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J SERİSİ MODÜLER POMPALAR 

 
J serisi pompalar, açık çarklı, vorteks çarklı, tıkanma yapmayan 
çarklı ve ön çarklı pompa çeşitlerini aynı model serisi içerisinde 
barındıran pompalardır. Pompaların elektrik motoru, kaplin, 
pompa gövdesi ve pompa mili gibi parçaları ortak olup, çark ve 
salyangozları farklıdır. Bu nedenle J serisi pompalar modüler 
pompalar olarak adlandırılırlar. 
 
Bu pompaların başlıca uygulamaları; 
 

 Filtrasyon sistemleri, 

 Arıtma sistemleri, 

 Takım tezgahlarında yüksek debi gerektiren 
uygulamalar, 

 Sirkülasyon sistemleri. 
 
 
Çark ve salyangoz tasarımlarının, yapılan Ar-Ge çalışmaları 
sonrasında optimizasyonu ile projenin başlangıcında 
hedeflenen verim değerinin üzerine çıkılmış ve JB tipi 
pompalarda %72 gibi yüksek bir verime ulaşılmıştır.  
 
J pompaların başlıca uygulama alanı filtre ve arıtma sistemleri 
olduğundan, akışkan içeresinde belli boyutlardaki parçacıkların 
taşınmasına uygun olarak tasarlanmışlardır. Bu boyutlar; 
 
JB Pompa (Açık çark)   : Max. 10 mm 
JBA Pompa (Açık + Eksenel çark) : Max. 10 mm 
JC Pompa (Açık çark)   : Max. 15 mm 
JCA Pompa (Açık + Eksenel çark) : Max. 15 mm 
JD Pompa (Vorteks çark)  : Max. 50 mm 
JE Pompa (Tıkanmaz çark)  : Max. 30 mm 
 
JBA/JCA pompalarda, pompa emişinde bulunan ön çark depo 
içerisinde oluşturduğu karıştırıcı etkisiyle dibe çökmüş 
parçacıkların karıştırılarak pompalanmasını sağlar (Ön çarklar 
ile ilgili detaylı bilgi için sayfa 5 Teknik Bilgiler bölümünü 
inceleyiniz). 
 
J pompa isimlendirilmesi Şekil 25’de, bileşenleri ve modülerlik 
ise Şekil 26’da gösterilmiştir. 
 

Difüzör 
 
Difüzör döküm malzemeden üretilmiştir. Sadece kademeli JB/A
- JC/A pompalarda kullanılır.  
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Şekil  25 - Modüler J pompa seri isimlendirmesi 

B: Açık 
C: Açık 
D: Vorteks 
E: Tıkanmayan 

Seri 

A: Eksenel 

Dalma Derinliği 

Kademe Sayısı 

Çark Çapı 

Elektrik Motoru 
 
J serisi pompalarda, özel milli ve flanşlı elektrik motorları 
kullanılmaktadır. Motor mili bir kaplin aracılığıyla pompa miline 
bağlanır. Motor flanşı ise pik malzemeden imal edilmiş olup, 
aynı boyuttaki standart motordan  daha büyük ön rulman 
kullanılarak eksenel yüklere karşı dayanıklılığı arttırılmıştır.  
 
Elektrik motorları, farklı çark çaplarına bağlı olarak 1,5 kW ile 
11 kW aralığında 90 yapı büyüklüğünden 132 yapı büyüklüğüne 
kadar ve 3 fazlıdır. JD serisi 1.1kW 4 kutup motorla da 
çalıştırılabilir. 
 

Pompa Gövdesi 
 
Pompa gövdesi, titreşimleri sönümlemek amacıyla pik 
malzemeden imal edilmiştir. Dalma derinliğini uzatmak 
amacıyla üç gövde üst üste montaj yapılabilir.  
 

Kapak 
 
Pik malzemeden imal edilmiş alt kapaklar, karbon yatakları 
muhafaza etmektedir. Modülerliği sağlayabilmek amacıyla 
farklı çark ve salyangoz tiplerinde aynı kapak kullanılacak 
şekilde dizayn edilmiştir. 
 

Salyangoz 
 
J pompa ailesinde temel olarak iki çeşit salyangoz vardır. 
Bunlardan birisi klasik salyangoz (JB/A-JC/A) diğeri ise iri 
parçacık geçirgenliği olan salyangozdur (JD/JE pompa).   
 
JB/JC salyangozlar için, temelde aynı tip olup tasarımlardaki 
bazı farklılıklarıyla birbirlerinden türetilmişlerdir denilebilir. 
 

Çark 
 
Hassas çelik döküm malzemeden üretilmiş pompa çarkları, 
farklı uygulamalar düşünülerek tasarlanmışlardır. Malzeme 
özelliğine bağlı olarak, çark yüzeylerindeki düşük pürüzlülük 
pompa verimini arttırmıştır. Bununla birlikte yine imalat 
yönteminin bir avantajı olarak çarklarda homojenlik çok yüksek 
seviyede olduğundan yaklaşık 2900 d/d dönme hızlarında 
sorunsuz çalışmaktadır. 
 
Difüzör 
Difüzör döküm demirden yapılmıştır. Sadece çok kademeli JB/A 
-JC/A pompalarda kullanılır.  
 

Emme Kapağı 
Emme kapağı döküm malzemeden üretilmiştir. Sadece 
kademeli JB/A - JC/A pompalarda kullanılır.  
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Şekil  26 - Modüler J pompa serisi parçaları 

JB 
Açık Çarklı Pompa 

JC 
Açık Çarklı Pompa 

JD 
Vorteks Çarklı Pompa 

JE 
Tıkanmaz Çarklı Pompa 

Elektrik motoru 

Kaplin 

Pompa mili 

Pompa gövdesi 

Motor mili 

SiC yataklar 

Baskı flanşı 

Kapak 


