
NOV Serisi Pompalar Sınırları Zorluyor 
 
Kimyasal akışkan, petrokimya ve madencilik uygulamalarında korozif akışkanlarda uygulanmak üzere Klaus Union Türkiye 
firması ile beraber DIN 22858, PN16 basınç sınıflarında pompalar geliştirilmiştir. 
 
Mekanik salmastra yuvasına, (DIN 12756 standartlarına göre) yumuşak salmastıra, tekli/çiftli Kartuş tip veya komponent 
salmastıra oturabilir. NOV serisi pompalar yağ yağlamalı olup önde bir rulman arkada ise ikili rulman kullanılmaktadır. 
Rulmanlar iyi sızdırmazlık ile korunmaktadır bu sayede yağ eksilmesi / bakım süreleri çok uzun zaman almaktadır. Pompanın 
ön rulman tarafı, salmastıra tarafından gelebilecek olası kaçaklara karşı özel bir paslanmaz plaka ile korunmaktadır.  
 
Pompaya ait limitleri ve opsiyonları aşağıda görebilirsiniz. Gelişmiş çark dizaynı ile NPSHr değerlerini “inducer” gerekmeden 
1-2 m’lere kadar inebilmektedir. Bu pompa tasarımında minimum 1.0619 çelik döküm / 1.4408 paslanmaz çelik malzeme 
kullanılıp titanyum, Hast-C gibi özel malzemelerle çeşitlilik gösterebilmektedir.  Pompanın standart şaft malzemesi korozyona 
ve mekanik mukavemete karşı dayanımı yüksek olan 1.4462 (duplex) malzemedir ancak opsiyon olarak çelik, 1.4539 ve üzeri 
malzemeler de uygulama bazında kullanılabilmektedir. Bu sayede aşınkanın korozif etkisine karşı çalışırken olası bir conta 
kaçağında bütün rotor korunmaktadır.  
 
Pompa dizaynı gereği kendinden havayı tahliye edebilmektedir. Bu sebeple pompanın üzerinden herhangi bir ilave tahliyeye 
ihtiyaç yoktur. Pompanın imalatı sırasında her bir pompa için mutlaka minumum 24 bar test basıncı, çarkın dengelenmesi ve 
ISO 9906 IIB’ye göre testler standart olarak uygulanmaktadır. Pompanın gelişmiş dizaynı ve hidrolik yapısı gereği düşük 
vibrasyon değerlerinde performans göstermektedir. Şaft kalınlığı birçok üreticiye göre bir üst sınıf kullanıldığından dolayı 
rulmanlara binen yükler çok daha dengelidir, bu sayede pompada oluşabilecek olan rulman arıza sıklığı düşüktür. Pompanın 
çark dengelemesi genelde arka kanatlarda bulunan kanatçılarla veya dizayna göre aşınma ringleri ile sağlanmaktadır. Klaus 
Union bu tasarımda malzeme et kalınlığını yüksek tutarak olası korozyona karşı daha uzun yıllar çalışabilmesi için olanak 
sağlamıştır.   
 
Maksimum Debi: 3.500 m3/h                                   
Çalışma Sıcaklık Aralığı: -120 oC’den 450 oC’ye kadar  
Maksimum Basma Yüksekliği: 220 metre             
Basınç Sınıfı: azami. PN 400 (Standart PN 16, PN25, PN64…) 
Pompa Çalışma Hızı: azami 3.500 rpm 
Bağlantılar: DIN veya ANSI 
 
Dizayn: 

• Yatay santrifüj pompa, proses dizayn 
• DIN EN ISO 22858 göre hidrolik performans ve boyutlarda 
• DIN EN ISO 5199’a göre dizayn 
• DIN EN ISO 12756’ya göre mekanik salmastra uygulaması  
• Çeşitli malzeme kombinasyonu (Karbon Çelik, paslanmaz çelik, nikel yapılı malzeme, titanyum) 
• Yağ yağlamalı sürtünme önleyici rulman yatağı 

 
Opsiyonlar: 

• Merkezsel ayak 
• Açık çark 
• Drenaj (Flanşlı veya Boru Dizaynından), Isıtma ceketli 
• Çeşitli ısıtma ceketi dizaynları 
• Pompanın NPSH’ını düşürebilmek için inducer 
• Back Pull-Out unit  
• Ön ver arka Çark aşınma burcu 
• Su soğutmalı rulman yatağı 
• İlave fan ile harici soğutmalı rulman yatağı 
• Semi submerged dizayn 
• Bütün mekanik seal planları uygulanabilmektedir. 
• API mekanik seal uygulaması 

 
 
Bu makalenin yer aldığı 98. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-98-asdjhsa73rozc4r.pdf 


