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Vanalar
Serdar Gürel,
Mak.Yük. Müh.

‹nsano¤lunun baflta su ve hava olmak üzere, çeflitli ak›flkanlara hükmetmek, bu
ak›flkanlar›n geçiflini veya durdurulmas›n› sa¤lamak, debisini ayarlamak, geri dönüflünü
engellemek, ak›fl yönünü de¤ifltirmek, ak›fl bas›nc›n› s›n›rlamak ve ak›fl emniyetini
sa¤lamak gibi amaçlara ulaflmak için kulland›¤› mekanik cihazlara vana denir.
Di¤er bir tan›mlama ile, vana; ak›flkanlara yol veren, onlar› durduran, kar›flt›ran veya
ak›flkan›n yönünü ve/veya miktar›n›, bas›nç veya s›cakl›¤›n› de¤ifltirebilen bir cihazd›r.
Vanalar; borulama armatürleri içinde a¤›rl›kl› bir yer tutarlar. Günümüzde genifl bir
yelpazede; basit açma, kapama musluklar›ndan, afl›r› karmafl›k servo sistemlere uzanan
ve ak›flkanlar›n kontrolü için kullan›lan çok fazla say›da vana çeflidi kullan›lmaktad›r.
Bunlar; uzay uygulamalar›nda kullan›lan çok küçük ölçme vanalar›ndan, çap› metrelerle,
a¤›rl›¤› tonlarla ifade edilen boru hatt› vanalar›na kadar de¤ifliklik gösterebilmektedir.
De¤iflik amaçl› kullan›mlarda, kontrol edilen ak›flkan; bilinen s›v›lar, gazlar, buharlar,
radyoaktif malzeme olabilece¤i gibi, kat› partiküller içeren s›v›lar ve gazlar da olabilir.
Hatta çimento, un gibi kat› tozlar da ak›flkan olarak dikkate al›nabilir. Vanalar; vakum
bölgesinden, 7000 bar ve üzerindeki bas›nçlara, -200 °C so¤uktan, ergimifl metal
s›cakl›klar›na kadar kullan›labilmektedir. Ömürlerine gelince; sadece bir kere açma
veya kapama yapabilecek vanalar oldu¤u gibi, bak›m ve onar›m gerektirmeden binlerce
kere aç›p, kapamas› beklenen vanalar da vard›r.
1. Vanalar›n Ana Parçalar›
Gövde: Kapatman›n gerçekleflti¤i ak›flkan geçifl kesitini ve fonksiyonel elemanlar›
bünyesinde bulundurur, ak›flkan› çevreler ve yönlendirir, boru ile birleflmeyi sa¤lar,
bas›nca mukavemet gösterir, çevreyi zehirli ve yan›c› ak›flkanlardan korur.
Kapak: Gövdeye kapakl›k, açma kapama miline yatakl›k yapar, aktüatörü tafl›r,
fonksiyonel parçalar›n montaj ve demontaj›n› kolaylaflt›r›r.
Açma - Kapama mili: Vanaya d›flar›dan uygulanan açma kapama kuvveti ve
hareketini, kapama organ›na iletir, kapama organ›na kay›tlama yapar.
Açma - Kapama mili salmastras›: Hareketsiz ve hareketli parçalar aras›nda
s›zd›rmaz ba¤lant› sa¤lar.
Kapama organ›: Ald›¤› göreve göre ak›fl› etkiler.
Aktüatör: Kapama organ›na hareket ileterek otomatik açma - kapama veya ayar
yapar.
2. Vanalar›n S›n›fland›r›lmas›
Vanalar, özel yap›da ve özel amaçlar için kullan›lan baz› tiplerin d›fl›nda genel olarak
afla¤›da verildi¤i flekilde s›n›fland›r›l›rlar.

TEBA ISITMA SO⁄UTMA KL‹MA TEKNOLOJ‹LER‹ SAN. ve T‹C. A.fi.’N‹N
KATKILARIYLA HAZIRLANMIfiTIR

2.1. Ak›fl Kontrol fiekline Göre;
a) Kapama Vanalar›: Ak›flkan›n istenilen
yerde olup, olmamas›n› kontrol ederler,
ak›flkanlar›n kar›flmas›na izin verirler veya
engellerler, acil durumlarda ak›fl› keserler.
Kapal› konumda belirlenmifl bir s›zd›rma
de¤erini aflmamalar›, aç›k konumda da
bas›nç kayb›n› minimize etmeleri beklenir.
b) K›sma ve Kontrol Vanalar›: Debinin
zamana ba¤l› olarak de¤ifltirilmesi veya
ayarlanmas› istendi¤inde kullan›l›rlar. Elle
(Manuel) veya aktüatör ile ak›fl debisini,
bas›nc›n› ve s›cakl›¤›n› düzenlerler. Ayr›ca,
de¤iflen proses flartlar›nda, etken faktörlerin
kontrolü ile, bir parametrenin sabit tutulmas› gibi görevleri de olabilir.
c) ‹stenmeyen ‹flletme fiartlar›n›n Önlenmesini Sa¤layan Vanalar: Bunlar›n içinde
en önemlileri; istenmeyen bas›nç art›fllar›n›
önleme ve bir hatta ak›fl›n geri dönüflünü
veya bir hattan, di¤er hatta ak›flkan›n
kar›flmas›n› önleme görevleridir.
2.2. Ba¤lant› fiekline Göre;
a) Vidal› (‹ç vidal›, D›fl vidal›): Genelde DN
50, vida s›zd›rmazl›¤›n›n çok önemli
görülmedi¤i durumlarda da DN 100 anma
ölçüsüne kadar kullan›l›r. Bu ba¤lant›larda
kendi kendine s›zd›rmazl›k sa¤layan (TS
61-210, ISO 7/1) ve sa¤lamayan (TS 61200, ISO 228/1) vidalar söz konusudur.
b) Flanfll›: Bu ba¤lant›lar, genelde DN 65 ve
yukar› anma ölçülerinde kullan›l›r. Vidal›
ba¤lant›ya göre tesisata daha kolay monte
edilirler. Vana veya borunun döndürülmesine gerek yoktur. Vanalar›n sökülmesi de
kolay olur. Bas›nç kademesi, malzeme,
kullan›m yeri ve iflletme s›cakl›¤› gibi
parametrelere göre flanfl kal›nl›¤›, çap›,
ba¤lant›y› sa¤layan saplama çaplar›
standartlarda verilmifltir. (TS ISO 7005,
TS 5014, TS 6755, ISO 2084, ISO 2441,
ANSI B16.5, API 6A)
c) Kaynak Ba¤lant›l› (Al›n Kaynak- Buttweld
end connection/ Schweissende veya Geçme
Kaynak Ba¤lant›l›- Socketweld end
connection/ Schweissmuffe): Flanfll› ba¤lant›lar›n s›cakl›¤a ba¤l› form de¤iflikli¤ine
u¤ramaya e¤ilimleri, s›cakl›¤›n ve s›cakl›k
dalgalanmalar›n›n fazla oldu¤u iflletmelerde kaynak ba¤lant›s›n› gündeme getirmifltir. Bu ba¤lant›; çevre, emniyet, sa¤l›k
veya verimlilik sebepleri ile ba¤lant›larda
“s›f›r kaçak” istendi¤inde, PN 160 (ANSI
Class 900) bas›nç kademesi ve üstünde
kullan›l›r. Kuvvet santralleri, rafineriler
gibi iflletmelerin hemen hemen bütün su
ve buhar hatlar›nda kaynak ba¤lant› söz
konusudur. Yüksek bas›nç-yüksek s›cakl›k
uygulamalar›nda; Al›n kaynak ba¤lant›,
DN 65 ve üstü anma ölçülerinde, Geçme
kaynak ba¤lant› ise DN 50 ve alt› anma
ölçülerinde kullan›l›r.
d) S›k›flt›rmal› (Wafer-Sandviç Tip):
Kendisinde herhangi bir ba¤lant› sistemi
olmay›p, flanfll› armatür ve/ veya tesisat
flanfllar› aras›nda s›k›flt›r›larak monte
edilebilen, vana boyut ve a¤›rl›¤›nda ciddi
küçülmeler sa¤layan bir ba¤lant› fleklidir.
Kolay monte edilip, sökülebilme avantaj›

da vard›r.
e) Rakor Ba¤lant›l›: Vidal› ba¤lant›l› vanalar›n, borular›n geri sökülmesi gibi sorunlu
ifllemlere yol açmadan monte edilip,
sökülmesini sa¤layan ara ba¤lant›
sistemidir.
f) Kelepçe Ba¤lant›l›: Hortumlar›n vanaya
ba¤lant›s› için kullan›l›r. Yüksek bas›nçlar
için uygun de¤ildir.
g) Sert lehim Ba¤lant›l›: Genelde bak›r ve
bak›r alafl›m› malzemeden imal edilmifl
vanalar›n, yine ayn› malzemelerden
borulara ba¤lant›s› için kullan›l›r. Kolay
say›labilecek bir ba¤lant› fleklidir. Yüksek
s›cakl›k ve yüksek bas›nç uygulamalar›nda
kullan›lmaz.
2.3. Kapama Organ›n›n ‹fl Hareketine
Göre;
a) Do¤rusal
b) Ak›fl yönüne dik eksende dönerek
2.4. Ak›fl Yönüne Göre;
a) Düz
b) Köfle
c) Üç yollu
d) Dört yollu
e) Çok yollu
2.5. Fonksiyonlar›na Göre;
a) Kapama
b) Boflaltma
c) Bas›nç Ayar
d) Bas›nç Düflürme
e) Debi Ayar
f) Seviye Ayar
g) S›cakl›k Ayar
h) Kar›flt›rma
2.6. Tahrik fiekline Göre;
a) El ile (Manuel)
b) Aktüatör Tahrikli
2.7. Malzemeye Göre;
a) Metal (Demir ve alafl›mlar›)
b) Metal (Demir d›fl› metaller ve alafl›mlar›)
c) Termoplastik Malzeme
d) Elastomer Malzeme
2.8. ‹malat Yöntemine Göre;
a) Döküm
b) Dövme
c) Çekme Çubuk’tan
d) Enjeksiyon Döküm
2.9. Gövde Yap›s›na Göre;
a) Tek Parçal›
b) ‹ki Parçal›
c) Üç Parçal›
d) Çok Parçal›
2.10. Salmastra Cinsine Göre;
a) Elastomer örgü veya paket salmastral›
b) Kendi kendine s›zd›rmazl›k sa¤layan
O- Ring salmastral›
c) Metal Körük salmastral›
d) Membran salmastral›
3.Genelde En Çok Kullan›lan Vana
Cinsleri

3.1. Çok Turla Aç›l›p, Kapanan Vanalar
(Multi Turn Valves- Hub V entile)
3.1.1. Sürgülü Vana (Gate ValveSchieber Ventil)

