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VAKUMUN TANIMI, TARİHÇESİ VE 
UYGULAMALARI

1. GİRİŞ
"Vakum" kelimesi, "boş" anlamındaki Latince "vacua" dan 
gelmektedir. Ancak doğada tamamen boş bir alan yoktur, 
"ideal boşluk" da yoktur. Vakum, gaz içeren bir hacimden, 
havanın ve diğer gazların bir kısmının çıkarıldığı, kısmen 
boş bir alandır ("gaz" Yunanca "kaos" kelimesinden gelir 
= sonsuz, boş alan). 

Standart DIN 28400, Bölüm 1’de ise "vakum" terimi, “Va-
kum, ölçüm yerindeki basıncın, bulunduğu çevreyi kap-
layan atmosfer basıncından daha düşük olma halidir” ola-
rak tanımlanmıştır.

Vakum teriminin ilk kez Demokritos (M.Ö. 460-370) ve öğ-
rencileri tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. 17. yüz-
yıl başına kadar vakum için, Aristo tarafından ön görülen 
doğada boş alan var “horror vacui” korkusu, fikri kabul 
görüyordu.

17. yüzyıldan itibaren vakum fiziği ve teknolojisi doğmuş-
tur. Galileo (1564-1642), silindir içindeki bir pistonla va-

 

Şekil 1. Torricelli'nin Vakumu Bulma 
Deneyi 

kum üretmek ve gereken kuvvetleri ölçmek için deneyler 
yapan ilk kişilerden biriydi. Galileo'nun arkadaşı Torricelli 
(1608-1647), 1644 yılında, cıva ile doldurulmuş ve bir ucu 
kapalı olan bir cam tüpün, açık ucunu bir cıva havuzuna 
daldırarak deneysel olarak vakum üretmeyi başardı. Tü-
pün boyutu, uzunluğu, şekli veya eğim derecesine ba-
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kılmaksızın cıva sütunu seviyesinin, havuzdaki seviyenin 
her zaman 760 mm üzerinde olduğunu gösterdi (bkz. Şe-
kil 1) ve bu şekilde atmosferik hava basıncı ilk kez ölçüldü. 

Pascal deneyin anlamını hemen anladı ve bunu 1646'da 
tekrarladı. Yapmış olduğu diğer deneylerle, "horror vacui; 
boş alan korkusu" fikrinin kesinlikle yanlış olduğunu ka-
nıtladı ve atmosfer basıncının da yükseklik ile düşmesi 
gerektiğini düşündü. Fransa'nın güneyindeki bir dağda 
deney yapmak için, arkadaşlarıyla birlikte arabayla bir 
barometre taşıdı. Yükseklik ile birlikte, beklenen basınç 
düşüşünü buldular ve böylece meteoroloji biliminin de 
ilk temeli atılmış oldu.

Pascal, vakum fiziği anlayışımıza değerli katkılarda bu-
lundu ve fizikte birçok önemli keşifler yaptı. Uluslararası 
Standartlar Örgütü, (ISO) vakum derecesi ölçü birimini, 
yani SI-basınç birimini, Pascal olarak belirleyerek, Blaise 
Pascal’ı onurlandırdı:

1 Pa = 1 N/m2 = 7,501 x 10-3 Torr =10-2 mbar.

Aynı dönemlerde, Magdeburg şehrinin belediye başkanı 
Otto von Guericke (1602-1686), su pompalarını geliştirdi, 
manometreyi (1661) icat etti, fizik ve astronomideki bir-
çok keşiflerde bulunarak ilk hava pompasını (1650) yaptı. 
Reichstag (Alman Federal Meclisi) yardımıyla, 1654'te Re-
gensburg / Almanya'da halka açık gösteride, 2x8 atın güç 
kaynağı olarak kullanıldığı, yaklaşık 50 cm çapındaki iki 
boş, bakır contalı "Magdeburg Yarımküreleri" ile, en ünlü 
ve muhteşem deneyini gerçekleştirdi. Bu deneyle, büyük 
bir hava okyanusunun dibinde yaşadığımızı ve atmosfer 
kütlesinin bir cm2 yüzey alanı başına 1 kg, veya bir m2 için 
10 tonluk bir basınca karşılık geldiği buldu (bkz. Şekil 2). 
Von Guericke'nin 16 atının yarım küreleri birbirinden ayı-
ramamasının sebebi işte budur. Bu muazzam basınçtan 
hiçbir şey hissetmememizin nedeni ise basitçe, vücudu-
muzun içinde de aynı basıncın bulunmasıdır,

Torricelli, iki bin yıldır felsefi terimlerle tanımlanan boşluk 
ve ortamın doğasını, tek bir deneyle, yerini deneysel fizi-

ğin tanımlayıp, modern görüşe bıraktığı bağlantıyı buldu. 
Yirminci yüzyılda da fizikçiler bunun çok ötesine geçti. 
Hiçbir maddenin olmaması gereken "boş bir yer" değil, 
harikalarla dolu bir boşluk buldular.

2. VAKUMUN TEORİSİ
Vakum süreci “İdeal Gaz Kanunlarına” uyumlu olarak Gaz-
ların Genel Kinetik Teorisi gibi bilimsel verilerle açıklanır. 
Şimdi vakumu bu sınırlamalarla inceleyelim.

2.1 Atmosfer Basıncıncının Yükseklikle Değişimi
Paskal, çevremizi kuşatan atmosfer basıncının yükseklik-
le değiştiğini, arkadaşlarıyla birlikte bir dağın tepesinde, 
zorlukla ölçerek keşfederken, biz deniz seviyesinden dü-
şük veya yüksekliklerdeki atmosfer basıncını, bilim yardı-
mıyla kolaylıkla hesaplayabiliyoruz.

Çevremizdeki hava basıncı hava sıcaklığıyla değişirken, 
45° enlemde deniz seviyesindeki atmosfer basıncı ise 
1.013,25 mbar gibi sabit bir sayı ile belirlenmiştir. Basınç, 
deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça azalır; bu ne-
denle çok daha yukarılarda, gittikçe artan daha büyük 
vakum (daha küçük basınç) değerlerine ulaşılır.

