elemanõ Boyu 
4x6x10,5 
5x6x10,5 
5x6x13,5 
6x8x10,5 
6x8x13,5 
8x10x10,5 

175 psi 300 psi 

2,5  inç 
Sõzdõrmazlõk 
Elemanõ Boyu 
8x10x13,5 
10x12x10,5 
10x12x13,5 

175 psi 300 psi 

 

 
3  inç  
Sõzdõrmazlõk 
Elemanõ Boyu 
12x14x13,5 
14x16x13,5 

160 psi 300 psi 

3,5  inç 
Sõzdõrmazlõk 
Elemanõ Boyu 
12x14x17,5 

125 psi 300 psi 

Maksimum Çalõşma Basõncõ 
Pompa isim plaketinde listelenmiştir. 

 

SIZDIRMAZLIK ELEMANI ÇALIŞMA LİMİTLERİ 
Mekanik Sõzdõrmazlõk Elemanlarõ 
NOT: Kirden ve /veya aşõndõrõcõ 
parçacõklardan nispeten arõnmõş açõk ya da 
kapalõ sistemlerdeki kullanõmlar için. 

Tekleştirilmiş EPR/Car/SiC: 0°F�dan 300°F�a 
sõcaklõk aralõğõ; 6,5�dan 8,5�e pH aralõğõ 

Tekleştirilmiş Viton/Car/SiC: 0°F�dan 225°F�a 
sõcaklõk aralõğõ; 6,5�dan 8,5�e pH aralõğõ 

Tekleştirilmiş EPR/Grafit Yüklü SiC: 0°F�dan 
300°F�a sõcaklõk aralõğõ; 7�den 12,5�e pH 
aralõğõ 

Dengeli EPR/Grafit Yüklü SiC: 0°F�dan 
300°F�a sõcaklõk aralõğõ; 7�den 12,5�e pH 
aralõğõ 

Dengeli Viton/Grafit Yüklü SiC: 0°F�dan 
225°F�a sõcaklõk aralõğõ; 7�den 12,5�e pH 
aralõğõ 

 
UYARI: Teçhizatta Hasar 
 

Erken sõzdõrmazlõk elemanõ bozulmasõ ya da 
yaralanma olasõlõğõnõ önlemek için tekleştirilmiş 
sõzdõrmazlõk elemanlarõ VSX sõnõfõ yüksek emiş 
basõnçlõ pompalarda bulunan dengeli sõzdõrmazlõk 
elemanlarõna alternatif olarak ya da yedek olarak 
kullanõlmalõdõr. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, cihazõn hasar 
görmesine, veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. 
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GÜVENLİK TALİMATLARI 

GÜVENLİK TALİMATLARI 

Bu güvenlik uyarõ sembolü güvenlikle ilgili 
talimatlara dikkati çekmek amacõyla bu kõlavuzda 
ve pompa güvelik talimatlarõ etiketlerinde 
kullanõlacaktõr. Güvenlik uyarõ sembolünün anlamõ 
şudur: DİKKAT! UYANIK OLUNUZ! 
GÜVENLİĞİNİZ SÖZ KONUSUDUR!  
 
TALİMATLARA UYULMAMASI GÜVENLİĞİNİZ 
AÇISINDAN ZARARLA SONUÇLANABİLİR. 
 

VSX Serisi pompanõzda yaklaşõk aşağõda 
gösterildiği gibi güvenlik talimatlarõ etiketlerinin 
bulunmasõ gerekir. Eğer etiketler eksikse ya da 
okunamõyorsa değiştirmek için yerel Bell & 
Gossett temsilcinizle temasa geçiniz. 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3: Güvenlik Talimatõ Etiketleri 
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EK GÜVENLİK TALİMATLARI 
Elektrik Güvenliği 

UYARI: Elektrik Şoku Tehlikesi 
 

Elektrik bağlantõlarõ tüm ilgili kanunlara, 
yönetmeliklere ve iyi uygulamalara göre nitelikli bir 
elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 
 

UYARI: Elektriksel Aşõrõ Yük Tehlikesi 
 

Üç fazlõ motorlar, aşõrõ yük ve düşük voltaja karşõ 
koruma sağlamak için uygun büyüklükte õsõtõcõlara 
sahip olmalõdõr. Tek faz motorlar dâhili aşõrõ yük 
koruyucularõna sahiptir. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 

Termal Güvenlik 
UYARI: Aşõrõ Sõcaklõk Tehlikesi 
 

Pompa, motor veya borular aşõrõ yüksek veya 
düşük sõcaklõkta çalõştõğõ takdirde, koruma veya 
izolasyon gereklidir. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 

Mekanik Güvenlik 
UYARI: Beklenmedik Başlatma Tehlikesi 
 

Bakõm öncesinde gücü kesiniz ve kilitleyiniz.  
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYARI: Döner Bileşen Tehlikesi 
 

Pompayõ tüm korumalar yerinde olmadan 
çalõştõrmayõnõz. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 
 

UYARI: Aşõrõ Sistem Basõncõ Tehlikesi 
Pompanõn maksimum çalõşma basõncõ isim 

plaketinde listelenmiştir. Bu basõncõ aşmayõnõz. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 

 

UYARI: Aşõrõ Basõnç Tehlikesi 
Hacimsel Genleşme 

Su ve diğer sõvõlarõn õsõnmasõ hacimsel 
genleşmeye neden olur. İlgili güçler sistem 
bileşenlerinin çalõşmamasõna ve yüksek 
sõcaklõktaki sõvõlarõn serbest kalmasõna neden 
olabilir. Bu, uygun büyüklükte ve konumdaki 
kompresyon tanklarõ ve boşaltma valflarõnõn 
takõlmasõyla engellenir.  
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 



 

5 

GENEL TALİMATLAR 
 

KILAVUZUN AMACI 
Bu kõlavuz, size bu pompanõn montajõ, 
çalõştõrõlmasõ ve bakõmõyla ilgili bazõ pratik 
yöntemler hakkõnda bilgi vermek için hazõrlanmõştõr. 
Ünite üzerinde herhangi bir kurulum, çalõştõrma ya 
da bakõm işlemi yapmadan önce kõlavuzun 
tamamõnõ okuyunuz ve ilerde başvurmak üzere 
kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayõnõz. 

Uygun bakõmõ yapõlmadan hiçbir ekipman iyi 
çalõşmaz. Bu ünitenin verimini maksimum 
seviyede tutmak için, bu kõlavuzda tavsiye edilen 
montaj ve servis prosedürlerini takip ediniz. 

GARANTİ 
Garanti kapsamõ için, yerel satõş temsilcinize 
başvurunuz. 

POMPANIN ALINMASI 
Pompayõ teslim aldõğõnõzda, eksiklik ve hasarlõ 
olup olmadõğõnõ derhal kontrol ediniz. (Bu 
yapõlmasõ zorunlu bir işlemdir) İrsaliyede notlar 
alõnarak herhangi bir hasar durumunun nakliye 
ajansõna hõzlõ bir şekilde bildirilmesi, nakliyecinin 
uygun düzenlemeleri yapmasõnõ hõzlandõracaktõr. 

Pompalar ve sürücüler normalde fabrikadan monte 
edilmiş taban levhasõnda ve astar boya ve bir son 
kat ile boyanmõş halde sevk edilir. Kaplinler 
tamamen takõlmõş olabilir, veya millerin ve bağlantõ 
öğelerinin üzerine monte edilmiş kuplör göbekleri 
çõkarõlmõş olabilir. Bağlantõ öğeleri çõkarõlmõşsa, 
bunlar ayrõ bir kutuda ambalajlanõr ve pompayla 
birlikte sevk edilir veya taban plakaya iliştirilir. 

Ünite sevk edildiğinde miller hizalanmõş 
durumdadõr, ancak sevkiyat dolayõsõyla pompalar 
hizasõz durumda gelebilir. Hizalama işlemi kurulum 
sõrasõnda yapõlmalõdõr. Bell & Gossett düzgün ve 
doğru hizalamanõn ancak kabul edilen kurulum 
uygulamalarõyla gerçekleştirilebileceğini 
belirlemiştir. (bkz. Temel, Taban Plakasõ Ayarlõ 
ve Kaplin Hizalama bölümleri) 

GEÇİCİ SAKLAMA 
Pompa teslim alõndõktan hemen sonra 
kurulup çalõştõrõlmõyor ise, onu oda 
sõcaklõğõnda yavaş veya orta dereceli 
değişiklik olan temiz, kuru bir yerde saklayõn. 
Yatağõ yağlayõcõ ile kaplamak ve oksidasyonu, 
korozyonu geciktirmek ve yataklarõn sahte 
sürtme karõncalanmasõ ihtimalini azaltmak 
için mili periyodik olarak döndürün. 

POMPANIN KALDIRILMASI 
UYARI: Düşen Nesne Tehlikesi 
 

Eğer temin edilmişse, delikli cõvatalar veya 
kaldõrma kulplarõ sadece bağlandõklarõ parçalarõ 
kaldõrmak içindir.  
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 
 

Eğer pompanõn tamamõnõn yükseltilmesi 
gerekiyorsa, bunu Şekil 4�de gösterildiği gibi 
askõlarõ taban raylarõnõn altõna koyarak yapõn. 
Pompa ünitesi boşaltõlmõş olmalõ ve kaldõrma 
işlemi taban levhasõnõn dört ya da daha fazla 
noktasõndan eşit olarak kaldõrõlarak yapõlmalõdõr. 

Kaldõrma sõrasõnda motor tabanõn üzerine monte 
edilmediği takdirde oluşabilecek yük 
dengesizliğine karşõ ekipmanlarõn ağõrlõğõ 
ayarlanõrken dikkatli olunmalõdõr. Motor fabrika 
çõkõşõ monte edilmiş olabilir veya olmayabilir. 

Bazõ pompa, taban ve sürüş takõmlarõnõ bütün bir 
takõm olarak yükseltmek tehlikeli olabilir. Taban 
levhasõna zarar gelebilir. Eğer sürücü fabrikada 
taban plakasõ üzerine monte edilmişse, tertibatõn 
tümünü kaldõrmak güvenlidir. Sürücü fabrikada 
monte edilmemişse pompa, taban ve sürücüden 
oluşan tüm tertibatõ kaldõrmayõnõz. Bunun yerine, 
pompa ve taban plakasõnõ sürücü olmadan nihai 
konumuna kaldõrõnõz. Sonra sürücüyü monte 
ediniz. 

 

Şekil 4: Örnek Kaldõrma Şemasõ 
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YER 
Servis, bakõm ve kontrol için yeterli yer kalacak 
şekilde pompayõ yerleştirin. Bir yükseltici veya 
palanga kullanõlmasõ gerekiyorsa, bol miktarda 
boşluk payõ bõrakõnõz. Dõş alan kurulumlarõ için 
pompa ünitesinin üzerini örterek korumak önerilir. 

UYARI: Düşen Nesne Tehlikesi 
 

Eğer temin edilmişse, delikli cõvatalar veya 
kaldõrma kulplarõ sadece bağlandõklarõ parçalarõ 
kaldõrmak içindir.  
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 

Ses ve vibrasyon emilimi için pompanõn 
yerleştirileceği en iyi konum, altõ toprak olan beton 
zemindir. Pompa konumu zeminden yukarõda ise, 
olasõ ses transmisyonunu azaltmak için özel 
önlemler alõnmalõdõr. Bir ses uzmanõna danõşõn. 

Eğer pompa kapalõ bir sistem üzerinde değilse, 
sõvõ tedarik kaynağõnõn olabildiğince yakõnõna 
yerleştirilmeli ve kurulumun emme pompasõnõn 
içinde olabildiğince az sayõda kõvrõm veya dirsekle 
yapõlmasõna imkân sağlayacak şekilde 
konumlandõrõlmalõdõr. 

 

Şekil 5: Pompa Konumu 

Pompa performans eğrisi tarafõndan 
gösterildiği şekilde, Mevcut Net Pozitif Emme 
Yüksekliğinin (NPSHA) Gerekli Net Pozitif 
Emme Yüksekliğini (NPSHR) karşõladõğõnõ 
veya aştõğõnõ tespit etmek için kurulum 
değerlendirilmelidir. 

Başlatõlmadan önce pompanõn ön 
doldurmayla çalõşmaya hazõrlanmasõ 
gerekmektedir Mümkün olduğunda, 
çalõşmaya hazõrlamayõ kolaylaştõrmak ve 
daimi bir sõvõ akõşõ sağlamak için pompanõn 
sõvõ seviyesinin altõna yerleştirilmesi 
gerekmektedir. Bu koşul pompa üzerinde 

pozitif bir emme yüksekliğinin olmasõnõ sağlar. 
Ayrõca pompayõ emme aracõna basõnç 
uygulayarak ön doldurum yapmak da 
mümkündür. 

Önemli 
Sistem uygun boyutlarda güvenlik ve kontrol 
cihazlarõyla birlikte inşa edilmedikçe, Bell & 
Gossett Pompalarõ, 3D Valfleri, Emme 
Difüzörlerini vb. kapalõ sistemlerde monte 
etmeyiniz ve kullanmayõnõz. Bu cihazlar, 
uygun şekilde boyutlandõrõlmõş ve 
yerleştirilmiş basõnç tahliye valflerinin, 
sõkõştõrma tanklarõnõn, basõnç kontrollerinin, 
sõcaklõk kontrollerinin ve akõş kontrollerinin 
kullanõmõnõ içerir. Eğer sistem bu cihazlarõ 
içermiyorsa, pompalarõ kullanõma 
hazõrlamadan önce, sorumlu mühendise veya 
mimara danõşõnõz. 

TEMEL 
Beton temel ya da izolasyon bloğu vibrasyonu 
emecek kadar sağlam olmalõdõr. (Hidrolik 
Enstitüsü Standartları temel ağõrlõğõnõn, pompa 
ünitesinin en az beş (5) katõ olmasõnõ tavsiye 
etmektedir.) Temel, taban plakasõ için kalõcõ ve 
sağlam bir destek oluşturmalõ ve yerel şartlara 
uygun inşa edilmelidir. Bu, esneklik içeren ünitenin 
hizalanmasõnõn sürdürülmesinde önemlidir. Tabanõ 
izolasyon bloğu olarak kullanmayõn. 

Uygun boyutlardaki temel cõvatalarõ betona Şekil 
6'da gösterilen yöntemlerden biriyle gömülmelidir. 
Ankeraj cõvata deliği ve ankeraj cõvata boylarõ için 
Tablo 2'ye bakõnõz. Pompa kurulumundan önce 
temelin kurumasõ için birkaç gün bekleyiniz. 