Çal›flma fiekli:
Sürgülü vanalar; ak›flkan geçiflini, iki s›zd›rmazl›k halkas› aras›nda, geçifl yönüne dik
olarak kayan bir diskle (sürgü ile) kapat›p,
açarak görevlerini yerine getirirler. Sürgü;
tek parça olabilece¤i gibi, çok parçal› da
olabilir. Tam aç›k veya tam kapal› olarak
çal›flmalar› tercih edilir. Hassas ak›fl kontrolü
için uygun de¤illerdir. Son y›llarda kullan›mlar› giderek azalmaktad›r.
Üstünlükleri:
- Tam aç›k vana, ak›fl için direnci oldukça
düflük, düzgünce bir geçifl sa¤lar.
- Her iki taraftan ak›fl için de kullan›labilirler.
- Vana herhangi bir konumda monte
edilebilir. Ancak, milin yere dik ve volan›n
üstte olmas› tercih edilir.
- Büyük anma ölçülerinde bile k›sa vana
boyu söz konusudur.
- Yüksek bas›nçlara uygun tipleri vard›r.
- Yang›n emniyetli veya düflük s›cakl›klara
uygun tipleri vard›r.
Zay›f Yönleri:
- Hassas ak›fl kontrolü için uygun de¤illerdir.
Çünkü; ak›fl›n k›s›lmas› ile milin hareketi
aras›nda belirli bir orant› yoktur. Vana,
yaklafl›k %75 kapanana kadar, ancak çok
düflük oranda bir ak›fl k›s›lmas› sa¤lanabilir.
Tam aç›k veya tam kapal› olarak çal›flmalar› tercih edilir. Kontrol için yar›m aç›k
tutuldu¤unda, sürgü titreflerek gürültü
ç›kar›p, sitlere çarpabilir.
- Tam s›zd›rmazl›k istenen tesisatlar için
uygun de¤ildir.
- Vana yüksekli¤i, di¤er tip vanalar içinde
en yüksek olan›d›r. Yükseklikte çok yer
tutar.
- Uzun strok yüzünden açma kapama
süreleri uzar.
- Ölü hacim içermektedirler. Vana içinde
kal›nt›lar birikebilir. Bu kal›nt› birikimi,
vanan›n çal›flmas›n› engelleyecek boyutta
olabilir. Bak›m ihtiyac› fazlad›r.
- S›zd›rmazl›k yüzeylerinin mekanik zorlanmas› önem tafl›r. Kapama sonlar›nda
ve açma s›ras›nda, bas›nç dengesi sa¤lanana kadar ( yaklafl›k %10 açmaya kadar)
ç›k›fl taraf›nda kalan s›zd›rmazl›k yüzeyi
sürtünme ve afl›nma etkisinde kal›r. S›k
açma kapama için uygun de¤ildir.
- Esneme kabiliyeti olmayan tek parça sürgü
ile s›cak ak›flkan geçen bir tesisatta
kapatma yap›ld›¤›nda, sürgü ak›fl›n biraz
d›fl›nda kald›¤› için nispeten so¤uk olarak
yuvas›na oturur. Ak›fl kesildi¤i için ç›k›fl
taraf› so¤umaya bafllar, gövde kas›l›r ve

sürgü s›k›fl›r. Açmak için afl›r› kuvvet
uygulanmas› gerekir. S›k›flm›fl parçan›n
sürtünerek aç›lmas›, s›zd›rmazl›k yüzeylerinde bozulmalara yol açar. Bu da s›zd›rma,
sit yüzeyinin erozyonu ve sonuçta büyük
kaçaklara sebep olur.
- Yar›m aç›k pozisyonda, debi yüksek ise,
sürgü titreflmeye ve gürültü ile yan sitlere
çarpmaya bafllar. Bu da s›zd›rmazl›k yüzeylerinde bozulmalara yol açar.
Ak›flkan Cinsi:
Temiz, s›v› ak›flkanlar
Ak›fl Yönü:
Her iki yönde de mümkündür.
Kullan›m Yerleri:
S›cak ve So¤uk Su Tesisatlar›, Buhar Tesisatlar›, Petrokimya Tesisleri, Petrol tafl›ma hatlar›
Tahrik fiekli:
Genelde el ile, motorlu aktüatörler ile,
Anma Ölçüleri:
DN 15’ten DN 1000’e kadar olabilmektedir.
Anma Bas›nc›:
PN 600’e kadar ç›k›labilmektedir. Ancak,
genelde PN 40’a kadar imal edilmektedirler.
Çal›flma S›cakl›k Aral›¤›:
-200°C’den +800°C’ye kadar geniflleyebilmektedir. Ancak, genelde –40°C ve +150°C
aral›¤› için imal edilmektedirler.
Gövde Malzemesi:
Bak›r alafl›mlar› (Pirinç, Bronz), Çelik,
Paslanmaz Çelik ile Pik, Sfero, Çelik ve
Paslanmaz Çelik Döküm.
Tesisata Ba¤lant› fiekli:
Vidal›, Flanfll›, Kaynakl›.
‹lgili baz› mamul standartlar›:
TS 457 ISO 5996, TS 3147, TS 516, TS
7843, ISO 5996-1984; DIN 3352, API 6D,
API 600- 602- 603- 604- 605, BS 1414, BS
5150- 5151- 5154- 5157- 5163, BS 5352
Sürgülü Vana Tipleri:
a)Mil ve volana göre:
- Mil vidas› d›flta ve yükselen volanl›
- Mil vidas› d›flta ve yükselmeyen volanl›
- Mil vidas› içte ve yükselmeyen volanl›
An›lan tiplerin;
Avantajlar›:
Mil vidas› d›flta olanlarda; vidan›n ak›flkan
ile temasta olmamas›, bak›m kolayl›¤› agresif
ve afl›nd›r›c› özelli¤i olan ak›flkanlar için
kullan›m kolayl›¤›,
Yükselen volanl›larda; gözle strok kontrol

imkan›,
Yükselmeyen volanl›larda; aktüatör uygulama kolayl›¤›.
Dezavantajlar›:
Yükselen volanl›larda; volan için daha fazla
yer ihtiyac› do¤mas›,
b) Sürgü cinsine göre:
- Paralel sürgülü: Kapatma organ› olarak
sürgü ve sitlerin birbirine paralel olarak imal
edildikleri vana tipidir. Paralel sürgüyü, sit
yüzeyine bast›ran kuvvet ak›flkan›n bas›nc›
ile sa¤lan›r. Art›k, çok kullan›lan bir sürgülü
vana tipi olmaktan ç›km›flt›r. Bu tipler, büyük
anma ölçülü baraj, sulama kanal vanalar›
olarak kullan›lmaktad›r.
Kama sürgüye göre avantajlar›: K›sa
boylar› sebebi ile direnç katsay›lar› düflüktür.
Sürgü, sit yüzeylerine devaml› sürtündü¤ü
için, kat› partiküller içeren s›v›lar için de
kullan›labilir. Vanada aktüatör kullan›lacak
ise, daha ucuz ve güvenilir olan konum
stoplamal› bir aktüatör yeterli olacakt›r.
Büyük Kuvvet santrallerinde, sadece bu
sebepten, paralel sürgülü vanalar tercih
edilmektedir. Yap›s› gere¤i, s›cak ak›fl olan
hatlarda, sürgü so¤uk iken kapat›lm›fl ise,
daha sonra milde oluflacak termal genleflmeler, alt tarafta bir s›n›rlama olmad›¤› için,
sürgüyü afl›r› yük alt›nda b›rakmaz.
Kama sürgüye göre dezavantajlar›:
Sürgünün sit yüzeyleri ile devaml› temas
halinde olmas›, s›zd›rmazl›k yüzeylerinde
bozulmalara sebep olabilir. Bu yüzden; s›k
aç›p, kapama istenen yerlerde kullan›lmamal›d›rlar.
- Kama sürgülü: Paralel sürgülülerden
fark›, sürgünün alta do¤ru incelerek, bir aç›
ile kama flekli alm›fl olmas›d›r.
Paralel sürgülüye göre avantajlar›:
Kama flekli, s›zd›rmazl›k sa¤layabilmek için
yan sitlere daha yüksek kuvvet
uygulanabilmesini ve sadece yüksek bas›nçta
de¤il, alçak bas›nç kademelerinde de
çal›flabilme imkan› sa¤lar. Metal sitli
vanalarda, kama sürgü daha iyi bir
s›zd›rmazl›k sa¤lar.
Paralel sürgülüye göre dezavantajlar›:
Vanada aktüatör kullan›lacaksa, tork
emniyetli, daha pahal› bir aktüatör
kullan›lmas› gerekecektir.
- Elastomer kapl› Sürgülü: Sürgünün
elastomer kaplanmas› ile s›zd›rmazl›¤› metal
metale olmaktan ç›kararak, çevresi ile
s›zd›rmazl›k sa¤layan bir sürgü çeflididir.
- Parçal› kama sürgülü: S›cakl›k de¤iflmeleri sonucu sürgünün s›k›flmas›n› ve sit
yüzeylerini bozmas›n› önlemek için tasarlanm›fllard›r.