Atmosfer basıncının, deniz seviyesinden h yüksekliğine 
çıkıldıkça nasıl değiştiği incelendiğinde;

Taban alanı S, yüksekliği h; dolayısıyla hacmi V= S x h olan 
rastgele bir gaz sütunu alındığında, bu belirlenmiş sütu-
nun ağırlığı şu şekilde olur:

F=mg=(ρV)g= ρShg

ρ, gaz yoğunluğudur. Daha sonra gaz basıncı aşağıdaki 
formülle ifade edilir:

       
    
       

 

 

Şekil 2. Otto Von Guerick'in Yarım Küreleri
Şekil 3. Basıncın Yükseklikle 
Değişimi
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Herhangi bir katmandaki basınç değişimini dikkate alın-
dığında ise;

dP= -ρgdh     

yükseklik arttıkça basınç düşeceği için ( - ) işareti kullanıl-
mıştır.

Atmosferik hava “ideal gas” olarak düşünüldüğünde;

                      
 
           

   

 
Bu değerler diferensiyal eşitliğe uyguladığında;

          = -   
            

 
              

 
Buradan diferensiyal denklemle, h yükseliğin fonksiyonu 
olarak, gaz basıncı P elde edilir.

Eşitliğin integrali:

                         
  
         

 Her iki tarafın logaritması alındığında "barometrik for-
mül" elde edilir.

           
      

 
C sabit değeri başlangıç olarak kabul edilen deniz seviye-

si şartlarından elde edilebilir. P basıncı (h = 0)  koşulunda, 

       
         değeri 1 olduğundan; buradan P0 = C 

olarak buluruz. P_0 deniz seviyesindeki basınç değeridir. 
Bu koşulda C = P0 = 101,325 olarak kabul edilebilir.

Böylece herhangibir yükseklikteki atmosferik basınç, aşa-
ğıdaki formülle bulunabilir.

             
      

 
45° enlemde deniz seviyesindeki atmosfer basıncı 
101.325 Pa veya 1.013,25 mbar olup, bunun altındaki 
değerler vakum olarak kabullenildiğinde, yukarıdaki for-
mül Everest Tepesi için uygulanırsa 350 mbar, deniz sevi-
yesinden 460 m aşağıda bulunan Lüt Gölünde ise, 1.070 
mbar’ın altındaki değerler vakum diye adlandırılabilir. 

2.2 Çarpışma (“Collision”)
Çarpışmalar, kimyadaki en temel süreçlerden biridir ve bir 
gazda hem kimyasal reaksiyonların hem de enerji transfe-
rinin meydana gelmesini sağlar. Çarpışma oranı genellik-
le bir molekülün birim zamanda maruz kaldığı çarpışma 
sayısı olarak tanımlanır ve çarpışma frekansı olarakta ifa-
de edilir. Çarpışma frekanslarını hesaplamak için kinetik 
teori iki durum için kullanılır: 

1) Bulunduğu kabın yüzeyiyle yaptığı çarpışmalar, 
2) Moleküller arası çarpışmalar

Bir molekülün ardışık çarpışmalar arasında gittiği orta-
lama mesafeye ortalama serbest yol (“Mean Free Path”) 
denir. Ortalama serbest yol uzunluğu aşağıda verilen for-
mülde görüldüğü gibi ortamdaki mol sayısıyla ilgilidir.

n birim hacim başına molekül sayısı; Avogadro sayısı (NA 

mol-1) ve gazın içinde bulunduğu hacim (V) yardımıyla 
ideal gaz yasasından belirlenebilir.

 Şekil 4. Ardışık Çarpışma

Tablo 1. Vakum Değerinin Mol Sayısı ve Ortalama Serbest Yol ile Olan İlişkisi 
 
Vakum Değeri 

Basınç  mbar n  mol sayısı / cm3   Ortalama Serbest Yol 

Atmosferik Basınç 1.013 2,68 x 1019 0,062 x 10-6 mm 

Düşük (Kaba )Vakum 300 - 1 1019 - 1016 0,1 – 100  x10-6 mm 

Orta Değerde Vakum 1 - 10-3 1016 - 1013 0,1 – 100 mm 

Yüksek Vakum 10-3 – 10-7 1013 - 109 10 cm – 1 km 

Çok Yüksek Vakum 10-7 – 10-14 109 – 102 1 km – 16.600 km 
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STP (Standart Sıcaklık ve Basınç) koşullarında 1 cm3 gazın 
içinde 2.68 × 1019 molekül vardır, molekül sayısı azaldık-
ça vakum oluşur, buna bağlı olarak, ortalama serbest yol 
uzunluğu artar. Vakum değerinin mol sayısı ve ortalama 
serbest yol ile olan ilişkisi aşağıdaki Tablo 1’de verilmek-
tedir. (dhava = 3,68 x10-7 mm alınmıştır)

2.3 Gaz Akışı
Gaz akış modelleri vakum teknolojisinde önemli bir rol 
oynar. Bir tank vakum edildiğinde, başlangıçta kabı dol-
duran gaz, borulardan pompaya akar. Sistemin çalışma-
sı esnasında gaz, yüksek basınçtan, daha düşük basınçlı 
bölgelere doğru hareket eder.

 Şekil 5. Genel Basınç Göstergesi

Sınıf Alt Sınıf Gaz Moleküllerinin Durumu Ölçüt 
         

Viskoz Akım 

Türbülent Akım Moleküller arasındaki çarpışma 
oranı, moleküllerin duvara 
çarpmasından çok daha 
yüksektir 

Kn < 0,01 

Re > 4.000 
Laminer Akım Kn < 0,01 

Re < 2.300 
 
Geçiş Aralığındaki 
Akım 
(Ara Akış) 

 Viskoz ve moleküler akış 
arasındaki geçiş bölgesi, akışta 
hem moleküller arası çarpışma, 
hem de molekül-duvar 
çarpışmaları hakimdir. 