 

 

Şekil 6: Temel 
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Tablo 2: Ankeraj Cõvata/ Delik Boyutlarõ 
Ankeraj Cõvata Delik 

Çapõ 
Ankeraj Cõvata Çapõ 

1,125 inç 1,000 inç 
1,375 inç 1,250 inç 

 

TABAN LEVHASI YERLEŞTİRME 
Pompayõ çelik saplama ve dolgu parçalarõyla 
destekleyerek beton temeli üzerine yerleştiriniz. 
Bu saplamalar veya dolgu parçalarõ işlenmiş 
olmalõ ve her bir ankeraj cõvatasõnõn her iki tarafõna 
yerleştirilerek tabanõ hizalamak için bir araç 
sağlanmalõdõr. Bu saplamalar veya dolgu 
parçalarõnõn genişlikleri taban rayõnõn genişliğine 
eşit ya da daha büyük olmalõdõr. Saplama ya da 
dolgu parçalarõnõn uzunluklarõ ankeraj cõvatasõnõn 
çapõndan en az dört katõ kadar olmalõdõr. Mevcut 
ankeraj cõvatalarõnõn arasõna ek dolgu parçalarõ 
konulabilir. 

Her ankeraj cõvata deliği için bir ankeraj cõvatasõ 
ve her ankeraj cõvatasõnda sade, düz W tipi 
rondelalar kullanõn. 

DİKKAT: Teçhizatta Hasar 
 

Her bir ankeraj cõvata deliği için bir ankeraj 
cõvatasõ ve sade, düz W tipi rondela kullanõn.  Aksi 
takdirde pompa ünitesi kayabilir. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, cihazõn hasar 
görmesine, veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. 
 

Motor ya da pompada mekanik aksaklõklar 
olmasõnõ önlemek için pompa tabanõnõn zemine 
düz yerleştirilmesi büyük önem taşõmaktadõr. 
Pompa (motorla birlikte sağlanmasõ durumunda), 
fabrikada uygun şekilde hizalanmõş olarak gelir. 
Ancak tüm pompa tabanlarõ esnek olduğundan 
sevkiyat sõrasõnda yaylanõp dönebilirler. Pompa 
tekrar hizalanmadan boru takmayõnõz. Boru takma 
işlemi bittikten ve pompa tekrar kurulup 
bağlandõktan sonra tekrar hizalayõn. Yeni bir ünite 
ve temel üzerinde zaman zaman hizalama ayarõnõ 
yeniden yapmak gerekebilir. 

Opsiyonel Harç Dökme İşlemi 
Pompa ünitesinin seviyesi düzeltildikten, 
emniyetli bir şeklide zemine vidalandõktan ve 
uygun şekilde hizalandõktan sonra harç 
dökme işlemi gerçekleştirilebilir. Pompa 
tabanõnõn içinde iyi sõnõf çekmeyen bir harç 
kullanõlmalõdõr. 

 

 

Şekil 7: Taban Plakasõnõ Yerleştirme 

ROTASYON 
VSX Serisi pompalarõ hem sağa hem sola  
rotasyon olarak mevcuttur. Pompa gövdesine 
yerleşik bir ok rotasyon yönünü belirtir. 

KAPLING HİZALAMASI 
Tüm hizalama işlemleri, sadece motor hareket 
ettirilerek veya boşluklara ara parçalarõ koyularak 
yapõlmalõdõr. Bir yöndeki ayarlar, başka bir yöndeki 
hizalamayõ değiştirebilir. Dolayõsõyla, bir düzeltme 
yaptõktan sonra tüm yönlerde hizalamayõ kontrol 
ediniz. Tüm ölçümler, pompa ve motor cõvatalarõ 
sõkõlmõş olarak alõnmalõdõr. Son hizalama kontrolü, 
ünitenin son çalõşma sõcaklõğõna ulaşmasõndan 
sonra yapõlmalõdõr. 

UYARI: Beklenmedik Başlatma Tehlikesi 
 

Bakõm öncesinde gücü kesiniz ve kilitleyiniz.  
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 
 

1. Pompa ve motor millerini kontrol edin ve 
boya, çapak, pas vs.�yi çõkarõn. Göbekleri 
(ve rakorlarõ, QD veya Konik Kilit tipli)  
millerin üzerine anahtarlarla kaydõrõn. 

2. Yüksek hõzlõ halkalar ayõrõcõ kaplinler için 
kullanõldõğõnda, her yarõm elemana bir 
halkayõ gevşek olarak takõn. 
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3. Göbeklerin üzerinde bir yarõm eleman 
tutarak uygun göbek aralõğõnõ belirleyin. 
Yüksek hõz halkalarla aralayõcõ elemanlar 
kullanõldõğõnda her iki yarõm elemanõ 
göbeklerin üzerinde tutun ve göbeklerin 
halkalara engel olmadõğõndan emin olun. 
Göbekler, göbek uzantõsõ dõşarõ ya da içeri 
bakacak şekilde takõlabilir. Milin kendi 
çapõnõn en az 0,8�i kadar göbeklerin içine 
uzandõğõndan emin olun. 

4. Hizalama sõrasõnda hareket etmelerini 
önlemek için göbekleri millere hafifçe 
sõkarak bağlayõn. 

5. Göbekler en az Şekil 10�da gösterilen izin 
verilen hatalõ hizalama değerlerine göre 
hizalanmalõdõr. Hizalama lazerler, kadranlõ 
göstergeler ya da düz masdar ve kumpas 
kullanõlarak yapõlabilir. 

Düz masdar ve kumpas kullanarak 
hizalama 
Bir kumpas kullanõlarak çember çevresinde 
çeşitli noktalarda bulunan iki göbeğin 
arasõndaki mesafeyi ölçerek açõsal hizalama 
hatalarõ kontrol edilebilir. Milleri 
döndürmeyin. Minimum ve maksimum 
mesafe değerleri arasõndaki fark kabul 
edilebilen değer aralõğõna girene kadar 
teçhizatõn konumunu değiştirmeye devam 
edin. 

Açõsal hizalama hatalarõ ayrõca çember 
çevresinin çeşitli noktalarõndaki kaplin 
yüzeylerinin arasõna kalõnlõk ölçer sokularak 
da kontrol edilebilir.  Milleri döndürmeyin. 
Minimum ve maksimum mesafe değerleri 
arasõndaki fark kabul edilebilen değer 
aralõğõna girene kadar teçhizatõn konumunu 
değiştirmeye devam edin. 

Paralel hizalama iki göbeğin üzerinden düz 
masdar sokularak ve göbeklerin çevresinde 
çeşitli noktalardan maksimum sapmalar 
ölçülerek kontrol edilebilir. Milleri 
döndürmeyin. Sapma kabul edilebilen 
değerler aralõğõna gelene kadar teçhizatõn 
konumlandõrmaya devam edin. 

 

 

Şekil 8: Düz Masdar ile Hizalama 
Kontrolü  

 

Şekil 9: Kumpas ile Hizalama Kontrolü 
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Tablo 3: Açõsal İnç Aralõğõ 
Açõlar Göbek 

Boyutu 1 2 3 4 
WE2 0.032 0.065 0.097 0.129 
WE3 0.040 0.081 0.121 0.162 
WE4 0.045 0.091 0.136 0.181 
WE5 0.055 0.109 0.164 0.218 
WE10 0.064 0.127 0.191 0.218 
WE20 0.078 0.156 0.234  
WE30 0.095 0.189 0.284  
WE40 0.116 0.231 0.347  
WE50 0.142 0.284 0.425  
WE60 0.153 0.305   
WE70 0.161 0.323   
WE80 0.196 0.393    

Şekil 10: Wood�s Duraflex®1 Kaplinleri için Kabul Edilebilen Maksimum Hizalama Hatalarõ 

 

                                                
1 Duraflex, T.B. Wood�s Inc.�in tescilli ticari markasõdõr. 

Örnek: 3° açõsal hizalama hatasõ olan bir WE10 
kaplini, L1 ve L2 arasõndaki ölçümlerde 0,191inçlik 
bir farka sahiptir. (Bkz: Şekil 9) 

Kadran göstergesi kullanarak hizalama 
Kadran gösterge tabanõ bir kaplin yarõsõna ya 
da mile takõlarak ve kadran gösterge 
butonunu karşõsõndaki kaplin yarõsõnõn ön ya 
da arka yüzüne yönelterek açõsal hizalama 
hatalarõ kontrol edilebilir. Şekil 11�de 
gösterildiği gibi kaplin yarõlarõna indeks 
çizgileri çizin. Göstergeyi sõfõra ayarlayõn. Her 
iki kaplin yarõsõnõ, indeks çizgilerinin 
eşleştiğinden emin olarak döndürün. Sapma 
kabul edilebilen değerler aralõğõna gelene 
kadar teçhizatõn konumlandõrmaya devam 
edin. 

Kadran gösterge tabanõ bir kaplin yarõsõna ya 
da mile takõlarak ve kadran gösterge 
butonunu karşõsõndaki kaplin yarõsõnõn dõş 
kõsmõna yönelterek paralel hizalama hatalarõ 
kontrol edilebilir. Kadranõ sõfõra ayarlayõnõz. 
Her iki kaplin yarõsõnõ, indeks çizgilerinin 
eşleştiğinden emin olarak döndürün. Sapma 
kabul edilebilen değerler aralõğõna gelene 
kadar teçhizatõn konumlandõrmaya devam 
edin. 

 

 
Şekil 11: Gösterge Kadranõyla 

Hizalama Kontrolü 

6. Açõsal ve paralele hizalamalarõn halen 
Şekil 10�da verilen değerler aralõğõnda 
olduğundan emin olmak için göbekleri 
tekrar kontrol edin. 

7. Pompa göbeğindeki ayar vidasõnõ gevşetin. 
Göbek ayar vidalarõnõn karşõsõna bir yarõm 
elemanõ gevşek olarak takõn. Her iki göbek 
ayar vidasõnõ Tablo 4D�de gösterilen 
değerde sõkõn. QD veya Konik Kilit 
göbekler için rakorlarla verilen talimatlara 
uyun. Diğer yarõm elemanõ göbeklere 
gevşek olarak takõn. Başlõk vidalarõnõ 
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yüksek hõzlõ halkalara takõn. Göbek 
hizalama hatasõ yüzünden başlõk vidalarõ 
ve elemanlardaki delikler doğru 
hizalanmõyorsa, milleri çok az döndürün. 
Tüm eleman ve yüksek hõzlõ halka başlõk 
vidalarõnõ Tablo 4'de gösterilen değerlerde 
sõkõn. Eğer mümkünse açõsal ve paralel 
hizalamalarõ tekrar kontrol edin. 

UYARI: Düşen Nesne Tehlikesi 
 

Kaplin başlõk vidalarõ ve ayar vidalarõ tork 
anahtarõ ya da tork ölçme cihazõ kullanõlarak 
takõlmalõdõr. Belirtilen sõkma değerlerine göre 
takõlmayan donanõm gevşeyip kaplin 
takõmõndan çõkabilir. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 

8. Kaplinle verilen başlõk vidalarõnõn 
vibrasyondan dolayõ gevşemeyi önleyici 
dişli kilit kaplamalarõ bulunur. Başlõk 
vidalarõ dört defadan fazla ya da kõlõflarõ 
yokken kullanõlmamalõdõr. Yedek başlõk 
vidalarõnõ Bell & Gossett temsilcinizden 
satõn alabilirsiniz. 

UYARI: Düşen Nesne Tehlikesi 
 

Hasarlõ ya da eksik dişli kilit kaplamasõ olan 
başlõk vidalarõ kullanõlmamalõdõr. Aksi takdirde 
gerekli olan karşõ kuvvete ulaşõlamaz ve 
donanõm gevşeyip kaplin takõmõndan çõkabilir. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 
 

 
Şekil 12: Woods Duraflex Kaplin � 

Tipik Aralõksõz 

 
Şekil 13: Woods Duraflex Kaplin � 

Tipik Aralõklõ 

 

Tablo 4: Woods Duraflex Kaplinlerin 
Sõkma Tork Değerleri ve Maksimum 

RPMleri 
Maksimum RPM 

Temel 
Boyut 

Eleman 
ve Halka 
Başlõk 
Vidasõ 

Tork (ft-
lb) 

Standard 
Göbek 
Ayar 

Vidasõ 
Tork (ft-

lb) Standart Aralõk 
WE2 7 7500 1800 
WE3 7 7500 1800 
WE4 14 7500 1800 
WE5 23 7500 1800 

WE10 

17 

23 7500 1800 
WE20 50 6600 1800 
WE30 50 5800 1800 
WE40 100 5000 1800 
WE50 

30 

100 4200 1800 
WE60 167 3800 1800 
WE70 167 3600 1800 
WE80 

75 
167 2000 1800 
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Son Hizalama 
Çalõşma sõcaklõğõna erişmek için pompa 
başlangõçta yeterli bir süre çalõşmadõkça nihai 
hizalama yapõlamaz. Normal çalõşma 
sõcaklõğõna ulaşõldõğõnda, hizalamayõ tekrar 
kontrol etmek ve buna göre sõcaklõğõ 
ayarlamak için pompayõ emniyete alõn. 
(Kaplin Hizalama olarak adlandõrõlmõş 
bölüme bakõnõz.)  

NOT: Elastomerik kaplinler, pompa ve motor 
millerinin açõsal mil hizalama hatalarõ ve 
paralel sapmalarõ düzenlemek için özel olarak 
tasarlanmõşlardõr. Ancak sapma ve/veya 
hizalama hatasõnõn miktarõ uygulanan esnek 
kaplinin tipine bağlõdõr. Kontrol edilmezse 
kaplin hizalama hatalarõnõn pompanõn 
mekanik sõzdõrmazlõk elemanlarõ ve 
yataklarõnõn çalõşma ömürlerinin üzerindeki 
etkileri önemli derecededir. 

UYARI: Döner Bileşen Tehlikesi 
Pompayõ tüm korumalar yerinde olmadan 

çalõştõrmayõnõz.  
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 

EMME VE DEŞARJ BORU DONANIMI 
Pompa borularõnõ takarken, Hidrolik Enstitüsü 
Standartlarına uyduğunuzdan ve aşağõdaki 
önlemleri aldõğõnõzdan emin olun: 

Borular daima pompaya gitmelidir. 