c)Salmastraya göre:
- Elastomer örgü veya paket salmastral›:
Bak›n›z “Glob Vanalar”
- Kendi kendine s›zd›rmazl›k sa¤layan ORing salmastral›: Bak›n›z “Glob Vanalar”
- Metal Körük Salmastral›: Bak›n›z “Glob
Vanalar”
- Membran salmastral›
‹flletmede dikkat edilecek hususlar:
S›zd›rmazl›k yüzeyleri devaml› sürtünme
halinde olduklar› için, ak›flkan›n temiz
olmamas› durumunda, iki yüzeyin aras›na
kat› partiküllerin girmesi ile yüzeylerde
bozulmalar olacak, kaçak bafllayacakt›r.
Ak›flkan›n temiz olmas›, filtreleme çok
önemlidir.
Sürgünün alt›na, sürgüyü yataklamak için
b›rak›lm›fl yuva, kir ve kat› partiküllerin
birikti¤i bir hacim olmaktad›r. Bu birikintiyi,
bir ölçüde de olsa temizlemek için, vana k›sa
aral›klarla 1/5 oran›nda aç›l›p, kapanarak,
h›zl› ak›fl›n birikintiyi oraya yerleflmeden
atmas› sa¤lanmal›d›r.
Uzun süre vanan›n kapal› kalmas› halinde,
sürgü al›n yüzeylerinde tortu birikimi söz
konusu olabilir. Bu hem sürgünün rahat aç›l›p,
kapanmas›n› önler, hem de yine yüzeylere
sürtündü¤ünde, s›zd›rmazl›k yüzeylerini
bozabilir. Bu problemle karfl›laflmamak için
de, vana uzun süre kapal› tutulmamal›, belli
aral›klarda aç›l›p, kapanmal›d›r.
Kullan›lan ak›flkan›n s›cakl›k düfltü¤ünde
donma veya kat›laflmas› söz konusu olabilecek ise, gövdenin serpantin, ceket gibi bir
düzenle ›s›t›lmas› gerekir.
Genel enerji tasarrufu aç›s›ndan da; vanalar›n
ortama ›s› kayb›na yol açacak genifl yüzeyleri
oldu¤u unutulmamal› ve ortam s›cakl›¤›ndan
farkl› ak›flkan›n geçti¤i vanalar muhakkak
izole edilmelidir.
Bak›m, onar›m:
Bu tür vanalarda en çok karfl›lafl›lan sorunlar;
s›zd›rmazl›k yüzeylerinin afl›nmas› ve
salmastra kaçaklar›d›r.
Mil salmastras›ndan kaçak söz konusu
oldu¤unda, salmastra s›k›flt›r›larak kaçaklar
önlenmelidir. Ancak; vanalar tesisata
ba¤lanmadan önce uzun süre depoda
beklemifl veya s›k›flt›r›labilme s›n›r›n›n
sonuna gelmifl ise, salmastralar elastikiyetlerini kaybederek, kaç›rmay› önleyemez hale
gelebilirler. Bu durumda onar›m mümkün
de¤ildir ve salmastra yenilenmelidir.
S›zd›rmazl›k yüzeylerinin zarar görmüfl
olmas› sonucu onar›m ifli gerekti¤inde,
yüzeylerin tafllanmas›, al›flt›r›lmas› gibi
ifllemler zorunlu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu yüzden bu tür onar›m iflinin imalatç›
firmada yapt›r›lmas› daha do¤ru olacakt›r.

Kavitasyon, erozyon gibi problemler sonucu
gövdede afl›nma, delinme söz konusu oldu¤unda, teknik alt yap› mevcut ise, gerekli
önlemler al›narak ve teknolojik gerekler
yerine getirilerek, özellikle çelik vanalarda
kaynak dolgusu ile onar›m yap›labilir.
3.1.2. Oturmal› Tip Vana- Glob Vana
(Globe Valve- Sitz Ventil)

Çal›flma fiekli:
Oturmal› tip (Glob) vanalar; bir milin ucuna
ba¤l› klapenin, ak›flkan geçifl deli¤inin üstüne
oturtulmas› veya kald›r›lmas› ile, ak›flkan
geçiflini kesip, açarak görevlerini yerine
getirirler. Klapeler, normalde bir tabak
fleklindedir. Kontrol vanalar›nda, klapelerin
uçlar›nda, geçifl deli¤inin içine uzanan,
parabolik ç›k›nt›lar bulunur. Glob vanalar
klape tipine ba¤l› olarak, farkl› ak›fl
karakteristi¤ine sahip olurlar.
Üstünlükleri:
- Hassas ak›fl kontrolü sa¤larlar.
- Klapenin, sit ile sürtünmesiz, oturarak
temas› ile iyi bir s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.
- Yüksek bas›nç ve s›cakl›lara uygun tipleri
vard›r.
- Gaz ak›flkanlar için de uygundurlar.
- Çok s›k ve çok say›da aç›l›p, kapanmaya
uygundurlar.
- Sürgülü vanalara göre, mil klapeyi
do¤rudan sitin üzerine bast›rd›¤› için, bu
kuvvet uygulamas›, s›zd›rmazl›¤› olumlu
etkilemektedir. Bu yüzden, özellikle
atmosfere aç›k tehlike yaratabilecek yüksek
bas›nçl› ak›fl›n söz konusu oldu¤u durumlarda, kapama vanas› olarak Sürgülü vana
yerine, Glob vanalar tercih edilmektedir.
Zay›f Yönleri:
- Yap›lar› itibar› ile bas›nç kay›plar› fazlad›r.
- Ölü hacim içermektedirler. Vana içinde
kal›nt›lar birikebilir.
- Ak›fl, sadece vana üstünde belirtilmifl
yönde mümkündür. ‹ki yönlü çal›flmaya
uygun de¤ildir.
- Büyük anma ölçülerinde, açma kapama
miline çok büyük kuvvetler etkimektedir.
Bu kuvvet, kapamay› zorlaflt›rmaktad›r.
Büyük debilerin kontrolü söz konusu
oldu¤unda; ak›fl› iki veya daha fazla küçük
hatta ay›rmak ve küçük Glob vanalar
kullanabilmek, genelde uygulanan bir
yöntemdir.

Kullan›m Yerleri:
S›cak ve So¤uk Su Tesisatlar›, Buhar Tesisatlar›, K›zg›n Ya¤ Tesisatlar›.
Tahrik fiekli:
El ile, motorlu aktüatörler ile, k›sa stroklularda m›knat›slanma ile (Solenoid valfler)
Anma Ölçüleri:
DN 15’ten DN 400’e kadar olabilmektedir.
Anma Bas›nc›:
PN 300’e kadar ç›k›labilmektedir. Ancak,
genelde PN 40’a kadar imal edilmektedirler.
Vanalarda girifl ve ç›k›fl bas›nçlar› aras›ndaki
“Bas›nç Fark›” standartlarda (DIN 3356)
baz› bas›nç kademe ve Anma ölçülerinde
anma bas›nc›n›n alt›nda verilmektedir. (Örne¤in: PN 16, DN 200 Glob Vanada Bas›nç
fark› en fazla 14 bar olabilir, fleklinde
verilmektedir) Bu, an›lan vanan›n bir ucu
atmosfere aç›k ise, vanan›n çal›flma bas›nc›,
anma bas›nc› olan 16 bar de¤il, ancak 14 bar
olabilir, anlam›na gelmektedir.
Vana klapesi’nin, kapal› konumda veya tam
kapanmak üzere iken, ak›flkan bas›nc›
karfl›s›nda karfl› karfl›ya kald›¤› kuvveti
hesaplarsak;
Kuvvet (kgf) = Klape etkin alan› (cm2) ×
Bas›nç (bar) olmak üzere,
DN 200 bir vana için hesaplad›¤›m›zda,
Bas›nç= p = 14 bar ise,
(Geçifl delik çap› = D ≈ 200 mm = 20 cm);
Klapeye karfl›, ak›flkan›n bas›nc› ile uygulad›¤› kuvvet = F = [(3,14 × 202) / 4] × 14 =
4.396 kgf olarak ç›kmaktad›r., Vanay›
kapatmak istedi¤imizde operatör veya aktüatör taraf›ndan, mil üzerinden, ak›flkana karfl›
bu kuvvetin uygulanmas› gerekmektedir.
Ak›flkan bas›nc› artt›¤›nda bu kuvvet ciddi
problemler yaratabilmektedir. Bu kuvvetin
makul düzeylere indirilebilmesi için çeflitli
yöntemlerle, klapenin arka yüzeyine de
ak›flkan bas›nc›n› aktararak bas›nç dengeleme
yoluna gidilmektedir. Bas›nç denge körüklü,
pilot klapeli vana uygulamalar› söz konusudur. Bunun uygulanamad›¤› durumlarda,
daha küçük vanalar kullan›larak, k›sa devre
hatlar› ile dengeleme yap›labilmektedir. Bu
tür uygulamalara genellikle Anma Ölçüsü
DN 65 ve üzerindeki vanalarda gidilmektedir.
Kuvvetin bas›nc›n karesi ile artt›¤›n›
bildi¤imize göre, küçük çaplarda kuvvetler
kayda de¤er boyutlara ulaflmamaktad›r.
DN 50 vanada, 16 bar bas›nç için; F = [(3,14
x 52) / 4] x 16 = 314 kgf olmaktad›r ve
operatör taraf›ndan vidal› bir mil sistemi ile
karfl›lanabilecek boyutlarda kalmaktad›r.

Ak›flkan Cinsi:
Temiz, nötr veya agresif s›v›, gaz ak›flkanlar

Çal›flma S›cakl›k Aral›¤›:
-200°C’den +400°C’ye kadar geniflleyebilmektedir. Ancak, genelde –50°C ve +250°C
aral›¤› için imal edilmektedirler.

Ak›fl Yönü:
Belirtilmifltir. Aksi yönde ak›fl do¤ru de¤ildir.

Gövde Malzemesi:
Bak›r alafl›mlar› (Pirinç, Bronz), Pik, sfero,

çelik ve paslanmaz çelik Döküm ile Çelik
ve Paslanmaz Çelik, PVC, PP
Tesisata Ba¤lant› fiekli:
Vidal›, Flanfll›, Kaynak A¤›zl›
‹lgili baz› mamul standartlar›:
DIN 3356, TS 15, ANSI B16.34, BS 1873,
BS 5352, BS 5152, BS 5154, BS 5160
Glob Vana Tipleri:
a)Mil ve volana göre:
- Mil vidas› d›flta ve yükselen volanl›
- Mil vidas› d›flta ve yükselmeyen volanl›
- Mil vidas› içte ve yükselen volanl›
- Mil vidas› içte ve yükselmeyen volanl›
• Dönen milli
• Dönmeyen milli
An›lan tiplerin;
Avantajlar›:
Mil vidas› d›flta olanlarda; vidan›n ak›flkan
ile temasta olmamas›, bak›m kolayl›¤› agresif
ve afl›nd›r›c› özelli¤i olan ak›flkanlar için
kullan›m kolayl›¤›,
Yükselen milli ve volanl›larda; gözle strok
kontrol imkan›,
Dönmeyen millilerde; uzun salmastra ömrü.
Yükselmeyen volanl›larda; aktüatör uygulama kolayl›¤›.
Dezavantajlar›:
Yükselen volanl›larda; volan için daha fazla
yer ihtiyac› do¤mas›,
Mil vidas› d›flta, yükselmeyen volanl› ve
dönmeyen milli tip avantajlar›n hepsine
sahip olmas›na ra¤men, imalat maliyetleri
yüksektir.
Ayr›ca; volan, köprülü bir kapak sistemi ile
vana gövdesinden uzaklaflt›r›lmam›fl ise,
s›cak ak›flkan ile çal›flma durumunda,
operatörün volan›n afl›r› ›s›nmas› sebebi ile
vanay› aç›p, kapamas› zorlaflmaktad›r.
b)
Gövde flekline göre:
- Düz Geçiflli: Genelde yüksek bas›nç
kay›plar› söz konusudur. Her ne kadar ad›
düz geçiflli olsa da, bu sadece tesisata ba¤lant› için geçerlidir. Vana içinde ak›flkan
bir "S" çizerek yol al›r.
- Köfle: Tesisat köfle noktalar› için avantaj
sa¤larlar.
- Y- tip: Bas›nç kay›plar› yaklafl›k yar› yar›ya
azalt›lm›flt›r. KV de¤eri artm›flt›r. Vana
içinde ak›flkan kal›nt›s› kalma riski daha
azd›r. Ancak, strok daha uzundur.
c) Salmastraya göre:
- Elastomer örgü veya paket salmastral›
klasik salmastra tipidir. ‹flletme s›ras›nda,
devaml› takibi ve kaçak söz konusu oldu¤unda, s›k›flt›r›larak, s›zd›rmazl›¤› sa¤lamaya devam etmesi gerekmektedir. Asbest
kanserojen oldu¤u için günümüzde
asbestsiz malzemeden yap›lm›fl örgü
salmastralar kullan›lmaktad›r. Bunlar›n
içinde en yayg›n kullan›lanlar›, saf grafit
malzemeden yap›lmaktad›r.