 

0,01 <  Kn < 1 

 
 
Moleküler Akım 

 Ağırlıklı olarak gazın duvarla 
yaptığı çarpışmalar hakimdir.  
Moleküller birbirleriyle çarpışmaz 

Kn > 1 

 

Tablo 2. Gaz Akışına bağlı olarak Gaz Moleküllerinin Durumu

Gaz akışı karmaşıktır. Akış hızı, gaz özelliklerinin yanı sıra, 
akışın bulunduğu kanalın geometrisi ve yüzey özellikleri-
ne de bağlıdır.

Bilimde, vakum mutlak değer olarak belirtilir. Referans 
noktası mutlak sıfırdır, bu da vakum değerinin her zaman 
pozitif olduğu anlamını gösterir. Aşağıdaki grafik deniz 
seviyesinden yüksekte olduğu koşulları gösterir.

Mutlak Basınç = Manometre Basıncı + Ölçüm noktasında-
ki atmosfer basıncı 

2.3.1 Gaz Akış Tipleri

Gaz akış sistemleri, gazın yapısı ve bir borudan akan gö-
receli gaz miktarı ile nitelendirilir. Basınca ve bir borunun 
çapı veya kanalın kesitine bağlı olarak, üç tür akış görü-
lebilir: viskoz veya sürekli akış, moleküler akış, ve bu ikisi 
arasında Knudsen akışı olarak bilinen bir geçiş aralığı. 

Gazın yapısı Knudsen sayısı incelenerek belirlenirken, 
Reynolds sayısı, göreceli akışı tanımlar. 

Viskoz gaz bölgesindeki (yüksek basınçlarda) akışa, sü-
rekli akış (“continuous flow”) denir, ayrıca türbülanslı veya 
viskoz olarak da tanımlanabilir.

   
 
    Kn=  Knudsen sayısı (boyutsuz)   λ = Ortalama serbest yol (m)    d= Akış kanalının çapı (m)  

 
   

 
    Kn=  Knudsen sayısı (boyutsuz)   λ = Ortalama serbest yol (m)    d= Akış kanalının çapı (m)  

 
2.4 Akış İletkenliği (“Flow Conductance”), İç Direnç (“Im-
pedance”) ve Gaz Akış Kapasitesi (“Gas Throughput”)
Bir vakum pompası, kelimenin tam anlamıyla gaz mole-
küllerini vakum odasından çeker ve sonra da geri girme-
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lerine izin vermez. Bu şekilde, gaz moleküllerinin uzaktaki 
pompa girişine doğru yayılmasına neden olan bir basınç 
düşümü oluşur.

Gaz hacmini, haznenin içinden dışarıya yol boyunca sı-
kıştırarak itmek, "döner kanatlı", "döner pistonlu" ve diğer 
mekanik pompaların çalışma prensibidir. Molekülleri, bir 
hazneden dışarı itmenin bu yöntemi göz önüne alındı-
ğında, bir pompanın gazı uzaklaştırma yeteneği, "pom-
palama" hızı "olarak tanımlanır. (Birim litre / saniye) Bir 
pompa, "X x l / s” pompası olarak tanımlanırsa, her saniye 
hazneden “X” litre hacmi çıkarma gücüne sahip bir pom-
pa olduğu söylenir. Kab içindeki gazın basıncı, tanımla-
nan “X” litre hacimde, gerçekte kaç tane gaz molekülü-
nün bulunduğunu belirler. Pompalama hızı genellikle Sp 
olarak belirtilir. Yaygın bir vakum sistemi örneği Şekil 6’da 
verilmektedir.

Ancak gazlardan bahsederken terminoloji değişmelidir. 
Bir pompa tarafından taşınan gazın hacmini basitçe takip 
etmek artık gerekli değildir; bunun yerine o pompa tara-
fından hareket ettirilen gaz moleküllerinin miktarı önem 
kazanır. Gaz moleküllerinin miktarı genellikle "N" olarak 
belirtilir ve ideal gaz yasasından şu şekilde verilir: N = (PV) 
/ (kT). P, gaz basıncı, V, gaz hacmi, k, Boltzmann sabiti ve T, 

 
Şekil 6. Genel Vakum Sistemi

gaz sıcaklığıdır. kT genellikle, tüm sistem boyunca ve ilgili 
tüm süre boyunca sabit olarak kabul edilir. 

2.4.1 Gaz Akış Kapasitesi  (“Gas Throughput”)

Gaz Akış Kapasitesi, bilinen bir zamanda, bir düzlemden 
akan gaz miktarıdır diye ifade  edilir ve pompalama hı-
zının, girişteki gaz basıncıyla çarpımı sonucu elde edilir 
(basınç x (hacim / birim zaman). 

Akış Kapasitesi  aynı zamanda bir düzlemi geçen birim 
zaman başına düşen enerji olarak da değerlendirilir; söz 
konusu enerji, gaz moleküllerinde bulunan kinetik ve po-
tansiyel enerji değil, moleküllerin bir düzlemde taşınması 
için gereken enerjidir. Sabit bir sıcaklıkta akış kapasitesi, 
birim zamanda pompalanan moleküllerin sayısına ve do-
layısıyla pompanın kütle akış kapasitesine bağlıdır. 

Gaz miktarını tanımlayan çeşitli yaklaşımlar, birkaç farklı 
akış hızını ortaya çıkarır:

Gazın pompalanmasını (gazın "geçişi") şu şekilde tanım-
layabiliriz:

QPV = Gaz Akış Kapasitesi  = d(PV)/dt

SI sistemde birimi W'dir ve gazı sabit akış hızında, vakum 

Tablo 3. Gaz Sistemindeki Akış Hızı Örnekleri

 Kütle akış hızı Gaz Akış Kapasitesi  
             

Hacim Akış Hızı Molar akış hızı 

Formül      
                

  
      

  
   

Birim kg /s Pa-m3/s m3/s mol/s 

 

 
Şekil 7. Bir Vakum Sistemi Örneği
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sisteminin belirli bir kesiti boyunca, hareket ettirmek için 
gereken gücü ifade eder. (Pa•m3/s) → (N•m /s) = (J/s) = 
(W)

Gaz Akış Kapasitesi  simgesi genelde QPV yerine Q olarak 
tanımlanır.