Pompayõ boruya doğru hareket ettirmeyiniz. Bu 
son hizalamayõ imkânsõz kõlabilir. 

Hem emiş hem boşaltõm borularõ pompanõn 
yanõnda bağõmsõz şekilde desteklenmeli ve 
düzgün biçimde ayarlanmalõdõr; böylece flanş 
cõvatalarõ sõkõştõrõldõğõnda pompaya hiçbir gerilim 
aktarõlmamalõdõr. Destek sağlamak için boru 
askõlarõ veya diğer destek araçlarõnõ kullanõn. Boru 
sisteminde uzatma bağlantõlarõ kullanõlmõşsa, 
bunlar pompaya en yakõn boru desteklerinin 
ilerisine takõlmalõdõr. Borunun zorlanmasõnõ 
önlemek için uzatma bağlantõlarõnda cõvatalar 
kullanõlmalõdõr. Uzatma bağlantõlarõnõ pompaya 
yakõn veya sistem basõncõndaki değişikliklerin 
sonucunda pompada zorlama oluşturacak şekilde 
takmayõnõz. 

Borularõ olabildiğince düz takõnõz, gereksiz 
kõvrõmlarõ engelleyiniz. Gerektiğinde, sürtünme 
kayõplarõnõ azaltmak için 45° veya uzun taramalõ 
90°lik bağlantõ kullanõn. 

Tüm boru bağlantõlarõnõn sõzõntõ geçirmez 
olduğundan emin olun. 

Flanşlõ bağlantõlar kullanõldõğõnda, iç çaplarõn 
uygun şekilde eşleşmesini sağlayõn. 

Bağlantõlarõ oluştururken, çapaklarõ ve keskin 
uçlarõ yok edin. 

Bir bağlantõyõ oluştururken, borularõ �esnek 
yaylandõrmayõn�. Emme veya deşarj hatlarõnõn 
zorlanmasõ durumunda kaplin ve yatak aşõnmasõ 
meydana gelecektir. 

Önemli sõcaklõk değişikliklerinin öngörüldüğü 
yerlerde, sisteme pompada kasõlmayõ 
engelleyecek şekilde genleşmeyi emen parçalar 
yerleştirilmelidir. 

Bir izolasyon tabanõ kullandõğõnõzda, pompanõn 
hem emme hem deşarj taraflarõnda esnek borular 
da kullanõlmalõdõr. 

Boru hattõ, pompanõn etrafõnda izolasyon 
vanalarõna ve de emiş borusunda da boşaltma 
vanasõna sahip olmalõdõr. 

Dikey flanş ayarõnda kabul edilen statik flanş 
yükleme değerleri için Teknik Bülten B-876 veya 
BX-876�dan ve Tablo 5�e bakõnõz.  (VSC ve VSCS 
Modelleri) 

Deşarj hattõna takõlan bir Bell & Gossett Üç Yönlü 
Valf, pompayõ su darbesinden koruma görevi, ve 
bakõm ve akõş kõsma için sürgülü valf görevi 
görecektir. 
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Emme Boru Takõmõ 

Emme borularõnõ takarken, Hidrolik Enstitüsü 
Standartlarına uyduğunuzdan ve aşağõdaki 
önlemleri aldõğõnõzdan emin olun: (Bkz: Şekil 
14) 

Emme borularõnõn boyutu ve kurulumu büyük 
önem taşõmaktadõr. Borular, basõnç kayõplarõ 
en aza indirilecek ve başlatma ve çalõştõrma 
sõrasõnda pompaya yeterli sõvõ akacak şekilde 
seçilir ve kurulur. NPSH (Net Pozitif Emiş 
Yüksekliği) sorunlarõnõn çoğu doğrudan hatalõ 
emme boru sistemlerine bağlanabilir. 

Yetersiz boyuttaki emme borularõnõn neden 
olacağõ sürtünme kayõplarõ sõvõnõn pompaya 
gidiş hõzõnõ artõrabilir. Giriş boru boyutlarõ ve 
hõz gereksinimleri için Hidrolik Enstitüsü 
Standartlarına bakõnõz. 

Yatay çift emişli pompalarõn emiş 
borularõndaki dirsekler, dirseğin etrafõnda her 
zaman düzensiz türbülanslõ akõş olduğu için 
Hidrolik Enstitüsü Standartlarına göre 
takõlmalõdõr. Dikeyden farklõ bir konumdayken 
(pompa emme memesine oranla) türbin 
rotorunun bir tarafõna diğerinden daha çok 
sõvõ girer (Bkz: Şekil 15). Bu durum, dengesiz 
itme yüklerine yol açarak, yataklarõn aşõrõ 
õsõnmasõna, ve hidrolik performansõn 
etkilenmesine ilave olarak hõzlõ aşõnmaya 
neden olacaktõr. 

Giriş kõsmõndaki boru redüktörleri için, tek bir 
redüktörde bir boru çapõndan daha fazla 
küçültme yapõlmamalõdõr. 

 

 

 

 

 

Şekil 14: Emme Borusu Kurulumu (Boru 
destekleri gösterilmemiştir)
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Şekil 15: Pompaya Bitişik Bir Dirsek Etrafõnda Düzensiz Akõş Nedeniyle Bir 

 Çift Emme Türbin Rotorunun Dengesiz Yüklenmesi. 
 

Bir emmeli kaldõrõcõ üzerinde çalõşõrken, 
emme borusu yukarõ, pompa ağzõna doğru 
eğimli olmalõdõr. Yatay bir emme hattõ, 
pompaya doğru kademeli bir artõş 
göstermelidir. Borudaki tüm yüksek noktalar 
havayla dolabilir ve pompanõn düzgün 
çalõşmasõnõ engelleyebilir. 

Pompa temizleme sõvõsõnõn pompayõ 
sökmeden geçmesini kolaylaştõrmak için, 
emme flanşõnõn yanõna, kolayca hattan 
düşebilecek kõsa bir boru parçasõ (Dutchman 
veya bobin parçasõ) takõlabilir. Bu 
düzenlemeyle, rotoru tõkayan tüm maddelere 
bobin parçasõ (veya boru parçasõ) çõkarõlarak 
ulaşõlabilir. 

Emme Boru Takõmõndaki Valfler 
Emme borularõnõ takarken, aşağõdaki 
önlemleri alõn: 

Emme borusu valflarõ önerilen düz boru 
çalõştõrõlmadan hemen önce yerleştirilmelidir. 

Pompa statik emmeli kaldõrõcõ koşullarõnda 
çalõşõyorsa, pompa her başlatõldõğõnda ön 
doldurma gerekliliğini önlemek için bir ayak 
vanasõ takõlabilir. Bu vana, çoklu yay tipi 
yerine, emme hattõnda aşõrõ sürtünmeyi 
önleyecek kanat kapaklõ tipte ve boyutta 
olmalõdõr. Ayak vanasõ ve boru, emme hattõ 
kayõplarõnõ azaltarak pompanõn NPSHa�sõnõ 
maksimuma artõracak şekilde 
boyutlandõrõlmalõdõr. 

Kontrol vanalarõ normal uygulamalarda deşarj 
borusuna takõlõr. Emme borusunda kontrol 

vanasõ kullanmadan önce pompanõn ek 
basõnç kaybõnõ, potansiyel su darbesini ve 
tüm pompa sarmalõnõn çõkan basõnca maruz 
kalmasõnõ göz önünde bulundurun. 

Taban vanalarõ kullanõldõğõnda veya diğer �su 
darbesi� ihtimalleri söz konusu olduğunda, 
pompayõ kapatmadan önce boşaltõm vanasõnõ 
yavaşça kapatõnõz. 

Pompa kesinlikle pompanõn emme kõsmõnda 
bir vana kullanõlarak boğulmamalõdõr. Emme 
vanalarõ sadece pompayõ bakõm amacõyla 
izole etmek için kullanõlmalõdõr ve daima hava 
boşluklarõnõ engelleyecek yerlere takõlmalõdõr. 

Deşarj Boru Donanõmõ 
Deşarj borusundaki maksimum hõz saniyede 
4,5 metreyi (15 feet) aşmamalõdõr. Eğer çõkõş 
borusunda bir kontrol vanasõ varsa bu değer 
azaltõlmalõdõr. Sistem kayõplarõ, çalõşma ömrü 
maliyetleri ve sürecin önemi deşarj pompa ve 
bağlantõlarõnõn boyutlarõnõ belirler. Bazõ 
yüksek enerjili pompalar, pompanõn çõkõşõna 
yakõn bir yere monte edilmiş olan akõşõ 
etkileyen cihazlara karşõ hassastõr.  Gerekli 
olan minimum düz boru uzunluğuyla ilgili 
sorularõnõz olduğunda Bell & Gossett'e 
danõşõn. 

Basõnç Göstergeleri 
Hem emme hem boşaltõm ağõzlarõndaki 
basõnç gösterge tapalarõna uygun büyüklükte 
basõnç göstergeleri takõlmalõdõr. Basõnç 
göstergeleri operatörün pompanõn 
çalõşmasõnõ kolayca gözlemesini ve 
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pompanõn performans eğrisine uygun çalõşõp 
çalõşmadõğõnõ belirlemesini sağlar. Kavitasyon, 
buğu terlemesi veya diğer kararsõz işletimler 
meydana gelirse, büyük dalgalanma gösteren 
deşarj basõnçlarõ gözlenir. 

Pompanõn İzolasyonu 
Pompalarõn izole edildiği uygulamalarda, 
pompa taşõma braketleri izole edilmemelidir; 
çünkü bu õsõyõ mahfazanõn içersinde 
�hapsetme� eğilimindedir. Bu işlem yatak 
sõcaklõklarõnõn artmasõna ve erken yatak 
bozulmalarõna neden olabilir. 

 

Şekil 16: Pompanõn İzolasyonu 
 

POMPA SIZDIRMAZLIĞI 
Mekanik Sõzdõrmazlõk Elemanlarõ 
Mekanik sõzdõrmazlõk elemanlarõ, bazõ 
uygulamalarda daha iyi sõzdõrmazlõk kaliteleri 
ve daha uzun kullanma ömürleri nedeniyle 
tercih edilir. Bir sõzdõrmazlõk elemanõ uygun 
şekilde takõldõğõnda, benzer uygulamalardaki 
salmastralardan daha uzun süre kullanõlõr. 
Salmastradan alternatif bir düzeneğe geçiş, 
yetkili servis personeli tarafõndan sahada 
yapõlabilir. Geçiş parçalarõ Bell & Gossett 
yerel satõş temsilcinizden temin edilebilir. 

Salmastra 
Pompalanan sõvõdaki kirletici (kontaminan) 
maddeler salmastra kutusuna girmemelidir. 
Bu kirleticiler mil kovanõnda aşõrõ aşõnmaya 
veya korozyona, aynõ zamanda salmastranõn 
çabuk bozulmasõna neden olabilir; hatta 
salmastra kutusu yõkama ve yağlama 
sistemini tõkayabilir. Salmastra kutusu, daima 
salmastrayõ yõkamak ve yağlamak için temiz, 

berrak bir sõvõ kaynağõ ile birlikte 
sağlanmalõdõr.  

Eğer pompa sistemi basõnç koşullarõ gün 
içerisinde değişiyorsa, salmastra ayarõ 
güçleşir. Bir mekanik sõzdõrmazlõk elemanõ 
kullanõlmasõ düşünülmelidir. 

Standart pompalar normalde sevkiyattan 
önce salmastralõdõr. Eğer pompa sevkiyattan 
sonra 60 gün içerisinde monte edilirse, -
salmastra yeterli yağ miktarõna sahip olarak 
iyi durumda olacaktõr. Eğer pompa daha uzun 
bir süre saklanõrsa, salmastra kutusunu tekrar 
doldurmak gerekebilir. Bununla birlikte, her 
durumda pompa çalõşmaya başlatõlmadan 
önce salmastrayõ denetleyiniz. 

NOT: Salmastra ayarlarõ bu kõlavuzun Bakõm 
bölümde anlatõlacaktõr. 

Bazõ durumlarda salmastrayõ yağlamak için dâhili 
sõvõ yağlamasõ (pompalanan sõvõ) kullanmak 
mümkündür. Bu, ancak aşağõdaki tüm şartlar 
karşõlandõğõnda yapõlabilir: 

1. Sõvõ temizdir, tortu ve kimyasal çökelti 
içermez ve sõzdõrmazlõk eleman 
malzemesiyle uyumludur. 

2. Sõcaklõk 32°F�in üzerinde ve 160°F�in 
altõndadõr. 

3. Emme basõncõ 75 psig�in altõndadõr. 

4. Yağlayõcõ (pompalanan sõvõ) yağlama 
niteliklerine sahiptir. 

5. Sõvõ toksik ve uçucu değildir. 

Pompalanan sõvõ katõ madde içerdiğinde veya 
salmastra malzemeleriyle uyumlu olmadõğõnda, 
dõşarõdan bir yõkama sõvõsõ sağlanmalõdõr. 
Genellikle yukarõdaki şartlarõn herhangi biri 
karşõlanmadõğõnda, harici bir yõkama sõvõsõ (bir dõş 
kaynaktan) gerekir. 

Standart salmastra kutusu, salmastra 
halkalarõndan (halka sayõsõ için Kurma ve Sökme 
Prosedürleri bölümüne bakõnõz), bir sõzdõrmazlõk 
halkasõ ve bir salmastra bileziğinden oluşur. Mili 
korumak için, genelde kutudan ve salmastra 
bileziğinin altõndan uzanan bir mil kovanõ sağlanõr. 

Temiz, soğuk kapama ortamõ sağlamak için, 
salmastra kutusunun içinde, doğrudan 
sõzdõrmazlõk halkasõnõn üzerinde tapalõ bir delik 
sağlanmõştõr. Salmastraya hõzla hasar verecek ve 
mil kovanõnõ çizecek yabancõ maddelerin kutuya 
girmesini engellemek için yeterince yüksek bir 
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basõnçta yõkama sõvõsõ salmastra kutusuna sürekli 
sağlanmalõdõr. 

Sadece salmastra kutusunun içinden pompa 
mahfazasõna belirli bir akõş yönü oluşturmak için 
yeterli hacimde yõkama sõvõsõ gereklidir, fakat 
basõnç önemlidir. Emme basõncõnõn yaklaşõk 15 ila 
20 psig üzerinde bir basõnçta, yaklaşõk 0,25 GPM 
hõzda kapatma suyu uygulayõn. (Saniyede yaklaşõk 
bir (1) damla.) 