- Kendi kendine s›zd›rmazl›k sa¤layan
O-Ring salmastral›: S›cakl›k ve bas›nç
kademeleri için uygun seçilmifl elastomer
malzemeden yap›lm›fl O-Ringli salmastra
gruplar›, salmastra yuvas› ve mil yüzeylerinin uygun flekilde temiz ve pürüzsüz
imali ile uzun ömürlü olarak, bak›m onar›m
takibi ve yeniden s›k›flt›r›lma gerektirmeden görev yaparlar. Ancak, elastomer
malzemenin genelde 150 °C’nin üstünde
s›cakl›klara dayanamamas›, bunlar›n
kullan›m sahas›n› s›cakl›k k›s›t› ile s›n›rlamaktad›r.
- Metal Körük salmastral›: Millerin çevresinden, çevreye s›zd›rmazl›¤›n önem
tafl›d›¤› tesisatlarda, Elastomer salmastralar›n zaman içinde kurumalar› ve tekrar
s›k›flt›r›lmalar› gerekti¤inden, çevreye
tam s›zd›rmazl›k, “0 kaçak” için metal
körük salmastralar kullan›l›r. Bu tür
salmastralar, metal körü¤ün mekanik ömrü
boyunca, salmastra s›zd›rmazl›¤›n›, takibe
gerek kalmaks›z›n, güvenle sa¤larlar.
Bak›m masraflar›n› azalt›rlar. Bu salmastra
tipi ile “Bas›nç dengeli” vanalar imal etmek
mümkündür.
d)
Kontrol vanas› olarak
kullan›lan tiplerde “Ayar
Karakteristikleri”ne göre:
- Do¤rusal (lineer) karakteristikli: Strokta
her birim art›fl, debide eflit art›fl sa¤lamaktad›r.
- H›zl› açma karakteristikli: Bu karakteristik,
vana açmaya bafllad›¤›nda maksimum
debiye hemen ç›k›lmas› gereken durumlar
için uygundur.
- Efl orant› karakteristikli: Bu üç karakteristik
tipi içinde, kontrol vanalar›nda en fazla
kullan›lan›d›r. Bu tipte, vanan›n her birim
strok hareketinde debi de¤iflimi, hareket
öncesi elde edilmifl debi ile do¤rudan
orant›l›d›r. Bu vanalarda açma bafllang›c›nda, strok küçükken debi de¤iflimi az,
vana tam aç›k pozisyona yaklaflt›¤›nda,
strok tamamlan›rken debi de¤iflimi oran›
yüksek olmaktad›r. Bu karakteristik,
kontrolün daha zor oldu¤u az strok, küçük
debiler bölgesinde yar›m aç›k pozisyona
kadar, iyi ve hassas bir ayar imkan›
sa¤lamaktad›r.
Uygulama Örnekleri:
S›zd›rman›n tehlike yaratabilece¤i durumlarda, Glob vana kullanmam›z gerekiyor ise;
iki vanay› biri birinin pefli s›ra seri olarak
takabiliriz. Giriflte bir kaçak söz konusu
olursa, yedek bir vana sistemde haz›r bulunmufl olur. Bu sistem ile bas›nç düflümünü de
iki vanaya da¤›tm›fl, toplam gürültü seviyesini
düflürmüfl oluruz.
‹flletmede dikkat edilecek hususlar:
S›zd›rmazl›k, klape ve sit yüzeylerinin biri
birinin üzerine oturmalar› ile sa¤land›¤› için,
ak›flkan›n temiz olmamas› durumunda, iki
yüzeyin aras›na kat› partiküllerin girmesi ile,
öncelikle s›zd›rmazl›k sa¤lanamayacak ve
yüzeylerde bozulmalar olacak, kaçak
bafllayacakt›r. Ak›flkan›n temiz olmas›, filtreleme her vanada oldu¤u gibi, bu vanalarda
da çok önemlidir.

Kullan›lan ak›flkan›n s›cakl›k düfltü¤ünde
donma veya kat›laflmas› söz konusu olabilecek ise, gövdenin serpantin, ceket gibi bir
düzenle ›s›t›lmas› gerekir.
Genel enerji tasarrufu aç›s›ndan da; vanalar›n
ortama ›s› kayb›na yol açacak genifl yüzeyleri
oldu¤u unutulmamal› ve ortam s›cakl›¤›ndan
farkl› ak›flkan›n geçti¤i vanalar muhakkak
izole edilmelidir. Bu tür vanalar yap›lar›
gere¤i yar› aç›k pozisyonda bir problem
do¤urmadan kalabilir. Ancak, kapanmaya
çok yak›n, yani vanan›n çok k›s›k tutuldu¤u
pozisyonlarda uzun süre tutulmas› do¤ru
de¤ildir. Vanan›n anma ölçüsünün olmas›
gerekenden büyük seçilmifl oldu¤u bu
durumlarda, klape ile sit aras›nda b›rak›lm›fl
küçük aral›kta ak›flkan h›z› ciddi flekilde artar.
Ak›flkan›n h›zl› geçifli sit ve klape yüzeyinde
k›lcal olarak bafllayan izler b›rak›r. Bu izler
zamanla büyür ve vana kaç›rmaya bafllar. Bu
h›zl› ak›fl ayn› zamanda yüksek gürültü
anlam›na gelmektedir. Ayar için kullan›lacak
vanalarda, tasar›m debisine uygun “Debi
faktörü” olan vanalar seçilmelidir. Kapasitesi
büyük vana seçimi, ayar kabiliyetini azalt›r.
Baz› durumlarda, boru anma çap›ndan bir
veya iki kademe düflük anma çapl› vanalar
kullan›labilmektedir.

içinden geçirilip, indirilip, kald›r›lmas› ile
ak›flkan geçiflini kesip, açarak görevlerini
yerine getirirler.

Bak›m, onar›m:
Bu tür vanalarda en çok karfl›lafl›lan sorunlar,
yine; s›zd›rmazl›k yüzeylerinin afl›nmas› ve
salmastra kaçaklar›d›r.
Mil salmastras›ndan kaçak söz konusu
oldu¤unda, salmastra s›k›flt›r›larak kaçaklar
önlenmelidir. Ancak; vanalar tesisata ba¤lanmadan önce uzun süre depoda beklemifl veya
s›k›flt›r›labilme s›n›r›n›n sonuna gelmifl ise,
salmastralar elastikiyetlerini kaybederek,
kaç›rmay› önleyemez hale gelebilirler. Bu
durumda onar›m mümkün de¤ildir ve
salmastra yenilenmelidir.
Salmastra kaçaklar›n›n tamamen önlenmesi
için gelifltirilmifl metal körük salmastral›
vanalarda, bak›m onar›mc›n›n salmastray›
s›kmak için takibi gerekmez. Bu vanalarda,
metal körük mekanik ömrünü (5.000, 10.000,
vb. tam açma gibi imalatç›n›n verdi¤i ömür
de¤erlerine göre) tamamlar ve delinir ise,
bunun, yeni mil-salmastra grubu ile
de¤ifltirilmesi gerekir.

Ak›flkan Cinsi:
Temiz, nötr veya agresif s›v›, gaz ak›flkanlar

S›zd›rmazl›k yüzeylerinin zarar görmüfl
olmas› sonucu onar›m ifli gerekti¤inde,
yüzeylerin tafllanmas›, al›flt›r›lmas› gibi
ifllemler zorunlu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu yüzden bu tür onar›m iflinin imalatç›
firmada yapt›r›lmas› daha do¤ru olacak-t›r.
Kavitasyon, erozyon gibi problemler sonucu
gövdede afl›nma, delinme söz konusu oldu¤unda, teknik alt yap› mevcut ise, gerekli
önlemler al›narak ve teknolojik gerekler
yerine getirilerek, özellikle çelik vanalarda
kaynak dolgusu ile onar›m yap›labilir.
3.1.3. Pistonlu Vana (Piston ValveKolbenschieber Ventil)
Çal›flma fiekli:
Pistonlu vanalar; bir milin ucuna ba¤l›
pistonun, ak›flkan geçifl deli¤ine yerlefltirilmifl,
metal olmayan conta paketleri (ringler)

Üstünlükleri:
- Ak›fl kontrolü sa¤larlar.
- Metal pistonun, metal olmayan conta
paketlerine (ringlere) çevresel s›k› temas›
ile iyi bir s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.
- Pistonun çevresi, conta paketleri taraf›ndan
açma, kapama s›ras›nda, s›yr›larak ilerledi¤i için, kat› partikül içeren s›v›lar için
de kullan›labilir.
- Gaz ak›flkanlar için de uygundurlar.
- Pistonlar metal olmayan contalar (ringler)
içinde hareket etti¤i için, kolay kolay
afl›nmaz. Afl›nan contalar ise kolayca
yenilenebilir.
Zay›f Yönleri:
- Yap›lar› itibar› ile bas›nç kay›plar› fazlad›r.
- Ölü hacim içermektedirler. Vana içinde
kal›nt›lar birikebilir.
- Büyük anma ölçülerinde, açma kapama
miline çok büyük kuvvetler etkimektedir.
Bu kuvvet, kapamay› zorlaflt›rmaktad›r.
DN 65’ten büyük anma ölçülerinde “Denge
pistonlu“ tip vanaya geçmek uygundur.