Vakum sistemine akan kütle miktarı Q, basıncın zaman 
içinde sabit olması koşuluyla, dışarıya akanla her zaman 
aynıdır; 

Gaz Girişi = Gaz Çıkışı

Akış Kapasitesi  zamanla değişmediğinde (kararlı durum, 
“steady state”), Q, boru hattı boyunca her konumda aynı 
değere sahiptir; yani kütle korunur. Pompalama hızı ve 
hazne hacmiyle birlikte vakum sisteminde herhangi bir 
konumdaki basıncın, zamana olan bağlılığıyla belirlenir. 
Bu faktörler arasındaki ilişki aşağıdaki denklemde göste-
rilmektedir.

  
    

 
    

  

 
Burada P, vakum pompası girişindeki basınçtır. Kararlı hal 
durumunda           pompa girişinin üstündeki basınç, 

her zaman Akış Kapasitesi’nin , pompalama hızına bölün-
mesine eşit olacaktır. 

   
  

 S = (Pompalama Hızı), P = Basınç     

Bu eşitlik vakum fiziğinin en temel eşitliklerinden biridir.

2.4.2 Akış İletkenliği (“Flow Conductance”)

Gaz, difüzyonla bir yerden diğerine akar. Difüzyon, mo-
leküllerin rastgele termal hareketinin yüksek yoğunluklu 
bölgelerinden, düşük yoğunluklu bitişik bölgelere ha-
reket ettiği bir süreçtir. Moleküllerin yüksek yoğunluklu 

 

Şekil 8. Vakum Sisteminde Akış İletkenliği

bölgelerden düşük yoğunluklu bölgelere kesintisiz hare-
keti, aynı zamanda kesintisiz bir kimyasal ve termal enerji 
akışı olduğu anlamına da gelir. Bu durum, Akış Kapasitesi   
biriminin, enerji akışıyla da aynı birime (Watt) sahip olma 
gerekçesini açıklar. Hareket eden her molekül kendi ener-
jisini de beraberinde taşır.

Moleküllerin bir bölgeden diğerine akma hızı, Akış Kapa-
sitesi, hem iki konum arasındaki basınç farkına hem de 
aradaki bölmenin geometrisine bağlı olacaktır. Bu geo-
metri farkını açıklayan faktöre "iletkenlik" denir ve şu şe-
kilde tanımlanır:

İletkenlik         
 

       
  

 
İletkenlik = C (l/s), Basınç = P (mbar), Akış Kapasitesi  = Q 
(mbar x l/s)

Genel olarak vakum odaları, borularla bir vakum pompa-
sına bağlanır. Gaz moleküllerinin duvar yüzeyi arasındaki 
dış sürtünme ile, kendi aralarındaki iç sürtünme (visko-
zite) sonucu, akış direnci oluşur. Bu akış direnci, basınç 
farklılıkları, hacim akış hızı veya pompalama hızına bağ-
lı olarak, sistemdeki kayıplar şeklinde kendisini gösterir. 
Vakum teknolojisinde akış direncinin, C simgesiyle, boru 
hatlarının iletkenlik değerleri olarak kullanılması gelenek-
seldir. 

İletkenlik değeri C, bir boru donanımı içerisindeki akış 
hacmidir. ‘Q' akıma (I), ΔP'nin voltaja (V) ve C'nin ise elekt-
riksel iletkenlik değerine karşılık geldiği kabul edilirse, 
yukardaki formülü, vakum teknolojisi için “Ohm yasası" 
olarak düşünülebiliriz.

        
 
        

 
              

 
2.4.2.1  İletkenlik Seri ve Paralel Hesaplama
Aşağıda bir pompaya seri ve paralel olarak bağlanmış, 
farklı iletkenliğe sahip iki boru ve tek bir vakum odasın-
dan oluşan vakum sistemleri gösterilmektedir. Bu sistem-
lerin toplam iletkenliği aşağıdaki gibidir:

2.4.2.1  İletkenlik Seri ve Paralel Hesaplama 

Aşağıda bir pompaya seri ve paralel olarak bağlanmış, farklı iletkenliğe sahip iki boru ve tek bir vakum 
odasından oluşan vakum sistemleri gösterilmektedir. Bu sistemlerin toplam iletkenliği aşağıdaki gibidir: 
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İletkenliğin Pompa Kapasitesine olan etkisi dikkate alı-
narak, aşağıda şekilde gösterilen vakum odası ile pompa 
bağlantı koşullarına göre, etken pompa hızları  Seff (EPS) 
aşağıdaki eşitlikler kullanılarak bulunur [2].

                
    

     
  
        

       
    

   
    

 
      

               
 
    

   
    

 
   

 
1. örnekte Seff = 167 l/s,  2. örnekte Seff = 10 l/s  

(Dikkat: Etkili pompalama hızı, bir araya getirilmiş tek tek 

parçaların minimum iletkenlik (veya pompalama hızı) de-
ğerini asla aşamaz.)

3. VAKUM POMPALARI 
Bir sistemde vakum oluşturmak için, gaz moleküllerinin 
sistemden çıkarılması gerekir. Moleküller sadece, iki böl-
ge arasında basınç farkı varsa hareket eder. Molekül sayı-
sının daha az olduğu bölge düşük basınç, daha fazla mo-
leküle sahip alan ise yüksek basınç olarak kabul edilir. İki 
alan arasındaki basınç farkına neden olan akım makinası 
ise,  vakum pompası olarak tanımlanır.

Vakum hakkında derinlemesine bir bilgiye sahip olma-
yanlar, vakum üretiminin, basitçe bir "pompayı takmak", 
onu çalıştırmak ve vakumun gerekli seviyeye düşmesini 
beklemek olduğunu düşünebilir. Ancak gerçek şu ki, sü-
recin çok daha fazlası var.

Vakum pompaları çalışma şekillerine göre iki gruba ayrı-
lır: 

1- Gaz aktarımı esasına göre çalışan “Aktarma Pompaları”
2- Gaz yakalama esasına göre çalışan “Yakalama Pompa-

ları”

 

                                                                                       

 

Şekil 9. Vakum Pompalarının Genel Sınıflaması
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Aktarma pompaları, mevcut gazı, pompanın girişinden çı-
kışına doğru aktarır. Bu, genellikle pompanın mekanik ola-
rak hareket eden, gaz moleküllerini hızlandıran ve bölgeyi 
düşük basınç yapan bir parçasıyla yapılır. Pompaya giriş 
sayısındaki gaz molekülü, aynı sayıda boşaltılır ve dışarı 
atıldığında gaz, atmosfer basıncının biraz üzerindedir.