Harici yõkama sõvõsõ, salmastranõn, salmastra 
kutusundan çok yavaş şekilde damlayarak çok 
hafif bir sõcaklõkta çalõştõğõ noktaya ayarlanmalõdõr. 
Harici bir kaynaktan gelecek aşõrõ basõnç 
salmastraya çok zarar verebilir. Fakat berrak 
sõvõlar yerine aşõndõrõcõ bulamaç sõvõlar için daha 
fazla basõnç gereklidir. Sõzõntõnõn incelenmesi, 
harici basõncõn artõrõlmasõ mõ, yoksa azaltõlmasõ mõ 
gerektiğini gösterir. Sõzõntõda bulamaç mevcutsa, 
kutudan sadece berrak sõvõ damlayana dek 
basõncõ artõrõn. Eğer damlayan sõvõ aşõndõrõcõ veya 
personel için zararlõ ise, toplanarak bir boru 
yardõmõyla dõşarõ atõlmalõdõr. 

Yaygõn görülen bir hata da, harici boru vanasõnõ 
iyice açmak ve ardõndan damlamayõ salmastra 
bileziğini sõkõştõrarak kontrol etmektir. Optimum 
duruma ulaşmak için her iki ayarõn kombinasyonu 
gereklidir. Salmastranõn ve kovanõn ömrü, diğer 
tüm faktörlerden çok, dikkatli kontrollere bağlõdõr. 

V-KESİM TÜRBİN ROTORU  
Türbin rotoru kesimlerinin büyük çoğunluğu 
standart düz kesimlerdir. Ancak, bazõ pompa 
boylarõnda daha küçük çaplar için V-kesim 
kullanõlõr (Bkz: Şekil 17). Her iki tip kesimde de, 
Dref, isim etiketinde bulunan ve yayõnlanan 
performans eğrilerinden seçilen türbin rotor çapõdõr. 

Dref türbin rotoru çapõ Tablo 5�de gösterilen Dtabaka 
değerlerinden daha küçük olduğu zaman V-kesim 
gerekir. 

Dtabaka tabakalarõn kesim çapõdõr. Bu değer, Tablo 
5�de de gösterildiği gibi, belirtilen bir pompa boyu 
için tüm V-kesim çaplarõnda değişmezdir. 

Dgöbek göbekteki çaptõr (V-kesimin tabanõ). 

Belirtilen bir Dref performansõna ulaşmak için 
Dtabaka�yõ Tablo 5�deki değerlere göre kesin. Daha 
sonra Şekil 18�deki çizelgelere göre uygun pompa 
boyu ve Dref�e göre Dgöbek�i bulun. 

Örnek: 8x10x10,5A�lõk bir türbin rotorunu 8,000�lik 
bir Dref�e göre kesmek için tabakalarõ Tablo 5�e 
göre 8,250�e (Dtabaka) kesin, ve V�nin tabanõnõ 
Şekil 18�e göre 7,750 inçe ( Dref) kesin. 

Tablo 5: Gereken V-kesimler 
Pompa Boyutu Dtabaka 
6x8x10,5A 8,000 inç 

 
8x10x10,5A 8,250 inç 
10x12x10,5A 9,750 inç 

 
12x14x13,5A 11,125 inç 
14x16x13,5A 12,375 inç 

 
 

 

 

 

Şekil 17: Düz ve V-Kesim Türbin Rotorlarõ 
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ÇALIŞTIRMA 
YIKAMA 
Yeni ve eski sistemler, tüm yabancõ maddeleri 
gidermek için yõkanmalõdõr. Ağõr pulsu cisimler, 
kaynak parçalarõ, tel veya başka büyük yabancõ 
maddeler pompa türbin rotorunu tõkayabilir. Bu, 
pompa kapasitesini azaltacak ve kavitasyona, aşõrõ 
titreşime yol açacak ve/veya yakõn aralõklõ 
parçalarõn (aşõnma halkalarõ, sõzdõrmazlõk 
elemanlarõ, kovanlar, v.b.) hasar görmesine neden 
olacaktõr. 

DOLDURMA 
Havalandõrma delikleri, tutulan gazlarõn ve havanõn 
kaçabilmesi için en yüksek noktada olmalõdõr. 
Bununla birlikte, eğer gazlar yanõcõ, toksik veya 
aşõndõrõcõ ise, personelin veya diğer sistem 
parçalarõnõn zarar görmesini engellemek için 
uygun bir yere verilmelidir. Boru askõlarõ ve 
kroşeler kontrol edilerek ilave pompa ağõrlõğõnõ 
taşõmak üzere uygun şekilde ayarlandõğõndan 
emin olunmalõdõr. 

Sistem doldurulurken, tüm boşaltma tertibatlarõ 
kapatõlmalõdõr. Doldurma işlemi yavaş bir şekilde 
yapõlmalõ, aşõrõ hõzlarõn pompa elemanlarõnõn 
dönmesine yol açarak pompaya veya pompa 
sürücüsüne hasar vermesine meydan 
verilmemelidir. Kroşelerin ve askõlarõn yeterliliği, 
borulara bağlõ olmayan herhangi bir rijid yapõya bir 
kadranlõ gösterge monte etmek ve gösterge 
düğmesini pompa flanşõ üzerinde lülenin eksenel 
yönünde ayarlamak suretiyle kontrol edilebilir. 
Eğer doldurma işlemi devam ederken gösterge 
hareket ederse, kroşeler ve destekler yeterli 
değildir veya uygun şekilde ayarlanmamõştõr ve 
düzeltilmelidir. 

İLK DOLDURMA İŞLEMİ 
Pompa emme vanasõ üzerinde artõ kutup şeklinde 
kurulmuşsa, emme vanasõ açõlarak ve 
muhafazanõn üstündeki havalandõrma tapasõ 
gevşetilerek (çõkarmayõn) muhafazadaki havayõ 
boşaltmak suretiyle ilk doldurma işlemi yapõlabilir. 

Pompanõn emme kaldõracõ ile kurulmuş olmasõ 
halinde, ön doldurma işlemi dip vanalarõ, ejektörler 
gibi diğer yöntemlerle veya gövdenin ve emme 
hattõnõn manüel olarak doldurularak çalõştõrõlmasõ 
gereklidir. 

DİKKAT: Sõzdõrmazlõk Elemanõna Zarar 
Tehlikesi 

 
Pompayõ kuru çalõştõrmayõn. Sõzdõrmazlõk elemanõ 
zarar görebilir.  
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, cihazõn hasar 
görmesine, veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. 
 

Pompadan dõşarõ havalandõrmayõ sağlarken, 
pompanõn şaftõ bir kaç kez elle döndürülmelidir. 

ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER 
UYARI: Beklenmedik Başlatma Tehlikesi 
 

Bakõm öncesinde gücü kesiniz ve kilitleyiniz. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 
 

UYARI: Elektrik Şoku Tehlikesi 
 

Elektrik bağlantõlarõ tüm ilgili kanunlara, 
yönetmeliklere ve iyi uygulamalara göre nitelikli bir 
elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 
 

Pompa ilk kez çalõştõrõlmadan önce aşağõdaki 
kontrolleri yapõnõz: 

1. Pompa ve motor arasõndaki hizalamayõ kontrol 
ediniz. (hizalama şartlarõ için Kaplin Hizalama 
olarak adlandõrõlmõş bölüme bakõnõz.) 

2. Kablolama diyagramõ üzerinden motora ve 
başlatma aygõtõna giden tüm bağlantõlarõ 
kontrol ediniz. Üzerinde kablo devresi bulunan 
isim plakasõ üzerinden voltajõ, fazõ ve frekansõ 
kontrol ediniz. 

3. Randõmanlõ çalõşabilmesi için emme ve tahliye 
borularõnõ ve basõnçölçerlerini kontrol ediniz. 

4. Serbestçe döndüğünden emin olabilmek için 
döner parçayõ elinizle döndürünüz. 

5. Salmastra kutusu ayarõnõ, yağlamayõ ve 
borularõ kontrol ediniz (sadece salmastra 
sõzdõrmazlõk elemanõ). 

6. Sürücünün yağõnõ kontrol ediniz. Sürücü 
kurulum, çalõştõrma ve bakõm kõlavuzuna 
bakõnõz. 

7. Pompa yataklarõnõn gereği şekilde yağlanmõş 
olduğundan emin olunuz. Yağlama 
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bölümündeki Pompa Yataklarõ paragraflarõna 
bakõnõz. 

8. Kaplinin, gerekli durumlarda, gereği şekilde 
yağlanmõş olduğundan emin olunuz. Yağlama 
bölümündeki Kaplinler paragraflarõna bakõnõz. 

9. Pompanõn sõvõ dolu olduğundan, tüm 
vanalarõn gereği şekilde takõlõ ve işler durumda 
olduğundan, tahliye vanalarõnõn kapalõ ve 
emme vanasõnõn da tamamen açõk 
olduğundan emin olunuz. Muhafazanõn 
üstündeki havanõn tamamõnõ boşaltõn. 

10. Dönüş yönünü kontrol ediniz. Sürücünün, 
pompa gövdesi üzerinde okla gösterilen yönde 
çalõştõğõndan emin olunuz; çünkü pompanõn 
yanlõş yönde dönmesi halinde ciddi zararlar 
meydana gelebilir. Motor bağlantõ kablolarõ her 
söküldüğünde rotasyon yönünü kontrol ediniz. 

UYARI: Döner Bileşen Tehlikesi 
Pompayõ tüm korumalar yerinde olmadan 

çalõştõrmayõnõz.  
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi kişisel 
yaralanmaya veya ölüme ve cihaz hasarõna neden 
olabilir. 

ÇALIŞTIRMA 
1. Tüm tahliye vanalarõnõ ve tahliye hattõndaki 

vanayõ kapatõn. 

2. Emme hattõndaki tüm vanalarõ tam olarak açõn. 

3. Salmastra kutusuna giden yõkama suyunu 
yavaşça açõnõz. (Eğer pompalanan sõvõ kirliyse 
veya hava sõzõntõsõnõn önlenmesi gerekiyorsa, 
bu hatlar daima açõk bõrakõlmalõdõr.) 

4. Pompaya ön doldurma yaparak çalõştõrõn. 

5. Pompa sürücüsünü çalõştõrõnõz (türbinlerin ve 
motorlarõn õsõtõlmasõ gerekebilir; üretici 
talimatlarõna bakõnõz). 

NOT: Pompa ön doldurmalõ başlatma sõrasõnda 
güç kaybediyorsa, kapatõlmalõ ve prosedür 
tekrarlanmadan önce durumu kontrol edilip 
düzeltilmelidir. 

6. Pompa tam hõzla çalõşõrken, tahliye vanasõnõ 
yavaşça açõn. Pompanõn sõfõr akõşla çalõşõrken 
zarar görmesini engellemek için bu işlem 
başlatmanõn ardõndan hõzlõ şekilde yapõlmalõdõr. 

7. Salmastra kutusu için tavsiye edilen basõncõ 
elde etmek için yõkama hattõ valflerini 
ayarlayõn. 

OPSİYONEL KONTROL LİSTESİ 
1. Sürücü/Pompa Rotasyonu: Motor bağlantõ 

kablolarõ her söküldüğünde rotasyon yönünü 
kontrol ediniz. Sürücünün pompa muhafazasõ 
üzerindeki okla gösterilen yönde çalõştõğõndan 
emin olunuz. Pompanõn yanlõş yönde 
çalõştõrõlmasõ, kaba çalõşma ve aşõrõ titreşime 
yol açabilir. 

2. Akõş: Sahada akõş hõzõnõn (hacim/zaman) 
doğru şekilde ölçülmesi zordur. Venturi ölçüm 
cihazlarõ, akõş lüleleri, delikli levhalar ve õslak 
kuyu su çekilme zamanlamasõ v.b. 
kullanõlmasõ mümkün yöntemlerdir. Tüm 
okunan değerleri gelecekte başvurmak üzere 
kaydediniz. 

3. Basõnç: Emme ve deşarj basõnç gösterge 
değerlerini kontrol ediniz ve gelecekte 
başvurmak üzere kaydediniz. Aynõ zamanda 
voltajõ, faz başõna amperajõ, bir vatmetre 
mevcutsa kilowatt değerini, ve pompa hõzõnõ 
kaydediniz. 

4. Sõcaklõk: Bir termometre kullanarak, yatak 
sõcaklõklarõnõ kontrol ederek kaydediniz. 
Sõcaklõk 250ºF�õ aşmamalõdõr. 

5. Vibrasyon: Bir santrifüj pompanõn kabul 
edilebilir titreşim seviyesi, pompanõn ve 
destekleyici yapõnõn sağlamlõğõna bağlõdõr. 
Çeşitli pompalar hakkõnda tam bir açõklama ve 
çizelgeler için Hidrolik Enstitüsü Standartlarına 
bakõnõz. 

6. Gürültü: Borulardan, valflerden, sürücülerden, 
dişlilerden, v.b. gelen fon gürültüsü nedeniyle 
sahadaki ses seviyelerinin ölçülmesi güçtür. 
Hidrolik Enstitüsü Standartlarõndaki tavsiyelere 
uyunuz. 

7. Tahliye valfleri kullanarak tahliye hattõndaki 
tüm pompa çõkõş ayarlarõnõ yapõnõz. 

DİKKAT: Kavitasyon Hasarõ Tehlikesi 
 

Pompa çõkõşõnõ ayarlamak için emme hattõnõ 
kõsmayõnõz. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, cihazõn hasar 
görmesine, veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. 

DONMA KORUMASI 
Dondurucu şartlarda kapatõlan pompalar, pompa 
boşaltõlarak ve muhafazanõn içindeki sõvõ 
çõkarõlarak donmaya karşõ korunmalõdõr. 
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ALAN TESTLERİ 
Belirli bir pompa için tipik bir performans eğrisi Bell 
& Gossett yerel satõş temsilcinizden temin edilebilir. 
Bu, eğer yapõlmasõ gerekiyorsa, bir alan testiyle 
birlikte kullanõlabilir. Tüm Bell & Gossett testleri ve 
eğrileri Hidrolik Enstitüsü Standartlarõna 
dayanmaktadõr. Herhangi bir alan testi bu 
Standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. 

