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1) Şekildeki gibi bir santrifüj pompa ile
30 metre yüksekliğindeki bir binanın
tepesine saniyede 10 litre su basılacaktır.
%40 kayıplara gittiğini varsayarsak bu iş
için gerekli olan motor gücünü bulunuz?
(Motor Gücü= Basınc x Debi dir.
Binanın tepesine suyu basmak için
gerekli olan Basınç= Yoğunluk x
YerÇekimi İvmesi x Yükseklik tir) (Bu
soruda formülleri verilen bir konuda
birimleri doğru kullanıp gerekli motor
gücü
hesaplanabiliyor
mu,
Bu
ölçülmektedir. Birimleri gösterin.).

2) Pompanın istenen debiyi
verebilmesi için 2500 d/d ile
dönmesi gerekmektedir. Bu
esnada Pompanın mili dinamik
olarak zorlanmaktadır. (∓
şeklinde kabul edilecek).
Pompada kullanılacak milin
çapını belirleyin. (Birinci
soruyu çözmediyseniz gerekli
değerleri kendiniz tahmin
ederek alınız-doğru tahmin
puanlamayı etkiler)

3) Pompanın mili için bulduğumuz çapı sürekli
mukavemet açısından kontrol etmek istiyoruz. Bu iş
için kullanılacak Sürekli mukavemet diyağramı hazır
bulunmamaktadır ve kendimiz çizeceğiz. Sürekli
mukavemet diyağramını (ortalama ve genlik değerlerine
bakan diyağram) ölçekli olarak elle çizin (mesafe ve
orantılara dikkat edin) Oluşan titreşim dalgasını
diyağram içerisinde orantılı olarak gösterin.

Motor mili ile pompa mili
arasındaki bağlantı kaplin
kullanılarak yapılacaktır.
Pompa mili kaplinin sol
parçasına sıkı geçme ile,
motor mili ise sağ parçaya
Paralel Yüzlü kama ile
bağlanacaktır. (Önceki
soruları çözmediyseniz mil
çapını 30 mm alarak
yandaki sorulara devam
ediniz.)

4) Pompa mili
Kapline sıkı geçme
ile bağlananırsa milin
en küçük çap
toleransını bulunuz.
Mil ve kaplin aynı
malzemeden
yapılacaktır.
(Verilenler:Mil ve
göbek E=20 x104
N/mm2, υ = 0.3,
μ=0,15, Rt=16 μ )

5) Motor mili paralel
yüzlü kama ile kapline
bağlanacağına göre
Kama boyutlarını
belirleyip gerekli kama
boyunu hesaplayın.
(Kama, mil ve Kaplin
hepsi aynı malzeme
kabul edilecek ve
τem=30N/mm2,
Pem=20N/mm2

6) Pompa pervanesi mile
konik geçme ile
bağlanacaktır. Pervanenin
sıyırmaması için civata ile
ne kadar bir baskı
oluşturulmalıdır.
(Kullanacağınız koniklik
için gerekli ölçüleri
kendiniz belirleyin.
Mantıklı değerler alabilmek
puanlamayı etkiler. Var
olan bazı değerleri önceki
sorulardan alın).
8.a) Pompa milinin gövde
üzerinde yataklanmasına ait
Teknik resmin detaylarını,
Teknik Resim kurallarına
uygun olarak elle çizin. Mil
üzerinden suyun
sızdırmazlık yapmaması
gerektiğine de dikkat edin.

CEVAPLAR

7) Su kesildiğinde ve
pompa boşta
döndüğünde pervane
titreşime girmektedir.
Pervanenin titreşime
girmememesi için
motorun hangi devirde
döndürülmemesi
gerekir. (Kanat ve milin
birlikte burulma yay
katsayısı=10.000.000
Nmm ve Polar atalet
momenti =80.000 mm4
alın.)

8.b) Motor içindeki rotor mili iki ucundan
yataklanırken nasıl tedbirler düşünürsünüz. Bu
konuda iki uçtaki yatakların teknik resmini
çizin.