Gaz aktarımı esasına göre çalışan pompalarda; 

• Boşaltma pompaları veya
• Momentum pompalarıyla, pompa gaz moleküllerini 

tercih edilen yöne zorlar.

sonuçta, atmosfer basıncının biraz üstünde sıkıştırılmış 
olan gaz, atmosfere atılır.

Boşaltma pompalarına dönen piston ve kanatlı pompa-
lar, root gibi örnek verilebilir.Momentum pompalarına da 
diffüzyon ve türbomolekül pompalar gibi hareket sonu-
cu gaz moleküllerine ivme değişimi kazandıran pompalar 
örnek verilebilir.

Yakalama pompaları, vakum sistemi içinde, yüzeyde bu-
lunan gaz moleküllerini, özel yüzeylerde bloke ederek, 
yakalamaya çalışır; yani pompa, iç yüzeyden, absorpsiyon 
(içine çekme, emme) veya yoğunlaşma yoluyla gaz mo-
leküllerini uzaklaştırır. Gaz molekülleri pompanın soğu-

tulmuş yüzeyi ile temas ederse, gaz yoğunlaşacak ve sıvı 
olarak uzaklaştırılacaktır. Yakalama pompaları, transfer 
pompalarından daha düşük akış hızlarında çalışır ancak, 
10-12 mbar'a kadar ultra yüksek vakum sağlayabilir ve yağ-
sız bir vakum da oluşturabilir. Yakalama pompaları kriyo-
jenik yoğuşma, iyonik veya kimyasal reaksiyon kullanarak 
çalışır ve hareketli parçaları yoktur.

Pompaların çalışma prensiplerine göre sınıflandırması 
aşağıdaki şekilde verilmektedir.

3.1 Çalışma Basıncı Aralığı
Bir vakum pompasını belirleyen en önemli özelliklerin-
den birisi, nihai basınç ve pompalama hızıdır. Genellikle 
nihai vakum olarak adlandırılan bir pompanın nihai ba-
sıncı, pompanın tasarımı tamamlandığında ve öngörülen 
koşulda çalıştığında ölçülen değerdir. Genel olarak, pom-
pa girişi, bir basınç göstergesi ile kapatılır, pompa bir süre 
çalıştırılır, elde edilen basınç kaydedilir ve bu değer nihai 
basınç olarak belirlenir. Çok çeşitli basınç birimi olduğun-
dan Torr, milibar, Pascal, inç Hg, vb. gibi değişik değerlerle 
pompa tanımlanır.

Pompalama hızı, gaz çıkışının, pompanın giriş ağzına ya-
kın olan belirli bir noktadaki gazın kısmi basıncına oranı 
olarak tanımlanır.

 
Şekil 10. Çalışma Aralığına göre Vakum Pompaları
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Vakum pompanın çalışabileceği basınç aralığını, doğal 
olarak pompa tasarımının mekaniği  belirler. Vakum en-
düstrisi, aşağıdaki tanımlanan basınç aralıklarına göre va-
kum pompalarını tasarlar;

 Kaba Vakum (RV): 1.000 - 1 mbar
 Düşük Vakum  (LV): 1 – 10-3 mbar
 Yüksek Vakum (HV): 10-3 - 10-7 mbar
 Ultra Yüksek Vakum (UHV): 10-7- 10-14 mbar

Herhangi bir tekli pompanın yeteneği ile Ultra Yüksek 
Vakum aralığına ulaşmak olanaksızdır. Gerçekten de, 10-4 

mbar’ın altındaki bir basınca ulaşmak için, birden fazla 
pompa gerekir. Gaz aktarma ve gaz yakalama arasındaki 
ayrımlar, uygulamalar için önem taşırken; vakum çalışma 
aralığına göre sınıflandırma ise, pompa seçiminde daha 
yararlı olmaktadır. 

Bu vakum aralıkları için farklı pompa türleri, aşağıdaki şe-
kilde de sınıflandırılabilir:

• Birincil, Destek (“Primary”) Pompalar: Kaba ve düşük 
vakum basınç aralıkları.

• Güçlendirici (“Booster”) Pompalar: Kaba ve düşük va-
kum basınç aralıkları.

• İkincil (“Secondary”) Yüksek Vakum Pompalar: Yüksek, 
çok yüksek ve ultra yüksek vakum basınç aralıkları.

3.2 Islak ve Kuru Vakum Pompaları

Vakum pompası teknolojileri, sıkıştırma işlemi sırasında 
gazın yağa veya suya maruz kalıp kalmamasına bağlı ola-
rak ıslak (yağlanmış) veya kuru (yağsız veya kuru çalışma) 
olarak kabul edilir.

Islak tip pompalar, pompalama mekanizması için düşük 
buhar basınçlı yağ kullanırlar. Örneğin bir difüzyon pom-
pası, pompalama mekanizmasında yağ buharını akışkan 
olarak kullanırken, döner kanatlı pompada, kanatlar ile 
gövde arasındaki sürgülü bağlantıları yağlamak ve sız-
dırmaz hale getirmek için, sıvı yağ kullanır. Böylece, her-
hangi bir ıslak pompada, pompa vakum hacminde yağ, 
sıvı ve buhar olarak birlikte bulunur. Bu sıvı ve buhar ise, 
pompalanan gazı kirletebilir.

Yağlı pompalar, nispeten ucuz olup, yüksek pompalama 
hızları ve geniş bir nihai vakum aralığı sağlar. Bununla 
birlikte pompalar, rutin bakım ve yağ değişimi gerektirir. 
Yağ, vakum kalitesini kirletebilir. Pompalar ayrıca, pom-
payı ve çevreyi korumak için, giriş ve çıkış filtrelerine ih-

tiyaç duyar. Yağ ile yağlanan pompalar arasında yaygın 
olarak, döner kanatlı pompalar ve dişli pompalar bulunur.