Aksi özel olarak kararlaştõrõlmadõkça, tüm kapasite, 
yükseklik ve verim, saf, soğuk ve tatlõ ve 85°F'õn 
üzerinde olmayan su kullanõldõğõnda yapõlan 
laboratuar testlerine dayanõr. 
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BAKIM 
GENEL BAKIM VE PERİYODİK DENETLEME 
Çalõştõrma şartlarõ çok fazla değişkenlik gösterdiği 
için tüm santrifüj pompalarõ için tek bir koruyucu 
bakõm zaman çizelgesi önermek mümkün değildir. 
Ancak düzenli bir denetleme planlanmalõ ve takip 
edilmelidir. Periyodik denetlemeler ve yapõlan 
bakõmlarla ilgili kalõcõ kayõtlar tutmanõzõ öneririz. 
Bakõm süreçlerinin anlaşõlmasõ pompanõzõ iyi 
çalõşõr durumda tutmanõzõ sağlarken maliyeti 
yüksek arõzalarõ da önler. 

Santrifüj pompanõzõn doğru bakõmõyla ilgili en iyi 
kurallardan biri esas çalõşma saatlerinin kaydõnõ 
tutmaktõr. Daha önceden belirtilen süre aşõldõğõnda 
pompa detaylõ bir denetlemeden geçirilmelidir. Bu 
çalõşma süresinin uzunluğu değişik uygulamalara 
göre değişir ve sadece deneyimle belirlenebilir. 
Ancak yeni teçhizat çalõşmaya başladõktan kõsa bir 
süre sonra denetimden geçmelidir. Bir sonraki 
denetim süresi daha uzun tutulabilir. Bu sistem 
maksimum çalõşma süresine ulaşana kadar 
kullanõlabilir ve denetim süreleri arasõndaki 
çalõştõrma süresi böylece belirlenebilir. 

YAĞLAMA 
Pompa Yataklarõ 
Gresle yağlanan yatak muhafazalarõ, 
fabrikada gres yağõyla doldurulur ve 
pompanõn ilk çalõştõrma işleminden önce 
temiz ve kuru bir yerde saklanmasõ şartõyla, 
normalde çalõştõrma öncesi herhangi bir işlem 
gerektirmez. Pompa çalõştõrõldõğõnda, yaklaşõk 
ilk bir saat boyunca yataklar izlenerek uygun 
şekilde çalõşõp çalõşmadõklarõ görülmelidir. 

Periyodik gres yağõ ilavesi gerekmemektedir. 
Eğer yatak braketleri bakõm sebebiyle 
çõkarõlõrsa, yatak muhafazasõnõ tamamõyla 
temizleyin ve toz ve diğer kirletici maddelere 
karşõ korunduğundan emin olun. 

Yeni yataklar ve dudak keçeleri kullanarak 
pompayõ tekrar bir araya getirin. Yatak 
deliklerini doldurmak için yatak braketlerinin 
altõnda bulunan yağlama bağlantõlarõnõ 
kullanõn. 

Gres yağlama tabancasõ kullanarak delikleri, 
dudak keçelerinin altõndan çõktõğõ görülene 
kadar Exxon Polyrex EM®2 yağõyla doldurun. 

                                                

2 Poylrex EM, Exxon Mobile Corp.�õn tescilli ticari markasõdõr. 

Exxon Polyrex EM® gres yağõ kullanõlmasõ 
önerilen tek yağdõr. Başka herhangi bir yağ 
kullanmayõnõz. 

DIKKAT: Yatak Arõzasõ 
 

Farklõ yağlarõ karõştõrarak kullanmayõn, çünkü 
birbirlerinden ayrõlõp yatağõ düzgün bir şekilde 
yağlamazlar. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, cihazõn hasar 
görmesine, veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. 

Normalde bilyeli yataklar için arzu edilen 
maksimum çalõşma sõcaklõğõ 250 ºF�dir. Yatak 
çerçevesinin sõcaklõğõ 250ºF�yi aşarsa, 
nedenini saptamak için pompa kapatõlmalõdõr. 
Emin olmak için doğru bir sõcaklõk ölçüm 
cihazõyla kontrol ediniz. 

Kaplinler 
Polimer ve elastomerik madde tipi kaplinler 
bakõm ve yağlama gerektirmezler. Eğer 
başka kaplin türleri kullanõlõyorsa, kaplin 
üreticisinin bakõm talimatlarõna uyunuz. 

SIZDIRMAZLIK ELEMANI BİLGİLERİ 
Mekanik Sõzdõrmazlõk Elemanlarõ 
Mekanik sõzdõrmazlõk elemanlarõ genelde 
bakõm gerektirmez. Sõzdõrmazlõk elemanlarõnõ 
korumak için pompayõ kuru çalõştõrmayõn. 
Sõzõntõ durumunda sõzdõrmazlõk elemanlarõnõ 
değiştirin. 

Salmastra (Amyantsõz) 
Bell & Gossett amyantlõ salmastra maddesi 
kullanõmõ taraftarõ değildir. 

Salmastralõ pompalarda, salmastra 
sevkiyattan önce takõlõr. Pompa çalõşmaya 
alõnmadan önce, salmastranõn durumunu 
kontrol ediniz. Eğer pompa sevkiyattan sonra 
altmõş (60) gün içerisinde monte edilirse, 
salmastra yeterli yağ miktarõna sahip olarak 
iyi durumda olacaktõr. Eğer pompa daha uzun 
bir süre saklanõrsa, salmastra kutusunu tekrar 
doldurmak gerekebilir. Bununla birlikte, her 
durumda pompa çalõşmaya başlatõlmadan 
önce salmastranõn denetlenmesi tavsiye edilir. 

Yumuşak ve iyi yağlanmõş bir salmastra, 
salmastra kutusunun direncini azaltõr ve mil 
kovanõnõn aşõrõ aşõnmasõnõ engeller. Standart 
salmastrayõ Bell & Gossett yerel satõş 
temsilcinizden temin edilebilir. 
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Salmastralõ bir pompa ilk olarak 
çalõştõrõldõğõnda, bir hava sõzõntõsõna yol 
açmadan salmastranõn hafifçe gevşetilmesi 
tavsiye edilir. Pompa çalõşmaya devam 
ederken, salmastra kovanõ cõvatalarõnõ derece 
derece eşit olarak sõkõnõz. Salmastra kovanõ, 
kesinlikle salmastranõn çok fazla sõkõldõğõ ve 
sõzõntõnõn oluşmadõğõ bir noktaya 
çekilmemelidir. Bu, salmastranõn yanmasõna 
ve mil kovanõnõn aşõnmasõna yol açacak ve 
sõvõnõn salmastra kutusu boyunca devridaim 
yaparak sargõyõ soğutmasõna engel olacaktõr. 
Eğer kutudaki sürtünme dönen elemanõn elle 
çevrilmesini engel olursa, salmastra kutusu 
hatalõ yerleştirilmiş veya ayarlanmõş demektir. 
Doğru şekilde çalõşan bir salmastra kutusu, 
õlõk olarak çalõşmalõ ve sõzdõrma elemanõ 
sõvõsõ yavaşça damlamalõdõr. Pompa bir süre 
çalõştõrõldõktan ve salmastra tamamen 
yerleştikten sonra, salmastra kutusundan 
damlama miktarõ en az dakika başõna 40 ila 
60 damla olmalõdõr. Bu, uygun salmastra 
ayarõnõn, mil kovanõ yağlamasõnõn ve 
soğutmanõn göstergesidir. 

NOT: Milin veya kovanõn salmastra boyunca 
eksantrik aşõnmasõ, aşõrõ sõzõntõya neden 
olabilir. Bu kusurun düzeltilmesi çok önemlidir. 

Salmastra sõk sõk kontrol edilmeli ve 
gerektiğinde değiştirilmelidir; zamanlama için 
herhangi bir kesin öngörüde bulunmak 
mümkün değildir. Eski salmastrayõ salmastra 
kutusundan çõkarmak için bir salmastra aleti 
kullanõlmalõdõr. Kesinlikle aşõnmõş bir 
salmastrayõ tekrar kullanmayõnõz veya sadece 
yeni bilezikler eklemeyiniz. Yeni salmastra 
takõlmadan önce salmastra kutusunu iyice 
temizleyiniz. Ayrõca kovanõ olasõ aşõnmaya 
karşõ kontrol edin. Gerekli olan yerlerde 
değişiklik yapõn. 

Yeni salmastra (amyantsõz), salmastra 
kutusuna dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidir. 
Eğer kalõplõ bilezikler kullanõlõyorsa, bilezikler 
yanlara doğru açõlmalõ ve ilk önce bağlantõlar 
salmastra kutusuna itilmelidir. Bilezikler, her 
bir bilezik sõkõ bir şekilde oturacak ve 
mafsallar kendinden önceki mafsala göre 
yaklaşõk 90º�lik bir rotasyon açõsõ yapacak 
şekilde bir defada bir tane olarak takõlõr. 

Eğer sargõlõ salmastra kullanõlõyorsa, bir 
bileziği keserek geçme parça veya şivli köşe 
geçmesiyle boyutu düzeltiniz. Doğru olarak 
kesilmiş bir geçme parça mafsal, zayõf bir şivli 
köşe geçmesinden üstündür. Uygun uzunluğu 
sağlamak için bileziği kovanõn üzerine takõnõz. 

Daha sonra, diğer tüm bilezikleri çõkararak ilk 
numuneye göre kesiniz. Bilezikler kovanõn 
etrafõna yerleştirildiğinde, sõkõ bir bağlantõ 
oluşmalõdõr. İlk bileziği salmastra kutusunun 
altõna yerleştiriniz. Daha sonra, bileziklerin 
sõkõ bir şekilde yerlerine oturduğundan emin 
olarak sõrasõyla her bir bileziği yukarõda 
açõklandõğõ gibi yerleştiriniz. 

Sõzdõrmazlõk halkasõnõn sõzdõrmazlõk elemanõ 
su girişinin altõndaki salmastra kutusuna 
uygun şekilde yerleştiğinden emin olunuz. 
Sõzdõrmazlõk halkasõnõn işlevi, milin etrafõnda 
bir sõvõ sõzdõrmazlõk elemanõ oluşturmak, 
salmastra kutusu yoluyla hava sõzõntõsõnõ 
engellemek ve salmastrayõ yağlamaktõr. 
Uygun şekilde yerleştirilmezse, bu amaçlarõ 
yerine getirmez. 

BOĞULARAK HASAR GÖRMÜŞ POMPALARIN 
BAKIMI 

UYARI: Beklenmedik Başlatma Tehlikesi 
 

Bakõm öncesinde gücü kesiniz ve kilitleyiniz.  
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 
 

UYARI: Elektrik Şoku Tehlikesi 
 

Elektrik bağlantõlarõ tüm ilgili kanunlara, 
yönetmeliklere ve iyi uygulamalara göre nitelikli bir 
elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 
 
Pompa boğulma hasarõ gördüyse yataklarõ 
değiştirip yağlayõn. Tekrar hizmete sokulmadan 
önce, motorun nitelikli bir motor atölyesinde 
değerlendirmeden geçirilmesi gerekir. Mekanik 
sõzdõrmazlõk elemanlarõ, salmastra kutusu ve 
salmastra halkalarõ temizlenmeli ve 
denetlenmelidir. Gerekirse değiştirin. Yağlama 
gerektiren kaplinler değiştirilmelidir. 
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SORUN GİDERME 
Düzenli bakõm kontrolleri arasõnda, motor ya da pompa arõzalarõna karşõ uyanõk olunuz. Yaygõn rastlanan 
belirtiler aşağõda listelenmiştir. Herhangi bir sorunu derhal gideriniz ve MASRAFLI TAMİR VE KAPALI 
KALMA SÜRELERİNİ ÖNLEYİNİZ. 

NEDENİ  TAMİRİ  
Sõvõ Alõmõ Yok  

1. Ön doldurma güç eksikliği Pompayõ ve emiş borusunu tamamen sõvõyla doldurun.  
2. Ön doldurma güç kaybõ Emme borusu bağlantõ noktalarõ ve bağlantõlarõnda sõzõntõ olup 

olmadõğõnõ kontrol edin, toplanan havayõ çõkarmak için muhafazayõ 
havalandõrõn.  

3. Emme kaldõrõcõ çok yüksek Girişte bir engel görünmüyorsa, borudaki sürtünme kayõplarõnõ 
kontrol edin. Fakat, statik kaldõrõcõ çok büyük olabilir. Pompa çalõşõr 
durumdayken cõva kolonu ya da emme göstergesiyle ölçün. Eğer 
statik kaldõrõcõ çok yüksek ise, pompalanacak sõvõ yükseltilmeli ya da 
pompa alçaltõlmalõdõr.  

4. Deşarj basõnç yüksekliği çok 
yüksek 

Valflerin tamamen açõk olduklarõnõ kontrol edin.  

5. Hõz çok düşük Düzgün tesisat yapõldõğõnõ kontrol edin. Frekans çok düşük olabilir; 
motorun açõk bir fazõ olabilir. Sürücü ve hõzõn pompanõn isim 
etiketinde belirtilen hõza eşit olduğunu kontrol edin. 

6. Tõkalõ emme difüzörü ya da 
süzgeç Sökün ve temizleyin. 

7. Türbin rotoru tamamen tõkalõ Pompayõ sökün ve türbin rotorunu temizleyin.  
Yeterli Sõvõ Alõmõ Yok  

8. Emme borusunda hava 
sõzõntõlarõ 

Giriş takarak ve basõncõn altõna hat koyarak flanşlardaki sõzõntõyõ test 
edin. Gösterge sõzõntõyõ basõnç düşmesiyle gösterir. 

9. Hõz çok düşük Madde 5'e bakõnõz.  
10. Deşarj basõnç yüksekliği çok 
yüksek 

Boruyu sürtünme kayõplarõ için kontrol edin. Daha büyük boru 
durumu düzeltebilir. Valflerin tamamen açõk olduklarõnõ kontrol edin. 

11. Emme kaldõrõcõ çok yüksek Madde 3'e bakõnõz.  
12. Türbin rotoru kõsmen tõkalõ Madde 7'ye bakõnõz.  

13. Kavitasyon; yetersiz NPSH A 
(kuruluma göre) 

a. Pompa üzerindeki pozitif emme yüksekliğini artõrõn.  
b. Emme borusundaki sõvõnõn sõcaklõğõnõ düşürün.  

14. Arõzalõ türbin rotoru Türbin rotoru, yataklar ve milleri kontrol edin. Sebebi tespit edip 
düzeltin. 

15. Yanlõş dönme yönü Motorun rotasyonunu pompa gövdesine kazõnmõş olan yön okuyla 
karşõlaştõrõn.  Gerekiyorsa düzeltin. 