Ak›fl Yönü:
Belirtilmifltir. Aksi yönde ak›fl tavsiye
edilmez.
Kullan›m Yerleri:
S›cak ve So¤uk Su Tesisatlar›, Buhar Tesisatlar›, K›zg›n Ya¤ Tesisatlar›
Tahrik fiekli:
El ile, pnömatik aktüatörler ile
Anma Ölçüleri:
DN 15’ten DN 200’e kadar olabilmektedir.
Anma Bas›nc›:
PN 63’e kadar ç›k›labilmektedir.
Çal›flma S›cakl›k Aral›¤›:
-10°C’den +350°C’ye kadar geniflleyebilmektedir. Ancak, genelde –10°C ve +300°C
aral›¤› için imal edilmektedirler.
Gövde Malzemesi:
Pik, sfero ve çelik Döküm
Tesisata Ba¤lant› fiekli:
Vidal›, Flanfll›, Kaynak A¤›zl›
Pistonlu Vana tipleri:
Bas›nç kuvveti dengelemelerine göre:
- Normal pistonlu: Bu tiplerde piston
kapama s›ras›nda, do¤rudan ak›flkan›n
piston çap›ndan do¤an alana karfl› uygulad›¤› kuvveti yenmek zorundad›r. (Oturmal›-Glob tip vanalarda bu kuvvetten
bahsedilmiflti)
- Denge pistonlu: Piston içinden, pistonun
arkas›na uzanan deliklerle, pistonun alt ve

üstünde eflit bas›nç yarat›lmakta ve kapama
s›ras›nda operatör sadece piston ve s›zd›rmazl›k ringleri aras›nda oluflan sürtünme
kuvvetini yenmeye çal›flmakta, harcamas›
gereken kuvvet ciddi oranda azalmaktad›r.
DN 65 ve üzeri ölçülerde kullan›lmaktad›r.
‹flletmede dikkat edilecek hususlar:
Kullan›lan ak›flkan›n s›cakl›k düfltü¤ünde
donma veya kat›laflmas› söz konusu olabilecek ise, gövdenin serpantin, ceket gibi bir
düzenle ›s›t›lmas› gerekir. Genel enerji
tasarrufu aç›s›ndan da; vanalar›n ortama ›s›
kayb›na yol açacak genifl yüzeyleri oldu¤u
unutulmamal› ve ortam s›cakl›¤›ndan farkl›
ak›flkan›n geçti¤i vanalar muhakkak izole
edilmelidir.
Bak›m, onar›m:
Bu tür vanalarda en çok karfl›lafl›lan sorunlar;
contalar›n afl›nmas› ve s›k›flt›rma paylar›n›n
kalmamas›d›r.
Piston conta tak›mlar› (ringler), imalatç›dan
yenileri temin edilerek kolayl›kla de¤ifltirilebilir. Kapak aç›larak, piston ve eskimifl
contalar (ringler) ç›kar›l›r. Piston yüzeyi
temizlenir ve parlat›l›r. S›ras› ile alt conta
tak›m›, metal ara parça ve üst conta tak›m›
(ringler) yuvaya yerlefltirilir. Piston her iki
conta paketinin de içinden geçecek flekilde
yerlefltirilir. Kapak saplama somunlar›
karfl›l›kl› olarak s›k›larak, kapak monte edilir.
Denge Pistonlu vanalarda; mil salmastras›ndan kaçak söz konusu oldu¤unda,
salmastra s›k›flt›r›larak kaçaklar önlenmelidir.
Ancak; vanalar tesisata ba¤lanmadan önce
uzun süre depoda beklemifl veya s›k›flt›r›labilme s›n›r›n›n sonuna gelmifl ise, salmastralar elastikiyetlerini kaybederek, kaç›rmay›
önleyemez hale gelebilirler. Bu durumda
onar›m mümkün de¤ildir ve salmastra
yenilenmelidir.
3.1.4. Diyafram Vana- Membranli Vana
(Diaphragm Valve- Membran Ventil)

- Güvenilir bir s›zd›rmazl›k sa¤larlar.
- Çok yüksek say›da açma, kapama yapmaya
uygundurlar.
- Ölü hacimleri yoktur. Sterilize edilebilirler.
- Ak›fl için uygun bir iç geometri söz
konusudur.
- Membran›n kendisi ayn› zamanda d›fl
ortama kaçaklar› da engelledi¤i için mil
salmastras›na gerek yoktur.
Zay›f Yönleri:
- Ancak, düflük s›cakl›klarda ve bas›nçlarda
kullan›labilirler.
- ‹flletme bas›nc› olarak, vana girifl ve ç›k›fl
bas›nçlar› toplam›n› almak söz konusudur.
Ak›flkan Cinsi:
Temizden, çok kirliye kadar s›v›, viskoz ve
gaz ak›flkanlar

Kullan›m Yerleri:
Endüstriyel tesislerin her kesiminde, özellikle;
Fermantasyon, Gen Araflt›rma, g›da ve içecek
endüstrisi gibi biyoteknolojik tesislerde, her
tür kimya tesisinde, mikro çip üretimi gibi
yüksek oranda temizlik isteyen malzeme
üretiminde
Tahrik fiekli:
El ile, aktüatörler ile
Anma Ölçüleri:
DN 15’ten DN 300’e kadar olabilmektedir.
Anma Bas›nc›:
Tek tarafl› 20 bar, iki tarafta birden 10 bar’a
kadar ç›k›labilmektedir.
Çal›flma S›cakl›k Aral›¤›:
-20°C’den en fazla +150°C’ye kadar
Gövde Malzemesi:
Elastomer kaplanm›fl Pik ve Çelik Döküm

Tesisata Ba¤lant› fiekli:
Vidal›, flanfll›, rakorlu, Yap›flt›rma A¤›zl›

Üstünlükleri:
- De¤iflken amaçlar için üniversal olarak
kullan›labilir.
- En temizden, çok kirli ak›flkanlara kadar
genifl bir yelpaze için uygundurlar.
- Ak›fla dik kesit de¤iflimi sayesinde ayar
için de uygundurlar.
- Montaj boyutlar› küçüktür.

3.2. Çeyrek Turla Aç›l›p, Kapanan
Vanalar (Quarter Turn ValvesSchwenk Ventile)
3.2.1.Küresel Vana (Ball ValveKugelhahn)

Ak›fl Yönü:
Belirtilmemifltir. Her iki yönde kullan›labilir.

S›zd›rmazl›k Malzemesi:
EPDM, NBR, Silikon, PTFE

Çal›flma fiekli:
Diyafram vanalar; bir membran›n ak›fl
yönüne dik olarak hareket ettirilerek, bir
s›zd›rmazl›k yüzeyine oturtulmas› ile görevlerini yerine getirirler. Gövdesi kaplanmam›fl
vanalarda, ak›flkan geçifl kesiti, anma ölçüsü
ile belirlenmifl kesitin % 50’sine kadar,
gövdesi kaplanm›fl vanalarda ise % 35’ine
kadar küçülebilir.

engeller. Ak›flkan›n serbest boflalmas›
isteniyorsa, vana ç›k›fl taraf› 20° kadar afla¤›
bakacak flekilde vana monte edilmelidir.
Bak›m, onar›m:
Karfl›lafl›lan bafll›ca sorunlar; membran›n
veya kaplaman›n delinmesidir.
Membran›n ve kaplaman›n tamiri söz konusu
de¤ildir. Yenilenmeleri gerekir. Membran,
ek conta vb. gerektirmeden kolayl›kla
de¤ifltirilebilir.

‹lgili mamul standartlar›:
DIN 3359, BS 5156
Diyafram Vana Tipleri:
a)Mil ve volana göre:
- Yükselen volanl›
- Yükselmeyen volanl›
- Yükselen milli
- Yükselmeyen milli
b)
Gövde kaplamas›na göre:
- Gövde malzemesi kaplanm›fl
- Gövde malzemesi kaplanmam›fl
‹flletmede dikkat edilecek hususlar:
Yumuflak membranlarda milin afl›r› s›kmas›
sonucu ezilme tehlikesi bulunmaktad›r.
Bunun önüne geçmek için mile bir hareket
s›n›rlay›c› takmak gerekir. Vana tesisata yatay
ba¤land›¤›nda, Membran›n üstüne oturdu¤u
orta fatura, ak›flkan›n serbest drenaj›n›

Çal›flma fiekli:
Küresel vanalar; bir milin ucuna yerlefltirilmifl
ortas›nda bir veya birden fazla delik olan,
ço¤unlukla elastomer (‹htiyaca göre metal
de olabilir) iki conta aras›nda dengelenmifl
bir kürenin, ak›flkan geçifl delik ekseni
üzerinde 90° döndürülmesi ve deli¤in (deliklerin) geçifle aç›k veya kapal› konuma getirilmesi ile ak›flkan geçiflini kesip, açarak
görevlerini yerine getirirler. Tam aç›k veya
tam kapal› olarak çal›flmalar› tercih edilir.
Hassas ak›fl kontrolü için uygun de¤illerdir.
Üstünlükleri:
- Ak›flkan›n serbest, rahat geçiflini sa¤larlar.
- Özellikle 2 yollu vanalarda bas›nç düflümü
çok düflüktür. Armatür ak›fl direncinin en
düflük oldu¤u vana tiplerindendir.
- Kullan›mlar› kolayd›r.
- Aktüatörlü olarak kullan›labilirler.
- Gaz ak›flkanlar için de uygundurlar.
Özellikle elastomer contalar›n kullan›lmas›
ile “0 kaçak” sa¤lanabilmektedir.
- Vanan›n her iki yönünden de ak›fl mümkündür.
Zay›f Yönleri:
- Anma ölçüsü büyüdükçe fiyatlar› nispi
olarak pahal›laflmaktad›r.
- Küre ve gövde iç bofllu¤u aras›nda ölü
hacim söz konusudur. Özel istek halinde
ölü hacimsiz de üretilebilir.
- Ani açma kapama koç darbeleri yaratabilir.
- Elastomer contal› vanalarda, elastomerin
s›cakl›k dayan›m›na ba¤l› olarak, nispeten
düflük çal›flma s›cakl›klar› söz konusudur.
Ak›flkan Cinsi:
Temiz, kat›laflmayan, nötr veya agresif s›v›
ve gaz ak›flkanlar
Ak›fl Yönü:
‹ki yönlü kesme vanalar›nda her iki yönde
de ak›fl mümkündür. 3 ve 4 yollu vanalarda,
ak›fl yönü belirtilmektedir.

