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In the need of low head high capacity pumping applications, 
axial pumps are used. The importance or the usage of this type 
of pumps is daily increasing specially with the change of 
climatic conditions in the world, which is leading to 
uncontrolled floods. In general, the usage areas of axial pumps 
are defined as below:

•Send away of uncontrolled flood waters 

•Low head high capacity water circulation and cooling towers in  
  industrial applications

•Water lifting of irrigation systems between canals, rivers or lakes 
  in agricultural applications

•Water supply to power plants

•

 

Sewage applications 

Performance Area

Pumps (inch) 8 - 120''
Capacity (l/s) 14,000
Head (m) 15
Speed (rpm) 375 - 1200

For different performance values, speed and frequency 
applications, please apply to the factory. 

Düşük basma yüksekliği değerleri ve yüksek debileri ile bir çok 
uygulamada eksenel pompalar kullanılır. Artan iklim değişiklikleri 
ile kontrolsüz sel, yağmur gibi yüksek debili kontrolsüz suların 
uzaklaştırılmasında artan bir gereksinime sahiptirler. Genel 
kullanım alanları aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 

Sel v.b. kontrolsüz sularının uzaklaştırılması

Düşük basmalı yüksek debili endüstriyel işletmelerde su 
  çevrimi, soğutma kuleleri

Sulama sitemlerinde, kot farklı düşük kanallar arası ya da 
   kaynaktan kanala aktarımlarında

Enerji santrallerine su temininde

Drenaj uygulamalarında

Çalışma Aralıkları

Pompalar (inch) 8 - 120''
Debi (l/s) 14,000
Basma Yüksekliği (m) 15
Pompa Devri (d/d) 375 - 1200 

Farkli çalisma araliklari, hiz ve frekans uygulamalari için 
fabrikaya basvurunuz.
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Layne Bowler axial pumps are designed to get high 
efficiency and to minimize the life cycle cost by having 
long term reliable products. According to special 
applications, Layne Bowler  can offer tailor-made special 
designs and constructions. Impellers can be designed 
according to single specified performance values  and 
for different seasonal conditions. Adjustable vane type 
designs or/and frequency converters can also be 
applied. According to the fluid properties, suction and 
discharge conditions or/and mounting types, different 
engineering solutions can be provided according to 
customer needs. 

Sorunsuz ve uzun süreli çalışma hedefi ile tasarlanan 
yüksek verimli eksenel pompalar ile işletmeci için ömür 
boyu düşük maliyet amaçlanır. İşe özgü esnek 
mühendislik yaklaşımları ile Layne Bowler, eksenel 
pompa uygulamalarında kendi tasarımsal birikimlerini 
son teknoloji yazılımlar ile desteklemektedir. Çarklar 
tanımlanmış bir çalışma noktası için tasarlanabildiği gibi, 
mevsimsel değişimler ya da gereksinimlere göre 
ayarlanabilir kanatlara sahip ya da frekans kontrollü 
değişken devir ile farklı değerler için de tasarımlar 
önerilebilir. Akışan özelliklerine, emme ve basma 
koşullarına ve/veya montaj tiplerine göre müşteri odaklı  
çözümler geliştirilebilir. 

Design and Engineering - Tasarım ve Mühendislik
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1 - Electric Motor - 
The needed power is supplied by electric motors. They can have different speeds and protection classes. VHS or V1 type motors are 
appliciable.
Farklı hız ve koruma sınıflarındaki elektrik motorları pompa için gereken gücü sağlar. VHS ya da V1 motorlar kullanılabilir.

2 - Thrust Assembly, Intermediate Part and Eleastic Coupling Pair (For V1 type motors)  - 
Elastik Kaplin Çifti
The axial loads are taken by the bearings fitted in the thrust assembly. Intermediate part is used to carry the motor covering the thrust 
assembly. Axial positioning of the impellers are also done by the adjustment nut over the thrust assembly. To transfer the power from the 
motor to the headshaft, elastic coupling pairs are used. 
Oluşan eksenel yükler bu asamble içindeki rulmanlar aracılığı ile taşınır. Araparça, motoru taşır ve eksenel yük asamblesini içerir. Çarkların 
eksenel ayarı da ayar somunu ile eksenel yük asamblesi üzerinden yapılır. Motordan alınan gücü başlık miline aktarmak için elastik kaplin 
çiftleri kullanılır.