16. Yanlõş türbin rotor yönü Mildeki türbin rotor yönünü ters çevirin. 

17. Çok küçük türbin rotoru çapõ 
(eğer yukarõdakilerden hiçbiri 
değilse olabilecek bir sebep) 

Daha büyük bir türbin rotoru kullanõlõp kullanõlamayacağõnõ fabrikaya 
sorun, aksi takdirde, boru kayõplarõnõ kesin ya da hõzõ artõrõn ya da 
gerektiği durumlarda her ikisini de yapõn. Sürücüye aşõrõ 
yüklenmemeye dikkat edin. 

18. Hõz çok düşük Madde 5'e bakõnõz.  
19. Emme borusunda hava 
sõzõntõlarõ 

Madde 8'e bakõnõz.  
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NEDENİ  TAMİRİ  

Yeterli Basõnç Yok  
20. Mekanik arõzalar Madde 14 ve 15'e bakõnõz. 
21. Sõvõ geçişlerinde engel Pompayõ sökün ve türbin rotoru ve muhafazanõn geçişlerini kontrol 

edin. Engel olan maddeleri kaldõrõn. 
22. Sõvõnõn içinde hava ya da gaz Bir hava çõkarma cihazõ takõn ya da sistem borularõndaki sõzõntõlarõ 

onarõn. 
23. Çok küçük türbin rotoru çapõ 
(eğer yukarõdakilerden hiçbiri 
değilse olabilecek bir sebep) 

Madde 17'ye bakõnõz. 

24. Hõz çok düşük Madde 5'e bakõnõz. 
25. Aşõrõ sistem akõşõ Sistemi dengeleyin. 

Pompa Kõsa Bir Süre Çalõşõp Duruyor  
26. Yetersiz ön doldurma gücü Pompa, boru ve valflerindeki havanõn tümünü çõkarõn. Eğer emiş 

hattõndaki yüksek noktalar bunu engelliyorsa düzeltilmeleri gerekir.  
27. Emme kaldõrõcõ çok yüksek Madde 3'e bakõnõz.  
28. Emme borusunda hava 
sõzõntõlarõ 

Madde 8'e bakõnõz.  

29. Sõvõnõn içinde hava ya da gaz Madde 22'ye bakõnõz. 
Pompa Çok Fazla Güç Kullanõyor  

30. Basõnç Yüksekliği 
derecelendirilenden daha düşük; 
bu yüzden çok fazla sõvõ 
pompalõyor. 

Makine türbin rotorunun OD�si (Dõş Çap) fabrika tarafõndan önerilen 
boyuta getirilmelidir.  

31. Kavitasyon  Madde 13'e bakõnõz.  
32. Mekanik arõzalar  Madde 14 ve 15'e bakõnõz.  
33. Sõvõ kabul edilenden daha ağõr 
(viskozite ya da belirli ağõrlõğa 
göre). 

Daha büyük bir sürücü kullanõn. Önerilen boyut için fabrikaya 
danõşõn. Sõvõyõ viskozite ve özgül ağõrlõk için test edin.  

34. Yanlõş dönme yönü.  Madde 15'e bakõnõz. 
35. Emme ya da deşarj borularõnõn 
aşõrõ germeleri sonucu muhafaza 
deforme olmuş. 

Hizalamayõ kontrol edin. Türbin rotoru ve muhafaza arasõndaki 
sürtünmelere karşõ pompayõ kontrol edin. Hasarlõ parçalarõ değiştirin. 

36. Mil hasardan dolayõ bükülmüş 
- sevkiyat, çalõştõrma ya da 
onarõmdan dolayõ.  

Yatak dingillerini çalõştõrarak rotorun sapmasõnõ kontrol edin. Toplam 
aşõnma göstergesi milde 0,002 inç ve türbin rotoru gözünün dõş 
çapõnda 0,004 inçi aşmamalõdõr.  

37. Kritik pompa parçalarõnda 
mekanik arõza.  

Yataklarõ ve türbin rotorunu hasar için kontrol edin. Bu parçalardaki 
herhangi bir düzensizlik milde sürüklemeye sebep olur.  

38. Hatalõ hizalama.  Sürücü ve pompayõ tekrar hizalayõn.  
39. Hõz çok yüksek olabilir Eğer varsa sürücüdeki frekans ayarõnõ kontrol edin. Sürücü hõzõnõn 

pompanõn isim etiketinde belirtilen hõza eşit olduğunu kontrol edin. 
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KORUYUCULAR
ANSI/OSHA KAPLİN MUHAFAZASI 
SÖKÜMÜ/KURULUMU 

UYARI: Aşõrõ Sõcaklõk Tehlikesi 
Pompa, motor veya borular aşõrõ yüksek 

veya düşük sõcaklõkta çalõştõğõ takdirde, koruma 
veya izolasyon gereklidir. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 

Söküm 
(Bkz: Şekil 19 ve 20) 

1. Dõş koruyucunun üst ve alt yarõlarõnõ 
birlikte tutan iki başlõk vidasõ ve donanõmõ 
çõkarõn. Dõş koruyucunun üst yarõsõnõ 
çõkarõn. 

2. İç koruyucunun üst ve alt yarõlarõnõ birlikte 
tutan iki başlõk vidasõ ve donanõmõ çõkarõn. 
İç koruyucunun üst yarõsõnõ çõkarõn. 

3. Bazõ ünitelerde bu aşamada geri kalan 
koruyucu donanõma erişebilmek için 
kaplinin de çõkarõlmasõ gerekebilir. 

4. Koruyucularõ koruyucu desteğine 
bağlayan başlõk vidalarõ ve donanõmõ 
çõkarõn. 

5. Aralõk kaplinleriyle gelen ünitelerde, iç 
koruyucunun içinde ikinci bir koruyucu 
desteği bulunur. Eğer varsa ikici koruyucu 
desteğine bağlõ olan başlõk vidalarõ ve 
donanõmõ çõkarõn. 

6. Koruyucu desteğini/desteklerini taban 
rayõna bağlõ tutan başlõk vidalarõ ve 
donanõmõ çõkarõn. Koruyucu 
desteği/destekleri ve alt koruyucu 
yarõlarõnõ çõkarõn. 

Kurulum 
(Bkz: Şekil 19 ve 20) 

1. Alt iç koruyucuyu, alt dõş koruyucunun içine 
koyun. 

2. Alt koruyucularõ kaplinin altõnda tutun ve korucu 
desteği/desteklerini taban ve alt koruyucularõn 
arasõndan kaydõrõn. 

3. Koruyucuyu destek donanõmõna sokun ama 
sõkõştõrmayõn. Desteği/destekleri tabandaki 
doğru konumlarõna getirin ve desteği/destekleri 
tabana bağlayan donanõmõ takõn. 

4. Dõş koruyucuyu motor yüzeyinden en fazla 0,25 
inç uzaklõkta olacak şekilde kaydõrõn. 

5. İç koruyucuyu pompa braket yüzeyinden en 
fazla 0,25 inç uzaklõkta olacak şekilde kaydõrõn. 

6. Donanõmõ sõkõn. 

 

 

Şekil 19: Kaplin Koruyucu 
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Şekil 20: Kaplin Koruyucu Kurma/Sökme 

BRAKET KORUYUCULARI 
UYARI: Aşõrõ Sõcaklõk Tehlikesi 
Pompa, motor veya borular aşõrõ yüksek 

veya düşük sõcaklõkta çalõştõğõ takdirde, koruma 
veya izolasyon gereklidir. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 

Koruyucu ayrõca sõzdõrmazlõk elemanõ 
kovanõ/salmastra kutusu ile yatak muhafazasõ 
arasõnda bulunan açõkta kalan mil uzunluğunu 
korumak için de sağlanmaktadõr. (Bkz: Şekil 21) 
Her braket için üç koruyucu bulunur: iki tane yan 
pencereler bir tane de üst pencere için.  

Şekil 21: İçteki Yatak Braketine takõlõ Braket 
Koruyucu 
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SERVİS 

 

Şekil 22: Mekanik Görünüş 
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GENEL SÖKME PROSEDÜRLERİ 
KAPATMA 
Aşağõdaki adõmlar bakõm gibi pompanõn en normal 
kapatõlma şekillerini anlatõr. İşletim borularõ, 
vanalarõ, vs. için gereken ayarlarõ yapõn. 

1. Pompa sürücüsünü kapatõn. (Özel işlemler için 
üreticinin talimatlarõna bakõnõz.) 

UYARI: Beklenmedik Başlatma Tehlikesi 
 

Bakõm öncesinde gücü kesiniz ve kilitleyiniz.  
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 

2. Emme ve deşarj valflerini kapatõnõz. 

3. Dõş yõkamasõ olan pompalarõn yõkama hattõ 
valflerini kapatõn. Ancak, salmastranõn 
kirlenmesi önlemek için pompa tamamen 
boşaltõlmadõkça bu hatlarõ açõk bõrakõn. 

4. Boşaltma valflerini ve muhafaza havalandõrma 
deliklerini gerektiği gibi açõnõz. 

DİKKAT: Aşõrõ Sõcaklõk Tehlikesi 
 

Devam etmeden önce pompa sõcaklõğõnõn 
istenilen seviyeye ulaşmasõna izin verin. Tahliye 
valfini açõn. Sõvõnõn boşaltõm vanasõndan akmasõ 
durmadõkça devam etmeyin. Eğer sõvõnõn akmasõ 
durmuyorsa izolasyon vanalarõ tamamen 
sõzdõrmaz kapanmõyor demektir ve devam 
etmeden önce tamir edilmelidir. Sõvõnõn boşaltõm 
vanasõndan akmasõ bittikten sonra vanayõ açõk 
bõrakõn ve devam edin. Pompa muhafazasõnõn 
altõnda bulunan boşaltõm tapasõnõ çõkarõn. Tekrar 
monte etme işlemi tamamlanmadan önce tapayõ 
yeniden yerine yerleştirmeyin. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, cihazõn hasar 
görmesine veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. 

YATAK ÇERÇEVELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN 
SÖKME PROSEDÜRÜ � TÜM POMPALAR 
1. Kaplin muhafazasõnõ çõkarõnõz. Koruyucular 

bölümüne bakõnõz. 
2. Kaplin elemanlarõnõ kavrama göbeklerine 

bağlayan başlõk vidalarõnõ çõkarõn. Kaplin 
elemanõnõ çõkarõn. Kaplin tipine göre a veya b 
adõmõyla devam edin. 

a. Ara parçasõz kaplin takõmlarõ için: 
bakõm için yeterli erişimi sağlamak 
için sürücüyü oynatõn ve 
pompadaki kaplin göbeğini çõkarõn. 

b. Ara parçalõ kaplin takõmlarõ için: 
pompadaki kaplin göbeğini çõkarõn. 

3. Yatak kapağõndaki dört başlõk vidasõnõ çõkarõn. 
4. Yatak braketinin dört başlõk vidasõnõ çõkarõn. 
5. Yatak braketini kaldõrma vidalarõnõ kullanarak 

çõkarõn (Bkz: Şekil 23). Kaldõrma çubuklarõ da 
kullanõlabilir (Bkz: Şekil 24). 

 

Şekil 23: Dõş Kõsõmdaki Yatak Braketlerini 
Kaldõrma Vidalarõyla Çõkarma 

 

Şekil 24: İç Kõsõmdaki Yatak Braketlerini 
Kaldõrma Çubuklarõyla Çõkarma 

6. Tespit rondelasõ kulakçõğõnõ geriye büküp 
kilitleme somununu ve tespit rondelasõnõ 
çõkarõn. 

7. Çekme aletleri kullanarak yatağõ çõkarõn (Bkz: 
Şekil 25). Üniversal bir donanõm takõmõ (parça 
no. AC2394) de kullanõlabilir (Bkz: Şekil 26). 
Üniversal donanõm takõmõ, yatak yedek 
halkasõ yatak kapağõnõn dudak keçesine zarar 
verebileceği için 2 inçlik çerçevesi olan 
pompalarda kullanõlmamalõdõr. (2 inçlik 
çerçevesi olan pompa boylarõnõn listesi için 
Şekil 27�ye bakõnõz) 
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Şekil 25: Çekme Aletleriyle Yatağõ Çõkarma 

 

 

Şekil 26: Üniversal Takõmla Yatağõ Çõkarma 

8. Sadece 2 inçlik çerçeveler için: yatak yedek 
halkasõnõ çõkarõn. (Bkz: Şekil 27) (2 inçlik 
çerçevesi olan pompa boylarõnõn listesi için 
Şekil 22�ye bakõnõz) 

 

Şekil 27: Yatak Yedek Halkasõnõ Çõkarma 
(Sadece 2 inçlik Çerçeveler) 

9. Yatak kapağõnõ milden çõkarõn. Askõyõ çõkarõn. 

10. Diğer taraftaki yatak çerçevesini çõkarmak için 
1�den 9�a kadar olan adõmlarõ tekrarlayõn. 
Bittiğinde, pompanõzdaki sõzdõrmazlõk 
elemanõnõn tipine uygun olan sökme 
prosedürüyle devam edin. 

11. Dudak keçelerini her iki kapaktan ve iç 
kõsõmdaki yatak braketinden çõkarõn. 

STANDART MEKANİK SIZDIRMAZLIK 
ELEMANLARINI ÇIKARMAK İÇİN SÖKME 
PROSEDÜRÜ 
1. Kovandaki ayar vidalarõnõ gevşetin. 

2. Bilezik takõmõnõn dört başlõk vidasõnõ çõkarõn. 

3. Bilezik takõmõnõ ve kovanõ milden çõkarõn (Bkz: 
Şekil 28). Kovandaki basamağa bağlõ olan 
yatak çekicinin kullanõlmasõ gerekebilir. 

 

Şekil 28: Bilezik Takõmõ ve Kovanõn 
Çõkarõlmasõ 

4. Bilezik contasõnõ çõkarõn. 

5. Mekanik sõzdõrmazlõk elemanõnõn başõnõ aşağõ 
iterken, tutucu halkayõ mil kovanõ oluğundan 
çõkarõn (Bkz: Şekil 29). 

 

Şekil 29: Tutucu Halkasõ Çõkarõlmõş Mekanik 
Sõzdõrmazlõk Eleman Başõ ve Bileziği 

6. Mekanik sõzdõrmazlõk eleman başõnõ kovan 
takõmõndan çõkarõn. 

7. Bilezik takõmõnõ mil kovanõndan çõkarõn. 

8. Sabit mekanik sõzdõrmazlõk elemanõ yuvalarõnõ 
bilezik deliğinden çõkarõn. 

9. Dörtlü halkayõ milden çõkarõn. 

10. Diğer taraf için 1�den 9�a kadar olan adõmlarõ 
tekrarlayõn. 
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11. Sadece mekanik sõzdõrmazlõk elemanlarõ 
değiştirilecekse, Standart Mekanik 
Sõzdõrmazlõk Elemanlarõnõn Takõlmasõ için 
Kurulum Prosedürü bölümüne bakõnõz.  