Kullan›m Yerleri:
S›cak ve So¤uk Su Tesisatlar›, Do¤al GazPetrol tafl›ma ana hatlar›, Gaz da¤›t›m Tesisatlar›, Bas›nçl› hava tesisatlar›, Petro-kimya
Tesisleri, Makina ‹malat›, Özel Araç ‹malat›,
Ka¤›t imalat›, vb.
Tahrik fiekli:
El ile, motorlu, hidrolik, pnömatik aktüatörler
ile.
Anma Ölçüleri:
DN 8’den DN 1500’e kadar olabilmektedir.
Anma Bas›nc›:
PN 500’e kadar ç›k›labilmektedir. Ancak,
genelde PN 40’a kadar imal edilmektedirler.
Çal›flma S›cakl›k Aral›¤›:
-200°C’den +800°C’ye kadar geniflleyebilmektedir. Ancak, genelde –20°C ve +150°C
aral›¤› için imal edilmektedirler.
Gövde Malzemesi:
Bak›r alafl›mlar› (Pirinç, Bronz), Pik, sfero,
çelik ve paslanmaz çelik Döküm ile Çelik
ve Paslanmaz Çelik, Titanyum, Alüminyum,
Seramik, PVC, PP, PTFE
S›zd›rmazl›k conta malzemesi:
Çeflitli Elastomerler (PTFE- Teflon, NBR,
vb.), Grafit, Seramik, Nikel alafl›mlar› gibi
metal malzeme
Tesisata Ba¤lant› fiekli:
Vidal›, Flanfll›, Kaynak A¤›zl›, Rakorlu.
‹lgili baz› mamul standartlar›:
TS 3148, TS 9809, DIN 3357, DIN 34413442, API 6D, BS 5159, BS 5351
Küresel Vana Tipleri:
a)Geçifl delik büyüklü¤üne göre:
- Tam geçiflli vanalar: Geçifl deli¤i; vanan›n
anma ölçüsüne ba¤l› olarak standartlarda
verilen ve genelde anma ölçüsünün mm
cinsinden ifade edilmifl de¤erine çok yak›n
olarak belirlenmifl çapta olan, türbülanss›z,
düzgün bir ak›fl sa¤layan vanalar
- Dar (redüksiyon) geçiflli vanalar: Geçifl
deli¤i; anma ölçüsünün mm cinsinden
ifade edilmifl de¤erinden düflük olarak
belirlenmifl ve genelde vana anma ölçüsünden bir küçük anma ölçüsü için verilmifl
çapta olan vanalar
An›lan tiplerin;
Avantajlar›:
Tam geçiflli vanalar›n geçifl deli¤i, ba¤l›
olduklar› boru iç çap›na çok yak›n bir ölçüde
oldu¤undan, vanan›n tam aç›k pozisyonunda
çok düflük bir ak›fl direnci gösterirler ve
sistem toplam direnç faktörünün düflük
seviyede kalmas›n› sa¤larlar.
Dar geçiflli vanalar, daha küçük küre
kullan›labildi¤i için daha hafif ve ucuzdur.
Direnç faktörleri, tam geçifllilere göre daha
yüksek olmas›na ra¤men, di¤er tip vanalara
göre daha düflük seviyede kald›¤› için, çok

say›da vana kullan›m›n›n söz konusu
olmad›¤› yerlerde rahatl›kla kullan›labilirler.
Dezavantajlar›:
Dar geçiflli vanalarda, ak›fl önce daralan,
sonra tekrar geniflleyen bir yol izledi¤inden,
türbülans oluflmakta ve vana direnç faktörü
artmaktad›r. Bu art›fl, sistemde artan vana
say›s›na paralel, daha büyük pompa basma
yüksekli¤i ve artan enerji sarfiyat› anlam›na
gelmektedir.
b)
Ak›fl yönüne göre:
- 2 yollu
- 3 yollu
- 4 yollu
2 yollu vanalar en genifl flekilde kullan›lan
tiplerdir. 3 ve 4 yollu vanalar, 2 yollu
vanalarda bulunan do¤rusal geçifl deli¤ine
dik olarak, ak›fl eksenine dik olarak delik
(delikler) delinmesi ile üretilir ve tesisata
ba¤lant› flekline göre da¤›t›m veya kar›fl›m
vanas› olarak kullan›l›rlar.
c)Küre yataklama flekline göre:
- Yüzer küreli (Floating ball): Kürenin
sadece iki taraf›ndaki s›zd›rmazl›k contalar›
ile yatakland›¤› vanalard›r. Vanan›n kapal›
konumunda, açma- kapama mili, küreye
ak›fl ekseninde hareket edebilme imkan›
veren, bir kanal içinde ba¤lanmaktad›r ve
ak›flkan bas›nc›, küreyi karfl› tarafta kalan
contaya do¤ru iterek, s›zd›rmazl›¤a olumlu
katk›da bulunmaktad›r. Vana anma
bas›nc›na göre de¤iflmekle beraber, bu tip
yataklama DN 100-125 anma ölçülerine
kadar kullan›labilmektedir. Bas›nçS›cakl›k de¤erleri düflük uygulamalarda
kullan›l›rlar.
- Yataklanm›fl küreli (trunnion ball): Kürenin
ak›fl eksenine dik do¤rultudaki ekseni
üzerinde alttan ve üstten mile do¤rudan
ba¤l› olarak yatakland›¤› vanalard›r. Kapal›
vana geçifl kesiti üzerinde oluflacak bas›nç
kuvveti contalar de¤il, alt ve üst yataklar
taraf›ndan karfl›lan›r. Bas›nç-S›cakl›k
de¤erleri yüksek uygulamalarda kullan›l›rlar. DN 150, geçifl delik çap› 150 mm
olan tam geçiflli, PN 25 bir vanay›
inceledi¤imizde, ak›flkan bas›nc›n›n
p = 20 bar olmas› durumunda, kapal› vanada
küreye uygulanan bas›nç kuvvetinin;
F = [(3,14 × 152) / 4] × 20 = 3.532 kgf gibi
oldukça yüksek bir boyuta ulaflt›¤›n› ve
bu kuvvetin sadece elastomer contalar
taraf›ndan karfl›lanmas› durumunda,
contay› deforme edebilece¤ini görürüz
- Tabak yay takviyeli: S›zd›rmazl›k
contalar›n›n tabak yay içine yerlefltirilmesi
ile ak›flkan gelifl yönünde de, contan›n küre
yüzeyine yap›flmas› sa¤lanarak, s›zd›rmazl›¤a olumlu katk› sa¤lanmaktad›r. Hem
“Yüzer küreli”, hem de “yataklanm›fl
küreli” tiplerde kullan›labilmektedir.
d) Gövde yap›s›na göre:
- Tek parçal›: Gövdenin tek parça olup, küre
ve contalar›n yandan (Side entry) veya
üstten (Top entry) monte edilerek, s›k›flt›-

r›ld›¤› tiplerdir. Top entry tiplerde, vana
hattan sökülmeden bak›m ve parça de¤iflikli¤i yap›labilir.
- ‹ki veya üç parçal›: Vana gövdesini oluflturan parçalar›n biri birine vidal› olarak
veya civata, saplama ve somunlarla birlefltirildi¤i tiplerdir.
- Tam kaynakl›: Vanan›n bütün parçalar›
monte edildikten sonra gövde parçalar›n›n
biri birine kaynat›ld›¤›, bak›m yapman›n
mümkün olmad›¤› tiplerdir. Bu tipler
genelde, ba¤lant› yerlerinden atmosfere
kaçak istenmeyen ak›flkanlar ile yüksek
bas›nç ve s›cakl›klarda kullan›l›rlar.
e) K o n t r o l k a b i l i y e t i n e g ö r e :
- Kesme vanas›: Küresel vanalar genelde
bu tipte olup, geçifl kesiti engelsiz bir
deliktir. Sadece, tam aç›k ve tam kapal›
kullan›lmalar› uygundur.
- Kontrol vanas›: Geçifl kesitine yerlefltirilmifl özel form delikler sayesinde kontrol
kabiliyeti kazanm›fl tiplerdir.
Uygulama Örnekleri:
Rafinerilerde, gaz hatlar›nda, yang›n durumunda elastomer contalar›n eriyip görev
yapamamas› durumunda, s›zd›rmazl›k
sa¤lamaya devam edecek “Yang›n emniyetliFire safe” küresel vanalar kullan›l›r. Bu
vanalar için özel test standartlar› mevcuttur.
(API 607, BS 6755)
‹flletmede dikkat edilecek hususlar:
S›zd›rmazl›k, küre ve conta yüzeylerinin biri
birinin üzerine oturmalar› ile sa¤land›¤› için,
ak›flkan›n temiz olmamas› durumunda, açma,
kapama ifllemi s›ras›nda iki yüzeyin aras›na
kat› partiküllerin girmesi ile, öncelikle
yüzeylerde bozulmalar olacak ve s›zd›rmazl›k
sa¤lanamayacak, kaçak bafllayacakt›r. Ak›flkan›n temiz olmas›, filtreleme her vanada
oldu¤u gibi, bu vanalarda da çok önemlidir.
Vanalar›n uzun süre kapal› kalmas› söz
konusu oldu¤unda, ak›flkan ile temas halinde
bulunan küre yüzeyinde, ak›flkan›n cins ve
kalitesine göre kal›c› tabakalar oluflabilmektedir. Bu tabakalar olufltuktan sonra,
kürenin aç›lmas› çok zorlaflmakta, açmak
için kuvvet uyguland›¤›nda, açma-kapama
mili k›r›labilmekte, kolun mile geçme noktas›
yalama olabilmektedir. Bu yüzden, uzun
olmayan periyotlarla (1-2 hafta) vanalar›n
k›sa süreli aç›l›p, kapanmalar› tabakalar›n
oluflmas›n› önleyecek, vanan›n ömrü
uzayacakt›r.
Bu tür vanalar yap›lar› gere¤i tam aç›k veya
tam kapal› konumda çal›flmal›d›r. Aksi takdirde, kapanmaya yak›n, yani küre deli¤inin,
conta taraf›ndan büyük ölçüde kapand›¤›
durumlarda, küre ile conta aras›nda kalan
küçük aral›kta ak›flkan h›z› ciddi flekilde artar.
Ak›flkan›n h›zl› geçifli conta yüzeyinde izler
b›rak›r. Bu izler zamanla büyür ve vana
kaç›rmaya bafllar. Bu h›zl› ak›fl, ayn› zamanda
yüksek gürültü anlam›na gelmektedir. Uzun
süreli bu ara durumda kalan conta yüzeyinde
deformasyon söz konusu olur ve kürenin
tekrar aç›l›p, kapanmas› s›ras›nda conta