3 - Discharge Head and Stuffing Box Assembly - Çıkış Başlığı ve Salmastra Kutusu Asamblesi 
Discharge heads are designed according to the capacities, they guide the fluid while carrying all the assemblies. Different design types 
for different applications is possible (ground discharge, underground discharge etc.). Sealing by the headshaft is controlled by the 
stuffing box assembly. Soft or mechanical seals are optional.
Debiye göre ölçülendirilen çıkış başlıkları akışkanı yönlendirirken diğer asambleleri de taşırlar. Uygulamaya göre farklı biçimlerde 
tasarlanabilirler (yüzeyden çıkış alttan çıkış v.b.). Salmastra kutusu asamblesi ile başlık milinden gelen sızıntılar kontrol altına alınır. Yumuşak 
ya da mekanik salmastralı yapılar, uygulamaya göre çeşitlenir. 

4 - Column Assembly - Kolon Asamblesi 
Column pipes, lineshafts, pipe and lineshaft couplings and bearing retainers are the main part of the column assembly. Power taken from 
the motor is transferred to the impeller through the lineshafts and the pumped fluid is directed to the discharge head by the pipes. 
According to the  speed of the pump, bearing retainers are positioned in the pipes. The journal bearings are used for shafts. 
Kolon borusu,  aramilleri, boru ve aramili kaplinleri ile yatak tutuculardan oluşan kolon asamblesi motordan gelen gücü aramilleri ile çarka 
aktarırken basılan akışkanın da çıkış başlığına ulaşmasını sağlar. Aramili kaplinleri kamalı ya da dişli olabilir. Hıza göre belirlenen aralıklar 
belirlenen yatak tutucu yatakları ile aramilleri borular içinde kaymalı yataklar ile yataklanır. 

5 -Pump Assembly - Pompa Asamblesi 
Impeller, diffuser and suction case are the main parts of pump assembly. The fluid which is pressurized by the impeller is pumped. High 
efficient impellers are fixed on the pump shaft by keys. Different impellers can have different vane numbers and vanes can be variable for 
different performance values.  
Pompa asamblesi temel olarak; çark, difüzör ve emiş haznesinden oluşur. Çark ile basınçlanan  akışkan pompalanır. Farklı kanat 
sayılarında, sabit ya da farklı performans değerleri için oynar kanatlı yapılara sahip, yüksek verimli eksenel çarklar pompa miline kamalı 
olarak sabitlenir. 

Materials - Malzemeler
According to customer demands and/or fluid properties, different material applications are possible for all assemblies and parts.
Müşteri taleplerine ve/veya akışkan özelliklerine göre parçalar ya da asambleler için farklı malzemeler uygulanabilir.  

Materials for Main Parts - Ana Parçalar İçin Malzemeler - 
Discharge Head - Çıkış Başlığı : SAE 1040 Steel Construction - Çelik Konstrüksiyon
Thrust Assembly - Eksenel Yük Asamblesi : SAE 1040 Steel Construction - Çelik Konstrüksiyon
Lineshafts - Aramilleri  : S.S. ASTM A 582 Type 420 - Carbon Steel SAE 1040 - Paslanmaz  Çelik
Column Pipes - Kolon Boruları :Carbon Steel - Karbon Çelik (Welded - Kaynaklı)
Lineshaft Couplings - Aramili Manşonları :S.S. ASTM A 582 Type 420 - Carbon Steel SAE 1040 - Paslanmaz  Çelik 
Column Pipe Couplings - Kolon Borusu Manşonları : Carbon Steel SAE 1040 - Karbon Çelik   
Impeller - Çark : Bronze or Cast Iron - Bronz ya da Pik Döküm 
Diffuser - Difüzör : Cast Iron - Pik Döküm 
Suction Case - Emiş Haznesi : Cast Iron - Pik Döküm  

Elektrik Motoru 

Eksenel Yük Asamblesi, Araparça ve 
 (V1 motorlar için)
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*For different values, speeds and other details please apply to the factory. / Farklı değerler, hızlar ve diğer detaylar için 
  fabrikaya başvurunuz.
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Capacity (l/s) - Debi (l/s)

Capacity (l/s) - Debi (l/s)

0  2500  5000 7500 10000 12500 15000

0  2500  5000 7500 10000 12500 15000

60 Hz

50 Hz

1000

rpm-d/d

1200

rpm-d/d

750

rpm-d/d

900

rpm-d/d

600

rpm-d/d

720

rpm-d/d

500

rpm-d/d

600

rpm-d/d

375

rpm-d/d

450

rpm-d/d

Performance Charts / Performans Eğrileri



Undergound Discharge Flooding Application 
Yeraltı Emiş Yeraltı Çıkış Uygulaması Taşırma Su Uygulaması 

Undergound Suction Ground Discharge Different Pump and Motor Floors 
Yeraltı Emiş Yerüstü Çıkış Uygulaması Farklı Motor ve Pompa Katı Uygulaması

Note: For different application such as, dry type, wet motor, boosting etc. apply to the factory.
Not: Kuru tip, ıslak motor, boru üstü pompaj v.b. farklı uygulamalar için fabrikaya başvurunuz.
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Application Types / Uygulama Şekilleri
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