Kuru pompalar, pompa dişlilerinde ve yataklarında ge-
nellikle yağ veya gres kullanıldığından, tamamen kuru 
ve yağsız değildir. Bu yağlar, vakum sıkıştırma tarafından 
ayrı tutulur. Kuru pompalar, kirlenme ve yağ buharı riskini 
azaltır. Ayrıca, yağlanmış pompalar gibi yağların atılması 
gerekmeyeceği için, çevresel üstünlüklere de sahiptirler.

Yağsız sistemlere, sadece, mevcut yağ sızdırmaz pompa-
ları kuru pompalarla değiştirilerek ulaşılamaz. Bölmeler-
deki tüm yüzeyler ve pompalama hatları, sıkı bir şekilde 
temizlenmez veya değiştirilmezlerse, mevcut yağ film ta-
bakası ikincil bir yağlayıcı kaynak gibi davranacaktır.

Pompalar hakkında daha geniş bilgi, üreticilerin yayınla-
rından elde edilebilir.

4. VAKUM SÜRECİNDE BEKLENMEYEN YAN ETKİLER 
Basıncı artıran şey, yavaş veya hızlı hareket eden gaz mo-
leküllerinin varlığıdır. Vakum, örneğin bir oda veya bir şişe 
içinde bulunan moleküllerin sayısını azaltarak oluşturu-
lur. Böyle bir odanın iç yüzeyine basınç uygulayan mo-
leküllerin sayısı azaltılarak, basıncı düşürülebilir fakat ne 
yazık ki bu süreçte, "ek" moleküllerin devreye girmesine 
engel olunamaz.

Bu ek moleküllerin iki ana kaynağı vardır: 

1- Yüzeyin mikroskobik pürüzlülüğüne takılabilecek 
veya dolaşabilecek, yüzeye yakın moleküller,

2- Vakum odasının kendi iç yüzeyine gömülü olan ve va-
kum arttıkça, sınırlama basıncı kaldırıldıkça, kütleden 
yüzeye "sızan" moleküller.

Sanki vakum, mühendisinin uğraşması için yeterince kar-
maşık değilmiş gibi, dikkate alınması gereken başka gaz 
kirletici kaynakları da vardır. Bunlar, parmak izleri ve içer-
dikleri insan yağı gibi harici kirleticiler, reaksiyon ürünleri, 
yağın içinde bulundukları pompalardan vakum atmosfe-
rine geri akışı ve vakum sitemlerindeki contalar gibi bu-
har basınç kaynakları.

Bu çeşitli (ve birleşik) "ek" molekül kaynakları, vakum 
pompalarının zamanında ve öngörülebilir bir şekilde he-
deflenen vakum düzeylerini kolayca elde etme ve sürdür-
melerini engeller. Çözümler çoktur ve şu şekilde listelene-
bilir: Bu parçaların yapıldığı malzemenin kirletici madde 
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bakımından olabildiğince düşük olmasını sağlamak, bi-
leşenleri monte ederken lateks tozsuz eldivenlerin kul-
lanıldığından emin olmak, yağ kaynaklarının (kesinlikle) 
izole etmek, mümkün olan her yerde, kauçuk ve plastikle-
ri diğer "moleküler olmayan üretici" malzemelerle değiş-
tirmek ve son olarak, bileşenlerin "pişirmek” (“Bake-out”) 
gibi. Örneğin gaz çıkışı, HV ve UHV amaçlanan sistemdeki 
elde edilebilir vakum değerine ulaşmayı engelleyebilir; 
zira gaz çıkışı en önemli gaz oluşum kaynağıdır. Gaz çı-
kışı terimi, bir vakum odasının duvarlarından veya bir va-
kum sisteminin içindeki diğer bileşenlerden gazların ve 
buharların serbest kalmasını ifade eder. Bu gaz miktarı 
aynı zamanda P x V'nin değeriyle de ifade edilir; burada 
V, gazların serbest bırakıldığı kabın hacmi, P veya daha 
doğrusu ∆P, mevcut hacime, gazların içeri girmesinden 
kaynaklanan basınç artışıdır. 

Özellikle yüksek vakum sonucu hedeflenen basınca ulaş-
tıktan sonra, vakum kaybı yaşanabilir, bu nedenle; vakum 
edilecek parçanın kirliliği yanında aşağıda belirtilen olası 
sorunların çözümü gerekir. (Konuyla ilgili çok miktarda 
uluslararası kaynak vardır)

A. Buharlaşma
B. Desorpsiyon (absorpsiyonun tersi işlemidir; vakum 

odası yüzeyleri ve sistem içi bağlantı elemanlarına 
bağlı moleküllerin salınımı)

C. Difüzyon -  moleküllerin malzemenin iç yapısından yü-
zeye doğru olan hareketidir.

D. Geçirgenlik – (“permeability”) moleküllerin, dış atmos-
ferden yığın (kümeler halinde) olarak vakum yüzeyine 
doğru olan hareketidir.

Olası sorunlar, hedeflenen basınca bağlı olarak, doğru te-
mizlik, fırında ısıtma (“baking out”) ve uygun (“compatib-
le”) malzeme seçimiyle azaltılabilir.

Bir vakum pompasının bir hazneden gazı emdiğini dü-
şünmek yaygın bir hatadır. Emme diye bir kuvvet yoktur. 
Kapalı bir hacmin bir "bölümündeki" gaz molekülleri çı-
karılırsa, daha sonra kalan hacimdeki moleküller, rastge-
le, yüksek hızlarda, toplam alanı daha düşük bir basınçla 
doldurana kadar birbirleriyle veya duvarlarla çarpışırlar. 
Farklı bir şekilde ifade edersek, bir molekül (rastgele çar-
pışma sonucu itilen) bir pompanın pompalama meka-
nizmasına girene kadar, içinde bulunduğu hazneden 
çıkarılamaz, yani pompa uzanarak hazneden bir molekül 
kapıp onu içine çekmez. Bu temel gerçeği kavramak, va-
kumun diğer tüm yönlerinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu 

nedenle, vakum teknolojisinin ilk prensibi şudur: Vakum 
emmez!