Eğer pompanõn sökülmesi gerekiyorsa, Kapak 
ve Mil Takõmõnõ Çõkarmak için Sökme 
Prosedürü � Tüm Pompalar bölümüne 
bakõnõz. 

SALMASTRA KUTUSU VE SALMASTRAYI 
ÇIKARMAK İÇİN SÖKME PROSEDÜRÜ  
 

 

Şekil 30: Yõkanmõş Salmastra Kutusu Kesit 
Alanõ 

1. Somun, rondela, cõvata ve bilezikleri çõkarõn. 

2. Salmastra bilezikleri ve sõzdõrmazlõk halkasõnõ 
çõkarõn. 

3. Kovandaki ayar vidalarõnõ gevşetin ve kovanõ 
milden çõkarõn. Kovandaki basamağa bağlõ 
olan yatak çekicinin kullanõlmasõ gerekebilir. 

4. Salmastra kutusunun dört başlõk vidasõnõ 
çõkarõn. 

5. Salmastra kutusunu çõkarõn. 

6. Salmastra kutusu contasõnõ çõkarõn. 

7. Dörtlü halkayõ milden çõkarõn. 

8. Diğer taraf için 1�den 7�ye kadar olan adõmlarõ 
tekrarlayõn. 

9. Sadece salmastra halkalarõ ve kovanlarõ 
değiştirilecekse, Salmastra Kutusu ve 
Salmastranõn Takõlmasõ için Kurulum 
Prosedürü bölümüne bakõnõz.  

Eğer pompanõn sökülmesi gerekiyorsa Kapak 
ve Mil Takõmõnõ Çõkarmak için Sökme 
Prosedürü � Tüm Pompalar bölümüne 
bakõnõz. 

KARTUŞLU SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINI 
ÇIKARMAK İÇİN SÖKME PROSEDÜRÜ 

 

Şekil 31: Kartuşlu Sõzdõrmazlõk Elemanõ Kesit 
Alanõ 

1. Kovandaki ayar vidalarõnõ gevşetin. 

2. Kartuşlu sõzdõrmazlõk elemanõnõn dört başlõk 
vidasõnõ çõkarõn. 

3. Kartuşlu sõzdõrmazlõk elemanõnõ milden çõkarõn 
(Bkz: Şekil 32). 

 

Şekil 32: Kartuşlu Sõzdõrmazlõk Elemanõnõn 
Çõkarõlmasõ 

4. Kartuşlu sõzdõrmazlõk elemanõnõn contasõnõ 
çõkarõn. 

5. Sadece kartuşlu sõzdõrmazlõk elemanõnõn 
çekmecesi değiştirilecekse, çekmece/kovan 
takõmõndaki vidalarõ gevşetin ve onlarõ aynõ 
bölümdeki dişli deliklere takõn. Çekmecenin 
bilezikten çekilmesini sağlamak için vidalarõ 
eşit olarak sõkõn ve çekmeceyi milden çõkarõn 
(Bkz: Şekil 33). 
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Şekil 33: Kartuşlu Sõzdõrmazlõk Elemanõ 
Bileziği ve Servis Kiti (Çekmece ve Kovan) 

6. Sadece kartuşlu sõzdõrmazlõk elemanõ ya da 
sõzdõrmazlõk elemanõ çekmecesi 
değiştirilecekse, Kartuşlu Sõzdõrmazlõk 
Elemanlarõnõn Takõlmasõ için Kurulum 
Prosedürü bölümüne bakõnõz.  

7. Eğer pompanõn sökülmesi gerekiyorsa Kapak 
ve Mil Takõmõnõ Çõkarmak için Sökme 
Prosedürü � Tüm Pompalar bölümüne 
bakõnõz. 

DİKKAT: Teçhizatta Hasar 
 

Erken sõzdõrmazlõk elemanõ bozulmasõ ya da 
yaralanma olasõlõğõnõ önlemek için tekleştirilmiş 
sõzdõrmazlõk elemanlarõ VSX sõnõfõ yüksek emiş 
basõnçlõ pompalarda bulunan dengeli sõzdõrmazlõk 
elemanlarõna alternatif olarak ya da yedek olarak 
kullanõlmalõdõr. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, cihazõn hasar 
görmesine, veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. 
 

KAPAKLARI VE MİL TAKIMINI ÇIKARMAK İÇİN 
SÖKME PROSEDÜRÜ � TÜM POMPALAR 
1. Bant ya da somun kullanarak mil dişlerinin 

korunduğundan emin olun (Bkz: Şekil 34). 

2. Sarmal başlõk vidalarõnõ çõkarõn. Kaldõrõcõ 
vidalarõ kullanarak kapağõ sarmaldan çekin 
(Bkz: Şekil 34). 

 

Şekil 34: Kapağõ Kaldõrma Vidalarõyla 
Çõkarma 

3. Sarmal contasõnõ çõkarõn. 

4. Türbin rotorunu ve mil takõmõnõ sarmaldan 
çõkarõn (Bkz: Şekil 35). 

 

Şekil 35: Mil Takõmõnõn Çõkarõlmasõ 

5. Diğer kapağõ çõkarmak için 2�den 4�e kadar 
olan adõmlarõ tekrarlayõn. 

6. Türbin rotor tutucu halkalarõ çõkarõn. 

7. Türbin rotoru mile bastõrõlarak tutturulmuştur. 
Türbin rotorunun mile takmak ya da milden 
çõkarmak için hafif basõnç uygulanmasõ gerekir. 

8. Türbin rotoru anahtarõnõ milden çõkarõn. 

KAPAKLARI VE MİL TAKIMINI TAKMAK İÇİN 
KURULUM PROSEDÜRÜ � TÜM POMPALAR 
NOT: Tüm parçalarõ aşõnma ve hasara karşõ 
kontrol edin. Gerekirse değiştirin. 

1. Türbin rotoru anahtarõnõ mil anahtar yuvasõna 
takõn. 

2. İlk türbin rotor tutucu halkasõnõ takõn (Bkz: 
Şekil 36). 

Kaldõrma 
vida 
delikleri

çekmece ve 
kovan 

Bilezik
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Şekil 36: Türbin Rotor Tutucu Halkanõn 
Takõlmasõ 

Devam etmeden önce türbin rotoru mili ve 
sarmalõn gerekli olan dönme ayarõna göre 
doğru yönlendirildiğini Şekil 52�ye bakarak 
kontrol edin. 

3. Türbin rotorunu uygun bir basõnçla milin içine 
bastõrõn. 

4. İkinci türbin rotor tutucu halkayõ takõn. 

5. Dörtlü halkalarõ P-80® 3 Lastik Yağlayõcõ 
Emülsiyon, sabunlu su ya da benzeri ile 
yağlayõn ve dörtlü halka oluklarõna takmak için 
mil uçlarõna kaydõrõn (Bkz: Şekil 37). 

 

Şekil 37: Dörtlü Halkalarõn Takõlmasõ 
6. Sarmal contasõnõ kapağa kaydõrõn (Bkz: Şekil 

38). Contayõ yerinde tutmak için yağ 
kullanõlabilir. 

                                                
3 P-80, International Products Corp.�õn tescilli ticari markasõdõr. 

 

Şekil 38: Contanõn Kapağa Takõlmasõ 

7. Sarmala dişli olarak takõlõ olan kõlavuz 
pimlerini (dişli çubuk ya da başlõksõz cõvata) 
kullanõn, kapağõ takõn. Kapaklardan birinde bir 
çentik (Bkz. Şekil 39) ve diğer kapakta ise iki 
çentik (Bkz. Şekil 40) bulunmaktadõr. 
Kapaktaki çentiklerin sarmaldaki çentiklerle 
eşleştiğinden emin olun. 

 

Şekil 39: Kapağõn Kõlavuz Çubuklar 
Kullanõlarak Takõlmasõ 

 

Şekil 40: Kapaklar biri takõldõktan sonra 
pompa içinin görüntüsü 

Bir 
çentik 

İki çentik 
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8. Sarmal başlõk vidalarõnõ takõn. 

NOT: Tüm başlõk vidasõ sõkma torku şartlarõ için 
Tablo 6'ya bakõnõz. 

9. Mil takõmõnõ sarmala takõn (Bkz: Şekil 41). 
Bant ya da somun kullanarak mil dişlerinin 
korunduğundan emin olun (Bkz: Şekil 34). 

 

Şekil 41: Mil Takõmõnõn Takõlmasõ 
10. İkinci kapağõ takmak için 6�dan 8�e kadar olan 

adõmlarõ tekrarlayõn. 

STANDART MEKANİK SIZDIRMAZLIK 
ELEMANLARINI TAKMAK İÇİN KURULUM 
PROSEDÜRÜ 

 

Şekil 42: Standart Sõzdõrmazlõk Elemanõ Kesit 
Alanõ 

1. Sabit mekanik sõzdõrmazlõk elemanõ yuvasõnõ 
bilezik deliğine bastõrõn (Bkz: Şekil 43). 
Kurulumu kolaylaştõrmak için deliği P-80 
Plastik Yağlayõcõ Emülsiyon, sabunlu su veya 
benzeriyle yağlayõn. 

NOT: Sõzdõrmazlõk elemanlarõnõ kullanõrken özen 
gösterin. Kurulumdan önce bilezikleri ve 
sõzdõrmazlõk elemanlarõnõ temizleyin. Kurulum 
sõrasõnda sõzdõrmazlõk elemanlarõnõn hasar 
görmemesine dikkat edin. 

 

Şekil 43: Bileziğe Takõlõ Sõzdõrmazlõk Elemanõ 
Yuvasõ 

2. Bilezik takõmõnõ mil kovanõnõn üzerinden 
kaydõrõn. 

3. Mil kovanõnõ P-80® Lastik Yağlayõcõ Emülsiyon, 
sabunlu su ya da benzeri ile hafifçe yağlayõn 
ve mekanik sõzdõrmazlõk eleman başõnõ 
kovana doğru kaydõrõn. 

4. Mekanik sõzdõrmazlõk elemanõnõn başõnõ aşağõ 
iterken, tutucu halkayõ mil kovanõ oluğunun 
içine sokun. 

5. Kavramaya karşõ bileşeni sadece kovanõn 
altõnda kalan mil kõsmõna uygulayõn (Bkz: Şekil 
44). 

 

Şekil 44: Kavrama Karşõ Bileşenin Mile 
Uygulanmasõ 

6. Bilezik contasõnõ bileziğin üzerine koyun. 
Contayõ yerinde tutmak için yağ kullanõlabilir. 
Tüm takõmõ, kovan tabanõ mil yerleştirme 
omzuna değene kadar milin üzerinden 
kaydõrõn (Bkz: Şekil 45). 
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Şekil 45: Bilezik Takõmõnõn Takõlmasõ 

7. Bilezik takõmõnõn dört başlõk vidasõnõ takõn. 

8. Ayar vidalarõnõ kovana takõn ve 50 inç-lbs 
oranõnda sõkõn. 

9. Askõyõ takõn. 

10. Diğer taraftaki sõzdõrmazlõk elemanõnõ takmak 
için 1�den 9�a kadar olan adõmlarõ tekrarlayõn. 
Bittiğinde Yatak Çerçevelerini Takmak için 
Kurulum Prosedürü bölümüne bakõnõz. 

SALMASTRA KUTUSU VE SALMASTRAYI 
TAKMAK İÇİN KURULUM PROSEDÜRÜ  
1. Salmastra kutusunu õslanmõş bölümü aşağõ 

gelecek şeklide tezgâhõn üzerine koyun ve mili 
salmastra kutusunun deliğinden geçirerek 
tezgâhõn üzerine yerleştirin.  

2. Salmastranõn bileziklerini uçlar birleşecek ve 
salmastra ile salmastra kutusu arasõnda 
boşluk bõrakmayacak şekilde milin üzerinden 
deliğe sokun. Salmastrayõ salmastra 
kutusunun dibine bastõrõnõz. Her bir salmastra 
bileziğinin bağlantõlarõnõ en az 90° açõyla 
yerleştiriniz. 

NOT: Yõkanmõş bir salmastra kutusunda, 
sõzdõrmazlõk halkasõ, alttan üçüncü salmastra 
bileziğinin yerini alacak ve her taraf için 
sadece beşer (5) salmastra bileziği 
gerekecektir (Bkz: Şekil 30). Sõzdõrmalõk 
halkasõ, salmastra sõkõştõrõldõğõnda sõzdõrmalõk 
elemanõ su girişiyle hizalanmalõdõr. 
Yõkanmamõş (tõkalõ) salmastra kutusunda, her 
iki taraf için birer altõncõ salmastra bileziği 
bulunur ve bunlar sõzdõrmazlõk halkasõnõn 
yerini alõr. 

3. Kavramaya karşõ bileşeni sadece kovanõn 
altõnda kalan mil kõsmõna uygulayõn. 

4. Salmastra kutusu contasõnõ salmastra 
kutusuna takõn. Contayõ yerinde tutmak için 
yağ kullanõlabilir. 

5. Mil/salmastra kutusu alt takõmõnõ, kovan tabanõ 
mil yerleştirme omzuna değene kadar milin 
üzerinden kaydõrõn. 

6. Salmastra kutusunun dört başlõk vidasõnõ takõn. 

7. Ayar vidalarõnõ kovana takõn ve 50 inç-lbs 
oranõnda sõkõn. 

NOT: Her bir kutudaki son bilezik, pompa belirli bir 
süre için çalõştõrõlõncaya kadar gerekmeyebilir. 

8. Salmastra kovanlarõnõ, cõvatalarõ, rondelalarõ 
ve somunlarõ salmastra kutusuyla hizalõ olarak 
takõn ve yukarõ çekerek sõkõn (Bkz: Şekil 
46�daki yaygõn kurulum). 

 

Şekil 46: Sõzdõrmazlõk Halkalõ Salmastra 
Kutusunun Yaygõn Görünüşü 

9. Diğer taraf için 1�den 8�ye kadar olan adõmlarõ 
tekrarlayõn. Bittiğinde Yatak Çerçevelerini 
Takmak için Kurulum Prosedürü bölümüne 
bakõnõz. 