yaralan›r. Kullan›lan ak›flkan›n s›cakl›k
düfltü¤ünde donma veya kat›laflmas› söz
konusu olabilecek ise, gövdenin serpantin,
ceket gibi bir düzenle ›s›t›lmas› gerekir.
Genel enerji tasarrufu aç›s›ndan da; vanalar›n
ortama ›s› kayb›na yol açacak genifl yüzeyleri
oldu¤u unutulmamal› ve ortam s›cakl›¤›ndan
farkl› ak›flkan›n geçti¤i vanalar muhakkak
izole edilmelidir.
Bak›m, onar›m:
Bu tür vanalarda en çok karfl›lafl›lan sorunlar,
yine; s›zd›rmazl›k yüzeylerinin (küre
ve/ veya conta) afl›nmas› ve salmastra kaçaklar›d›r.
Mil salmastras›ndan kaçak söz konusu
oldu¤unda, salmastra s›k›flt›r›larak kaçaklar
önlenmelidir. Ancak; vanalar s›k›flt›r›labilme
s›n›r›n›n sonuna gelmifl ise, salmastralar
elastikiyetlerini kaybederek, kaç›rmay›
önleyemez hale gelebilirler. Bu durumda
onar›m mümkün de¤ildir ve salmastra
yenilenmelidir.
S›zd›rmazl›k yüzeylerinin zarar görmüfl
olmas› sonucu onar›m ifli gerekti¤inde, küre
yüzeylerinin tafllanmas›, conta al›flt›r›lmas›
gibi ifllemler zorunlu olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Bu yüzden bu tür onar›m iflinin
imalatç› firmada yapt›r›lmas› daha do¤ru
olacakt›r. Bozulan parçalar›n yenileri ile
de¤ifltirilmeleri genelde mümkündür. Ancak,
parça de¤iflimi sonras›, vanan›n s›zd›rmazl›k
aç›s›ndan kontrol edilmesi flartt›r.
3.2.2. Tapal› (Konik- Silindirik) Vana
(Plug Valve- Kükenhahn)
Çal›flma fiekli:
Tapal› vanalar; ak›fl eksenine dik konik veya
silindirik bir yuvaya oturtulmufl ve ortas›
delik konik veya silindirik bir parçan›n,
90° döndürülmesi ve deli¤in (deliklerin)
geçifle aç›k veya kapal› konuma getirilmesi
ile ak›flkan geçiflini kesip, açarak görevlerini
yerine getirirler. Konik tapal› vanalar daha
çok kullan›lmaktad›r. S›zd›rmazl›k tapan›n
yata¤›n içine bast›r›lmas› ve uygun ya¤lay›c›
ara malzeme kullan›larak sa¤lan›r. Tam aç›k
veya tam kapal› olarak çal›flmalar› tercih
edilir. Delikler, yuvarlak kesitli olabildi¤i
gibi, daha küçük gövde ile geçifl kesitini
koruyabilmek için; silindirik tapal› vanalarda
dikdörtgen, konik vanalarda da trapez olabilir.
Bu kesitler yuvarlak kesitlere göre direnç
faktörünü az da olsa artt›rmaktad›r. Tapal›
vanalar genelde terk edilmekte olan bir vana
tipidir.
Üstünlükleri:
- Ak›flkan›n serbest, rahat geçiflini sa¤larlar.
- Özellikle 2 yollu vanalarda bas›nç düflümü
düflüktür. Armatür ak›fl direncinin düflük
oldu¤u vana tiplerindendir.
- Kullan›mlar› rahatt›r.
- Aktüatörlü olarak kullan›labilirler.
- Hat üzerinde vana gövdesi sökülmeden
bak›m, tamirat yapmak mümkündür.
- Yang›n emniyetli, yüksek ve düflük
s›cakl›klara uygun tipleri vard›r.
- Tapa ve yuvas› aras›nda ölü hacim yoktur.
- Vanan›n her iki yönünden de ak›fl
mümkündür.

Zay›f Yönleri:
- Yap›lar› sebebi ile a¤›rl›klar› fazlad›r.
- Anma ölçüsü büyüdükçe fiyatlar› nispi
olarak pahal›laflmaktad›r.
- Ani açma kapama koç darbeleri yaratabilir.
- Metal, metale s›zd›rmazl›k sa¤land›¤›ndan
malzeme afl›nmas› fazlad›r. S›zd›rmaz
özelliklerini çabuk kaybederler.
Ak›flkan Cinsi:
Temiz, kat›laflmayan, nötr veya agresif s›v›lar
ve s›n›rl› gaz ak›flkanlar
Ak›fl Yönü:
‹ki yönlü vanalarda her iki yönde de ak›fl
mümkündür. 3 ve 4 yollu vanalarda, ak›fl
yönü belirtilmektedir.
Kullan›m Yerleri:
Petrokimya, kimya, petrol, Gaz tafl›ma ana
hatlar›nda By-Pass vanas› olarak, s›zd›rmazl›¤›n› çabuk kaybetti¤i için, tehlike do¤urmayacak uygulamalarda kullan›labilir.
Tahrik fiekli:
El ile, motorlu, hidrolik, pnömatik aktüatörler
ile.
Anma Ölçüleri:
DN 8’den DN 200’e kadar olabilmektedir.
Anma Bas›nc›:
PN 63’e kadar ç›k›labilmektedir.
Çal›flma S›cakl›k Aral›¤›:
-200°C’den +800°C’ye kadar geniflleyebilmektedir. Ancak, genelde –10°C ve +100°C
aral›¤› için imal edilmektedirler.
Gövde Malzemesi:
Pik, sfero, çelik, paslanmaz çelik ve bronz
Döküm, Cam, PVC, PP, PTFE
S›zd›rmazl›k conta malzemesi:
Tapa kendi geometrisine tam uygun, ancak
farkl› malzemeden bir yuvan›n içine bast›r›l›r
ve iki malzeme aras›nda s›zd›rmazl›k saplan›r.
(Örne¤in; Pik döküm gövde içinde, çelik
tapa) PTFE yuva k›l›f› olarak kullan›labilir.

tiplerdir. Çok yönlüler da¤›t›m veya kar›fl›m
vanas› olarak kullan›lmaktad›r.
c)Tapan›n ya¤lama flekline göre:
- Ya¤lanmayan vanalar: Tapal› vanalar›n en
basit tipidir ve ya¤lay›c›lar›n kullan›lmas›na müsaade edilmeyen uygulamalarda
kullan›l›rlar.
- Ya¤lanan vanalar: Bu tipler genelde petrol
sahalar›nda, rafinerilerde kullan›l›rlar.
Uygulama Örnekleri:
Su, özellikle pis su tesisatlar›nda “Eksantrik
tapal› vana”lar kullan›labilir. Bu vanalarda
konik tapan›n tek taraf› yoktur ve dolay›s›
ile tapan›n dönüflü s›ras›nda yüzeyler aras›
sürtünme kald›r›lm›flt›r.
Konik tapan›n genifl taraf› alta gelecek flekilde
yerleflti¤i vanalarda, alt ve üst yüzeylere
aç›lan delikler ile tapan›n alt ve üstünde
bas›nç dengesi sa¤lanan “Denge bas›nçl›
vana” tipleri de mevcuttur.
Ya¤lanmayan vanalar “Yang›n emniyetliFire safe” vana olarak kullan›labilirler.
‹flletmede dikkat edilecek hususlar:
S›zd›rmazl›k, tapa ve yuva yüzeylerinin
biribirine oturmalar› ile sa¤land›¤› için,
ak›flkan›n temiz olmamas› durumunda, açma,
kapama ifllemi s›ras›nda iki yüzeyin aras›na
kat› partiküllerin girmesi ile, öncelikle
yüzeylerde bozulmalar olacak ve s›zd›rmazl›k
sa¤lanamayacak, kaçak bafllayacakt›r.
Ak›flkan›n temiz olmas›, filtreleme her vanada
oldu¤u gibi, bu vanalarda da çok önemlidir.
Bak›m, onar›m:
Bu tür vanalarda en çok karfl›lafl›lan sorunlar,
yine; s›zd›rmazl›k yüzeylerinin (tapa ve yuva)
afl›nmas› ve salmastra kaçaklar›d›r. Ya¤lanan
tiplerde bas›nç alt›nda da olsa ya¤lama yaparak s›zd›rmazl›¤›n devam› sa¤lanabilmektedir.
3.2.3. Kelebek Vana (Butterfly ValveAbsperrklappe)

Tesisata Ba¤lant› fiekli:
Flanfll›, Rakorlu.
‹lgili baz› mamul standartlar›:
API 6D, API 593- 599, BS 5158, BS 5353
Tapal› Vana Tipleri:
a)Tapa geometrisine göre:
- Konik tapal› vanalar,
- Silindirik tapal› vanalar,
Konik tapal› vanalarda, tapan›n yuvas›na
daha fazla bast›r›lmas› ile s›zd›rmazl›k
kabiliyeti artt›r›labilir. Sürtünmenin, dolay›s›
ile afl›nman›n azalt›lmas› için, dönüfl s›ras›nda
tapa kald›r›labilir.
b)
Ak›fl yönüne göre:
- 2 yollu
- 3 yollu
- 4 yollu
2 yollu vanalar en genifl flekilde kullan›lan

Çal›flma fiekli:
Kelebek vanalar; merkezinden veya eksantrik
olarak yataklanm›fl düz bir diskin, ak›flkan
geçifl deli¤i ortas›nda 90° döndürülmesi ile
ak›flkan geçiflini kesip, açarak görevlerini
yerine getirirler. Hassas ak›fl kontrolü için
uygun de¤illerdir. Kontrol için kullan›lmalar›
gerekti¤inde; klapenin ancak 15° ile 75° aras›nda hareket sahas›nda kontrol mümkündür.
Üstünlükleri:
- Hafiftirler. Montaj boylar› k›sad›r.
- Belirli büyüklükten sonra maliyeti
düflürürler.
- Aç›k konumlar›nda ak›flkan kal›nt›s› oluflmaz veya çok az oluflur.
- Rahat monte edilirler.

- Bak›m ihtiyaçlar› azd›r.
- Ak›flkan ile temas eden k›s›mlar› azd›r.
- Ak›flkan›n nispeten serbest, rahat geçiflini
sa¤larlar.
- Kullan›mlar› rahatt›r.
- Aktüatörlü olarak kullan›labilirler.
Zay›f Yönleri:
- Yüksek bas›nçlar için uygun de¤ildir.
- Ani açma kapama koç darbeleri yaratabilir.
- Elastomer kaplamal› vanalarda, elastomerin s›cakl›k dayan›m›na ba¤l› olarak,
nispeten düflük çal›flma s›cakl›klar› söz
konusudur.
Ak›flkan Cinsi:
Nispeten temiz, nötr veya agresif s›v› ve gaz
ak›flkanlar
Ak›fl Yönü:
Merkez yatakl› vanalarda her iki yönde de
ak›fl mümkündür. Eksantrik yataklamal›
vanalarda ak›fl yönü belirtilmelidir.
Kullan›m Yerleri:
Çok kirli ak›flkan, çok s›k açma kapama
ihtiyac› ve yüksek s›cakl›¤›n söz konusu
olmad›¤›, nerede ise bütün uygulamalarda
Tahrik fiekli:
El ile, motorlu, hidrolik, pnömatik aktüatörler
ile.
Anma Ölçüleri:
DN 40’tan DN 3000, hatta bunun da üstüne
kadar ç›k›labilmektedir. (Anma bas›nc›n›n
çap büyüdükçe azalmas› söz konusudur)
Anma Bas›nc›:
Merkezden yataklamal› vanalarda PN 1016, eksantrik yataklamal› vanalarda PN 40’a
kadar.
Çal›flma S›cakl›k Aral›¤›:
-200°C’den +400°C’ye kadar geniflleyebilmektedir. Ancak, genelde –10°C ve +120°C
aral›¤› için imal edilmektedirler.
Gövde Malzemesi:
Bak›r alafl›mlar› (Pirinç, Bronz), Pik, sfero,
çelik ve paslanmaz çelik Döküm, Titanyum,
Aluminyum, PVC, PP
S›zd›rmazl›k conta malzemesi:
Çeflitli Elastomerler (EPDM, PTFE- Teflon,
NBR, Tabii kauçuk, vb.), yüksek bas›nç ve
s›cakl›k için metal malzeme
Tesisata Ba¤lant› fiekli:
Flanfll›, S›k›flt›rmal› tip (Wafer), kulakl› (lug)
‹lgili baz› mamul standartlar›:
DIN 3354, API 609,
ANSI/ AWWA C504-80, BS 5155