5. ENDÜSTRİDE VAKUM UYGULAMALARI
760 mbar’dan başlayıp 10-14 mbar’a kadar elde edilme 
aralığı bulunan vakumun, endüstrideki kullanımı tahmin 
edilemiyecek kadar geniştir.  En temelden yüksek veya 
nano teknoljik olarak tanımlanan tüm ürünler için üretim 
süreci; taşınma ve saklanmasında ısı ve ses izolasyonu, 
nem, toz, yağ gibi kirlilikler kontrol altında tutulmak is-
tendiğinde vakum hak ettiği önemi kazanır. Hedeflenen 
vakum değerine ancak sürecin her aşamasının kontro-
lüyle ulaşılır; örneğin basınç, olası kaçak oranıyla birlikte 
ölçülmelidir. Sistemdeki gaz çıkışı fırınlama ile birlikte 
düşünülmelidir. Sistem tasarımı, pompa, kullanılan mal-
zeme ve contalarla beraber değerlendirilmelidir. 

Ultra Yüksek Vakum (UHV) koşulları, bilimsel araştırmanın 
ayrılmaz bir parçasıdır. Yüzey bilimi deneyleri, genellikle 
istenmeyen adsorbatların ((yüzeye tutunan çözünmüş 
katı maddeler ile sıvı ve gaz madde atomları)) olmadı-
ğı kimyasal olarak temiz bir numune yüzeyi gerektirir. 
X-ışını, fotoelektron spektroskopisi ve düşük enerjili iyon 
saçılması gibi yüzey analizi araçları, elektron veya iyon 
ışınlarının iletimi için UHV koşullarını gerektirir. Aynı ne-
denle, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC, “Large Hadron 
Collider”) gibi parçacık hızlandırıcılardaki kiriş boruları 
UHV'de tutulur.

Ülkemizde yaygın olarak, vakum özelliklerini kullanan 
bazı örnekleri incelediğimizde aşağıda belirtilmiş uygu-
lamalarla karşılaşılır.

5.1 Isı izolasyonu 

Vakum çok iyi bir ısı izolasyon kaynağıdır. Vakumun bu 
özelliği, özellikle kriyojenik endüstrisinde çok yaygın ola-
rak kullanılmaktadır. Sıvı oksijen, azot, LNG, He gibi kayna-
ma sıcaklığı 110 K (-160 °C) ve altında olan krayojenik sı-
vılar, ekonomik gerekçelerle, krayojenik tanklarda saklanır 
veya krayojenik tankerlerle taşınırlar. İç ve dış tank olarak 
birlikte imal edilen krayojenik tank ve tankerler, iki tank 
arası 1x10-3 mbar’a kadar vakum edilerek, iç tankta sakla-
nan çok soğuk ürünün ısınması ve basınçlanmasını önle-
yerek, muhafaza eder. Şekil 7'de bir krayojenik tankın ara 
bölümünün vakum edilmesini göstermektedir. (Bu resmi 
sağlayan meslektaşım Sn. Serdal Kara’ya teşekkür ederim.)
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5.1.1 Vakum Ortamında Isı Transferi
Isının aktarılmasında üç temel yöntem vardır; Taşıma 
(“conduction”), Yayılım (“convection”) ve Işıma (“radiati-
on”).

Taşıma ısının akması için, öncelikle bir iletkene sahip ol-
ması gerekir. Isı, (veya termal enerji) doğal olarak yalnızca 
tek bir yönde akar, sıcaktan soğuğa. Yani bir ucu sıcak, di-
ğer ucu soğuk bakır boru gibi bir iletken, sıcak ısıyı soğu-
ğa doğru çeker ve sıcak ısı soğuk uca doğru akar. Soğuk 
uç ısınır ve daha sonra ısı, her iki ucu aynı sıcaklığa gelene 
kadar, molekül tarafından aktarılır. Moleküller her zaman 
hareket halindedir, aynı kütleye sahip olsalar bile, sıcak 
atomlar ve moleküller ortalama olarak soğuk olanlardan 
daha hızlı hareket ederler. Bu nedenle, bir sıcak uçlu bakır, 
vakum ortamına yerleştirilirse, vakumda ısı iletimi mev-
cut olabilir, çünkü bakır iletkendir. Krayojenik tank ima-
latçıları bu nedenle taşıma ısı transferini düşürmek için 
iç tankı, dış tanka destekleyen yüzey alan ve uzunlukları 
mümkün olduğu kadar kısa ve düşük alan olarak tutmaya 
çalışır ve taşıma ısı transfer kat sayısı en düşük olan ürün-
leri tercih ederler.

Yayılım da ısı, partiküllerin hareketi ile aktarılır, ancak va-
kumda partikül yoktur, bu nedenle yayılım vakumda ça-
lışamaz. 

Yayılım, su veya hava gibi bir ortama ihtiyaç duyar. Yayı-
lımda, taşımaya benzer şekilde, sıcak hava soğuk havadan 
daha az yoğun olduğu için yükselirken ve soğuk hava ise 

alçalır. Sıcak hava yükseldikçe ısı aktarılır ve yayılım akı-
mı oluşur. Vakum ortamında, yayılım için gerekli ortam 
olmadığı için, yok varsayılır. Vakum, basit anlamda hava 
olmadığı anlamına gelir, ancak su, vakum odasına konul-
duğunda ise durum farklılaşır. Isı, sudan vakum odasına 
doğru akar ve sıcak su şişesi gibi ısıtır. Yayılım ancak bu 
şekilde vakumda gerçekleşecektir. Bu nedenle vakumlu 
izolasyonda, su ve su buharı istenmez.

Işıma ise ortamdan bağımsızdır çünkü ısı, içindeki ısıyı ta-
şıyan bir ışıma dalgasında taşınır. Işımanın kendi ortamı 
vardır, yani vakum ortamında var olabilecek bir boşluk 
gibi. Bu nedenle krayojenik tank ve tankerlerde ısı emisi-
vitesi düşük alüminyum folyolar veya beyaz renkli perlit 
kullanılır.