NOT: Yatak çerçevesi kurulduktan sonra, 
salmastranõn genişlemesine izin vermek için 
somunlarõ gevşetiniz. Daha sonra parmağõnõzla 
tekrar sõkõnõz. Salmastra kovanõ somunlarõnõn son 
ayarõ, pompa çalõşõrken yapõlmalõdõr. Ayarlamalar 
arasõnda yaklaşõk 30 dakika bekleyiniz. İyi bir 
ayarlama, yaklaşõk saniyede bir damlamaya 
müsaade etmelidir. 

KARTUŞLU SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINI 
TAKMAK İÇİN KURULUM PROSEDÜRÜ 
1. Kavramaya karşõ bileşeni sadece kovanõn 

altõnda kalan mil kõsmõna uygulayõn. 

2. Tüm bir kartuşlu sõzdõrmazlõk elemanõ 
takõlõyorsa, contayõ kartuşlu sõzdõrmazlõk 
elemanõnõn kovanõna koyun (Bkz: Şekil 47). 
Contayõ yerinde tutmak için yağ kullanõlabilir. 
Tüm takõmõ, kovan kapak deliğinin içine tam 
oturana kadar milin üzerinden kaydõrõn. 
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Kartuşlu sõzdõrmazlõk elemanõnõn dört başlõk 
vidasõnõ takõn ve sõkõn. Mili eksenel durmaya 
gelene kadar yerine itin ve vidalarõ 130 inç-lbs 
oranõnda sõkõn. 

Kartuşlu sõzdõrmazlõk elemanõ çekmecesi 
takõlõyorsa, statik yüzey halkasõnõ yağlamak 
için P-80 Lastik Yağlayõcõ Emülsiyon, sabunlu 
su ya da benzerini kullanõn. Çekmeceyi milin 
üzerine kaydõrõn ve sõzdõrmazlõk elemanõ 
yüzeylerinin deliğe düzgün girdiğinden emin 
olun. Çekmeceyi bileziğe başlõk vidalarõyla 
hafifçe sõkarak takõn. Sõkma torkunu 170 inç-
lbs oranõnda bitirin. Mili eksenel durmaya 
gelene kadar yerine itin ve vidalarõ 130 inç-lbs 
oranõnda sõkõn. 

 

Şekil 47: Kartuşlu Sõzdõrmazlõk Elemanõ ve 
Contasõ 

3. Diğer taraf için 1. ve 2. adõmlarõ tekrarlayõn. 
Bittiğinde Yatak Çerçevelerini Takmak için 
Kurulum Prosedürü bölümüne bakõnõz. 

YATAK ÇERÇEVELERİNİ TAKMAK İÇİN 
KURULUM PROSEDÜRÜ � TÜM POMPALAR 
1. Dudak keçesini yatak kapağõ deliğine sokun. 

Dudak keçesi işlenmiş deliğin tabanõna 
oturmalõdõr. Dudak yatak deliğinin dõşõna 
bakmalõdõr. Yatak kapağõnõ mile takõn (Bkz: 
Şekil 46). 
 

 

Şekil 48: Yatak Kapağõ ve Dudak Keçesi 

2. Sadece 2 inç çerçevesi olan pompalarda, mile 
bir yatak yedek halkasõ takõn (Bkz: Şekil 49). 
(2 inçlik çerçevesi olan pompa boylarõnõn 
listesi için Şekil 22�ye bakõnõz) 

3. Endüksiyon õsõtõcõ kullanarak yatağõ õsõtõn. 

 

Şekil 49: Yatak Yedek Halkasõnõ Takma 
(Sadece 2 inçlik Çerçeveler) 

 

DİKKAT: Yatak Hasarõ 
 

Yatağõ õsõtõrken sõcaklõk 275°F�õ aşmamalõdõr. 
275°F aşõlõrsa yatak bileşenleri hasar görebilir. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, cihazõn hasar 
görmesine, veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. 
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DIKKAT: Aşõrõ Sõcaklõk Tehlikesi 
 

Yatak yüzeyleri sõcaktõr. Yanmalarõ engellemek 
için uygun koruyucular kullanõn. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, cihazõn hasar 
görmesine, veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. 

4. Eldiven kullanarak, õsõnan yatağõ mil üzerine, 
mil omzuna karşõ kaydõrõn.  Sadece 2 inç 
çerçevesi olan pompalarda, õsõtõlmõş yatağõ 
yedek halkaya karşõ olarak mile kaydõrõn. 

NOT: Yataklarda tek kalkanlõdõr ve kalkan içeri 
doğru türbin rotoruna bakmalõdõr. 

5. Mile bir tespit rondelasõ ve kilitleme somunu 
takõn. Somun anahtarõ veya çekiç ve baskõ 
kullanarak sõkõn. Kilitleme somununun 
sabitlendiğinden emin olun ve daha sonra 
tespit rondelasõ üzerindeki kulakçõğõ bükün 
(Bkz: Şekil 50). 

 

Şekil 50: Tespit rondelasõ ve Kilitleme 
Somunu 

6. Sadece yatak braketi iç kõsmõ için: 

Dudak keçesini yatak braket deliğine sokun. 
Dudak keçesi işlenmiş deliğin tabanõna 
oturmalõdõr. Dudak yatak deliğinin dõşõna 
bakmalõdõr (Bkz: Şekil 51). 

 

Şekil 51: Yatak Braketi ve Dudak Keçesi 

7. Yatak braketi deliğinin içini gresle kaplayõn ve 
yatak üzerinden kaydõrarak yerine yerleştirin. 
Braketi kapağõ sõkõca takmak için dört başlõk 
vidasõnõ takõn. 

8. Yatak kapağõnõ yatak braketine dört başlõk 
vidasõyla bağlayõn. 

9. Braketin tabanõndaki gres bağlantõyõ 
kullanarak yatak deliğini, dudak 
keçesi/keçelerinden gres çõkana kadar 
doldurun. 

NOT: Sadece Exxon Polyrex EM yağõ kullanõn. 

10. Diğer yatak çerçevesini kurmak için 1�den 9�a 
kadar olan adõmlarõ tekrarlayõn. 

NOT: Sadece iç kõsõmdaki yatak braketinin dudak 
keçesi bulunur. 

GENEL KURULUM TALİMATLARI 
1. Yõkama kitini takõn ve eğer gerekiyorsa 

boşaltma tapalarõnõ tekrar takõn ve boşaltma 
vanasõnõ kapatõn. 

2. Kaplin Hizalama bölümündeki talimatlara 
uyarak kaplini takõp hizalayõn. 

3. Kaplin koruyucuyu ve braket koruyucularõnõ 
takõn. (Koruyucular bölümüne bakõnõz.) 

4. İzolasyon vanalarõnõ açõn, pompayõ sõzõntõlar 
açõsõndan kontrol edin. Eğer sõzõntõ yoksa, 
pompayõ tekrar hizmete koyabilirsiniz. 
(Çalõştõrma bölümüne bakõnõz.) 
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ROTASYON YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRME 

 
Şekil 52: Türbin Rotorunun Sarmala Yönlendirilmesi 

 

 

UYARI: Beklenmedik Başlatma Tehlikesi 
 

Bakõm öncesinde gücü kesiniz ve kilitleyiniz.  
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 

 
UYARI: Elektrik Şoku Tehlikesi 
 

Elektrik bağlantõlarõ tüm ilgili kanunlara, 
yönetmeliklere ve iyi uygulamalara göre nitelikli bir 
elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr. 
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve cihaz hasarõna neden olabilir. 

 
UYARI: Döner Bileşen Tehlikesi 
Pompayõ tüm korumalar yerinde olmadan 

çalõştõrmayõnõz.  
 
Bu talimatlara uyulmamasõ, ciddi yaralanmaya 
veya ölüme ve maddi hasara neden olabilir. 

 

 

 

 

 

 

1. Pompayõ tabandan çõkarõn. 

2. Pompaya uygun Sökme Prosedürlerini izleyin. 

NOT: Rotasyonu değiştirmek için kapaklardan 
sadece birinin çõkarõlmasõ gerekir. 

3. Türbin rotorunu (bastõrõlarak takõlan) milden 
bastõrarak çõkarõn. Kanat uçlarõnõn hangi yöne 
baktõklarõna bakõn. Türbin rotorunun ucunu 
sonuna kadar (180°) çevirin ve bastõrarak 
tekrar milin üzerine takõn. Kapaklarõ ve Mil 
Takõmõnõ Takmak için Kurulum Prosedürü 
bölümüne bakõnõz. Kanat uçlarõ ters yöne 
bakmalõdõr (Bkz: Şekil 52). 

4. Kapaklarõ ve Mil Takõmõnõ Takmak için 
Kurulum Prosedürü bölümüne bakarak 
dönme takõmõnõ tekrar takõn. Şekil 52�ye göre 
türbin rotorunun sarmala olan konumunu 
kontrol edin. 

5. Pompaya uygun prosedürlerini izleyerek tekrar 
kurulumu tamamlayõn. 

NOT: Motorun dönüş yönü tersine çevrilmediği 
sürece rotor geriye doğru çalõşacaktõr. Pompayõ 
tekrar hizmete sokmadan önce motorun doğru 
rotasyonda olduğunu kontrol edin. 
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STANDART SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINI 
DEĞİŞTİRME 
Şu bölümlere bakõnõz: 

A. GENEL SÖKME TALİMATLARI 

B. YATAK ÇERÇEVELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN SÖKME 
PROSEDÜRÜ � TÜM POMPALAR 

C. STANDART MEKANİK SIZDIRMAZLIK 
ELEMANLARINI ÇIKARMAK İÇİN SÖKME 
PROSEDÜRÜ  

D. STANDART MEKANİK SIZDIRMAZLIK 
ELEMANLARINI TAKMAK İÇİN KURULUM 
PROSEDÜRÜ 

E. YATAK ÇERÇEVELERİNİ TAKMAK İÇİN KURULUM 
PROSEDÜRÜ � TÜM POMPALAR 

F. GENEL KURULUM TALİMATLARI 

KARTUŞLU SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINI 
DEĞİŞTİRME 
Şu bölümlere bakõnõz: 

A. GENEL SÖKME TALİMATLARI 

B. YATAK ÇERÇEVELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN SÖKME 
PROSEDÜRÜ � TÜM POMPALAR 

C. KARTUŞLU SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINI 
ÇIKARMAK İÇİN SÖKME PROSEDÜRÜ 

D. KARTUŞLU SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINI 
TAKMAK İÇİN KURULUM PROSEDÜRÜ 

E. YATAK ÇERÇEVELERİNİ TAKMAK İÇİN KURULUM 
PROSEDÜRÜ � TÜM POMPALAR 

F. GENEL KURULUM TALİMATLARI 

SALMASTRA YA DA KOVANIN 
DEĞİŞTİRİLMESİ 
Şu bölümlere bakõnõz: 

A. GENEL SÖKME TALİMATLARI 

B. SALMASTRA KUTUSU VE SALMASTRAYI 
ÇIKARMAK İÇİN SÖKME PROSEDÜRÜ  

C. SALMASTRA KUTUSU VE SALMASTRAYI 
TAKMAK İÇİN KURULUM PROSEDÜRÜ  

D. YATAK ÇERÇEVELERİNİ TAKMAK İÇİN KURULUM 
PROSEDÜRÜ � TÜM POMPALAR 

E. GENEL KURULUM TALİMATLARI 

PARÇA SİPARİŞİ 
Bu kullanma kõlavuzundaki pompalar aşõnabilen 
bazõ parçalar içerir ve bunlarõn yenilenebileceği 
şekilde tasarlanmõştõr. Tavsiye edilen yedek parça 
envanteri kuruluma ve de sürekli işleyişi verilen 
öneme göre belirlenir. 

Sahada yapõlabilecek tamiratlarla birlikte normal 
servis sõrasõnda kullanõlmasõ amacõyla, aşağõdaki 
parçalarõn stokta tutulmasõ önerilmektedir. 

! 1 takõm rulman 
! 1 takõm aşõnma halkalarõ (eğer 

gerekiyorsa) 
! 1 takõm muhafaza contasõ, dörtlü halkalar 

ve dudak keçeleri 
! 2 mekanik sõzdõrmazlõk elemanõ (tam) 

Firmanõn kontrolü dõşõndaki koşullardan ötürü 
mevcut stok azalabileceğinden parçalar mümkün 
olduğunca önceden sipariş edilmelidir. Tüm 
parçalar stokta mevcut değildir ve her bir sipariş 
için özel üretilmesi gerekebilir. 

Yedek parça siparişinizi hõzlandõrmak için 
aşağõdaki bilgileri dâhil etmeyi unutmayõn: 

1. Pompanõn seri numarasõ. (Pompa isim 
plaketine bakõnõz.) 

2. Parçanõn adõ. 

3. Her parçanõn miktarõ. 

4. İstenen malzeme. (Parçalarda bir malzeme 
değişimi belirtilmediği müddetçe, orijinal 
malzemelerinde tedarik edilecektir. Tüm 
materyal ikameleri fabrika ile görüşülmelidir.) 

BAYİİ SERVİSİ 
Eğer düzeltemediğiniz bir sorunla karşõlaşõrsanõz, 
yerel Bell & Gossett temsilcinizle temasa geçiniz. 
Satõş temsilcisi size yardõmcõ olabilmek için 
aşağõdaki bilgiye gereksinim duyacaktõr: 

1. Pompa ve motorun tüm verilerini içeren isim 
plaket bilgileri. 

2. Emme ve deşarj borularõ basõnç gösterge 
değerleri. 

3. Motorun amper çekimi. 

4. Pompalama bağlantõsõ ve boru donanõmõnõn 
taslağõ. 
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Tablo 6: Başlõk Vidasõ Sõkma Torku 
  BAŞLIK VİDASI TORKU (Foot-Pound) 

Başlõk Vidasõ Çapõ Başlõk vidasõ Tipi: Başlõk İşareti 
1 / 4 5/16 3/8 7/16 1 / 2 5/8 3 / 4 7/8 1 

SAE 2. Derece 
 

6 13 25 38 60 120 190 210 300 

Paslanmaz Çelik 
Pirinç  veya  

4 10 17 27 42 83 130 200 300 

SAE 5. Derece 
 

10 20 35 60 90 180 325 525 800 

SAE 8. Derece 
 

13 28 46 75 115 225 370 590 895 
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