5.2  Kurutma
Vakum, malzemelerdeki nemin uzaklaştırılmasına yar-
dımcı olur, malzeme yüzeylerindeki nemi giderir ve mal-
zemeleri düşük sıcaklıkta tutar

Uygulama alanları aşağıdaki gibidir;

•  Antibiyotiklerin, kan hazırlama ve aşılar gibi enjeksi-
yon solüsyonlarının saklanması,

•  Elektronik bileşenlerin ve metal malzemelerin temiz-
lendikten sonra kurutulması,

•  Klima gaz tesisatının, ahşabın, kurutulması gibi kurut-
ma işlemleri,

Klima sanayiinde tesisatın mutlak anlamda kuru olması 
(vakuma çekme işlemi) hareketli parçaların ömrü açısın-
dan önemlidir .

Ahşabın kuru olması olası deformasyonu önler. Mobilya 
ve döşeme tahtalarının kalitesinde vakumla kurutma iş-

 
Şekil 12. Vakum ile Sebze/Meyve Kurutma Fırını

 

Şekil 11. Krayojenik Bir Tankın Vakuma 
Alınması



41

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EKİM 2021  www.mmo.org.tr  

lemi, ahşabın yoğunluğunun düşmesi ve dış etkenlerden 
etkilenmemesine neden olur.

• Baharatların, sebze ve meyvelerin kurutulması.

Sebze ve meyvelerin içindeki su oranlarının %98’e kadar 
olanı vakum yardımıyla alınarak kurutulur. Bu şekilde, 
ürün konsantresi yüksek olduğu için taşınması ve saklan-
ması daha ekonomik ve sağlıklı olmaktadır.

5.3  Oksidasyon Önleme (“Oxidation Prevention”)
Vakum pompaları, ısıl işlem fırınlarında metallerle reak-
siyona girebilen gazları uzaklaştırmak için, yaygın olarak 
kullanılırlar.

Soluduğumuz hava, uygun koşullar altında metallerle re-
aksiyona girebilen bir dizi element içerir. Atmosferimizde 
önemli miktarlarda nem, oksijen, karbondioksit ve hidro-
jen bulunmaktadır. Her biri, birçok farklı metalle farklı de-
recelerde reaksiyona girebilir. Bu reaksiyonların çoğu, oda 
sıcaklığında yalnızca küçük bir ölçüde gerçekleşirken, ge-
nellikle ısı varlığında büyük ölçüde hızlanırlar. Bir ısı kayna-
ğı üzerinde tutulan parlatılmış bir metal parçası örneğini 
düşünün. Atmosferdeki elementler sıcak metalle reaksiyo-
na girdikçe sonunda maviye veya siyaha dönecektir.

Çoğu durumda, ısıl işlem uygulayıcısı, ısıl işlem sırasında 
bu reaksiyonların kapsamını en aza indirmeye çalışır. Re-
aksiyonlar, metalin yüzey özelliklerinde, bileşenin geri ka-
lanından çok daha yumuşak (veya daha sert) bir "kabuk" 
ile, değişikliklere neden olur. Bu istenmeyen reaksiyonları 
en aza indirmek için, reaktif elementlerin kaynağı olan 
hava, ısıl işlem ortamından uzaklaştırılmalıdır. Bazen bu, 
ısıl işlem odasındaki havayı nitrojen, argon veya diğer gaz 
karışımları gibi reaktif olmayan bir atmosferle değiştire-
rek yapılır. Bu genellikle kontrollü atmosfer ısıl işlem ola-

rak adlandırılır. Diğer bir alternatif, reaktif olmayan erimiş 
tuz banyosunda ısıl işlemdir. Bununla birlikte, bu ortam-
lar hala bazı çok düşük seviyelerde de olsa istenmeyen 
artık içerir, bu nedenle kontrollü bir atmosferde veya tuz-
da ısıl işlem görmüş metaller genellikle az miktarda renk 
değişikliği gösterir.

Vakumlu ısıl işlemde, havanın çoğu ve reaktif elementler 
ısıl işlem ortamından uzaklaştırılır. Çoğu zaman, bu işlem, 
bir vakumlu pompalama sistemi vasıtasıyla, sıkıca kapa-
tılmış bir ısıl işlem odası boşaltılarak yapılır. Pompalama 
sistemi havanın tamamını çıkaramasa da, ısıl işlem gören 
metalle reaksiyona girecek neredeyse hiçbir şey kalma-
yacak kadar çok şey ortamdan çıkartılır. Bazı pompalama 
sistemleri, diğerlerinden daha fazla havayı çıkarmak için 
tasarlanmıştır. Tek başına mekanik pompalama sistemine 
sahip bir fırın, paslanmaz çelikler veya takım çelikleri gibi 
en yaygın metallerin ısıl işlemi sırasında görünür yüzey 
reaksiyonları (renk değişikliği) olmayacak kadar havayı 
çıkarır. Bununla birlikte, titanyum ve bazı süper alaşımlar 
(Inconel, vb.) gibi oldukça reaktif malzemeler, yalnızca 
mekanik pompalama ile bir fırında ısıl işleme tabi tutu-
lursa yine de renk değiştirecektir. Bu tür malzemeleri her-
hangi bir renk değişikliği olmadan işlemek için, pompala-
ma sistemine bir yağ difüzyon pompası eklenir. Difüzyon 
pompası, işleme için "süper temiz" bir ortam sağlamak 
için ısıl işlem odasından daha da fazla hava çıkaracaktır. 
Vakumlu sert lehim fırınlarında difüzyon pompalı sistem-
ler de tercih edilmektedir.

6. SONUÇ 
Vakum sisteminin sadece tanka bağlı bir pompa olma-
dığı, kararlı süreklilik için kullanılan bağlantı elemanları, 
montaj, gaz çıkışı, malzeme seçimi ve temizliğin önemli 
olduğu, detaya girildikçe görülecektir. Güvenlik esas ol-
mak koşuluyla, vakum süresini ve enerji kullanımını dü-
şürmek ana hedef olmalıdır. Yayın dünyası ve üniversite-
lerimiz ile birlikte endüstrimizde vakum teknolojisinin, 
hak ettiği değer ve ilgiye en kısa süre içinde kavuşması 
dileğiyle.
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