Kelebek Vana Tipleri:
a)Klape (Disk) yataklamas›na göre:

- Merkezden yataklamal› vanalar (a):
Açma-kapama mili ekseni ve klapenin
(diskin) dönüfl merkez ekseninin çak›flarak,
gövde merkez ekseni ile ayn› eksende
bulufltu¤u vanalard›r. Klapenin dönüfl
hareketi, çevresel conta içinde s›zd›rmazl›k
kuvvet bilefleni oluflturmamakta, s›zd›rmazl›k, sadece contan›n elastikiyetine ba¤l›
bir çevresel yüzey bas›nc› ile sa¤lanmaktad›r.
Avantajlar›: Uygun ak›fl formu sa¤lar.
Vana boyu çok k›salabilmektedir.
Dezavantajlar›: Mil yataklama noktalar›,
s›zd›rmazl›k yüzeylerinde kesintiler
oluflturmakta, bu da iflletme bas›nc›n›
s›n›rland›rmaktad›r. (P ‹fiL. ≤ PN 16).
Ayr›ca, ak›fl momenti hep vanay› kapatma
yönünde etkimektedir. Bu koç darbesi
riskini do¤urur. Klapenin h›zl› hareketini
önleyici tedbirler al›nmal›d›r.
- Eksantrik yataklamal› vanalar (b):
Açma-kapama mili gövdenin merkez
ekseni üzerindedir. Ancak klape, ak›fl
ekseni do¤rultusunda, mil ekseninden
uzakta bir düzlem üzerindedir. Tam aç›k
vanada, klape merkez eksenden kaym›fl
vaziyette durmaktad›r. Açma, kapama
s›ras›nda klape, merkezi s›zd›rmazl›k
yüzeyinden kaç›k, ancak ak›fl ekseni üzerinde olan bir küre oluflturur. Klape; dönüflü
s›ras›nda, s›zd›rmazl›k yüzeyi üzerinde,
s›zd›rmazl›k kuvvet bilefleni oluflturmamakta, yüzeye te¤et hareket etmektedir.
Avantajlar›: Mil yataklama noktalar›n›n,
s›zd›rmazl›k yüzeylerinde kesintiler
oluflturmas› söz konusu de¤ildir. S›zd›rmazl›k contas›, klape demonte edilmeden
de¤ifltirilebilir.
-Çift eksantrik yataklamal› vanalar (c):
Açma-kapama mili gövdenin merkez
ekseninden kaç›k olarak yataklanm›flt›r.
Klape, ak›fl ekseni do¤rultusunda, mil
ekseninden uzakta bir düzlem üzerindedir.
Tam aç›k vanada, klape merkez eksenden
kaym›fl vaziyette durmaktad›r. Açmakapama s›ras›nda klape, merkezi s›zd›rmazl›k yüzeyinden kaç›k, ancak ak›fl ekseni

üzerinde olan bir küre oluflturur. Ancak,
kürenin dönme merkezi, küre merkezinden
kaç›kt›r. Böylece klape; kapatmaya yak›n,
s›zd›rmazl›k yüzeyi üzerinde, s›zd›rmazl›k
kuvvet bilefleni oluflturmaktad›r.
Avantajlar›: S›zd›rmazl›k yüzeyi üzerine
bir kuvvet bilefleni uyguland›¤› ve mil
yataklar› s›zd›rmazl›k yüzeyinde kesinti
oluflturmad›¤› için, daha yüksek bas›nç
kademelerine ç›k›labilmektedir. Ayr›ca,
küçük açma aç›lar›nda bile, klape s›zd›rmazl›k yüzeyinden ayr›larak, sürtünmeyi
kald›rmaktad›r.
b)S›zd›rmazl›k conta cinsine göre:
- Gövdeye iç k›l›f veya iç yüzey olarak
geçirilmifl contal› (Conta gövde üzerinde)
- Klape çevresine conta veya d›fl yüzey
olarak geçirilmifl contal› (Conta klape
üzerinde)
Ayr›ca;
- Elastomer contal›
- Metal contal›
Uygulama Örnekleri:
Kelebek vanalar›n anma ölçüleri oldukça
yüksek de¤erlere ulaflabildi¤inden, vanalar›n
tesisata problemsiz tak›l›p, sökülebilmesi
için, vanalar, boru ekseninde boyu uzay›p,
k›salabilen “Demontaj Parçalar›” ile birlefltirilerek, monte edilir. Teknolojinin geliflmesi
ile küçük çaplarda da olsa, 200 Bar’a kadar
iflletme bas›nçlar›nda çal›flabilen kelebek
vanalar ile “Yang›n emniyetli- Fire safe”
imal edilebilmektedir.
‹flletmede dikkat edilecek hususlar:
Vanalar›n uzun süre kapal› kalmas› söz
konusu oldu¤unda, küçük s›cakl›k farklar›
için bile, klape genleflen contan›n içine
gömülmekte, açma kapama s›ras›nda zorluk
ç›karmakta ve contay› afl›nd›rarak çal›flmaktad›r. Bu yüzden, conta de¤iflimi söz
konusu oldu¤unda, çal›flma flartlar›na uygun
conta malzemesi tespit edilip, bu malzemeden
conta kullan›lmal›d›r.
Bak›m, onar›m:
Kelebek vanalar di¤er vanalara nazaran daha
az sorun ç›karan tipte vanalard›r ve genelde
karfl›lafl›lan ar›zalar› s›zd›rmazl›k contalar›n›n
ve klapenin afl›nmas›d›r.
Contan›n klape üzerinde olmas› halinde,
contan›n de¤iflmesi mümkün ve kolayd›r.
3.3. Kendinden Tahrikli Vanalar
3.3.1.Çekvalf (Check ValveRückschlagklappe)
Çek valfler; içinden geçen ak›flkan›n geriye
dönmesini engellemek amac› ile üretilen
emniyet armatürleridir. Her türlü ak›flkan
için kullan›labilecek de¤iflik tipleri mevcuttur.

a)Çek valf tipleri :
- Kalk›fll› çek valfler (Lift check valvesRückschlagventile): Kapatma eleman›
oturma yüzeyine dik do¤rultuda hareket
eder. Yayl› ve yays›z tipleri vard›r. Her iki
tipte de ak›flkan bas›nc› ile aç›lan klape,
yays›z olan tiplerde klape a¤›rl›¤›, yayl›
tiplerde ise yay kuvveti ile kapan›r. Yays›z
tipler sadece; dik olarak, klape oturma
yüzeyinin üstünde olacak flekilde monte
edilebilirler. Yayl› tipler ise prensipte yatay
ve düfley monte edilebilirler. Küçük anma
ölçülerinde (DN 300’e kadar) imal edilirler.
Oturmal› tip (Glob) vana gövdeleri kullan›larak (I) imal edildikleri gibi,

eksenel düz gövdeli (II) tipleri de vard›r.

Vidal›, flanfll›, s›k›flt›rmal› tip (disk çekvalf)
ba¤lant›lar söz konusudur.
Avantajlar›: Klape stroku di¤er tiplere
göre daha k›sad›r. Bu yüzden daha çabuk
kapatabilirler. Tam s›zd›rmazl›k sa¤lanabilir. Parçalar›n tamam› özel metallerden
seçilerek yüksek s›cakl›klara ve anma
bas›nçlar›na ç›k›labilir.
Dezavantajlar›: Direnç faktörleri di¤er
tiplere göre daha yüksektir.
- Çalpara çek valfler (Swing check valvesRückschlagklappen)

Kapatma eleman›, oturma yüzeyinin
üstünde kalan bir mentefle sistemi
ekseninde sal›n›m hareketi yapar. Klape
mentefle ekseni oturma yüzeyinin üstünde
kalmak flart› ile yatay ve düfley monte
edilebilirler. Ani kapanmalar›n› önlemek
üzere; a¤›rl›k, yay, amortisör uygulanabilen
kollu tipleri vard›r. DN 1000’e kadar imal
edilirler. Anma bas›nc› ≤ PN 16. Vidal›,
flanfll›, s›k›flt›rmal› tip ba¤lant›lar söz
konusudur.
Avantajlar›: Klapenin aç›k konumunda
geçifl tam aç›k oldu¤undan, direnç faktörleri düflüktür.
Dezavantajlar›: Tam s›zd›rmazl›k sa¤lamak zordur.

- Kaç›k merkez çalpara çek valfler (Tilting
check valves- Kipprückschlagklappen):
Kapatma eleman› çalpara çek valfler gibi
bir mentefle sistemi ekseninde sal›n›m
hareketi yapar, ancak mentefle sistemi,
oturma yüzeyi ekseninin biraz üstündedir.
DN 150’den, DN 2000’e kadar imal
edilirler. Anma bas›nc› ≤ PN 16.
- Membranl› çek valfler (Diaphragm check
valves- Membranrückflussverhinderer):
Ak›flkan, ak›fl yönünde a¤z› kapanm›fl boru
fleklinde membran›n içine girdi¤inde,
membran›n sahip oldu¤u esneme kabiliyeti
sayesinde a¤›z aç›l›r ve ak›fl sa¤lan›r. Aksi
yönde ise, ak›flkan membran›n içine girme
f›rsat› bulamadan, kapal› a¤›zda kal›r, geri
dönemez. Bu tür çek valfler daha çok kat›
parçalar› da içeren pis su hatlar›nda
kullan›l›r.
b)
Seçim kriterleri:
- Debi: Çek valfin; ba¤lanaca¤› boru çap›na
göre de¤il de, geçirece¤i debiye göre
seçilmesi önem tafl›maktad›r. Çek valf
imalatç›lar›n›n her bir anma ölçüsü için
verece¤i Debi- Bas›nç düflümü ve
minimum debi tablolar›na göre yapaca¤›m›z seçim, çek valf'in düflük debileri
geçirmek zorunda kal›p, çok s›k aç›l›p
kapanmas› ve klape ile oturma yüzeyinin
bozulmas›n›n önüne geçecek, daha verimli
bir çal›flma sa¤layacakt›r. Tablolarda debi
genelde eflde¤er su hacmi olarak verilmektedir.
Baflka bir ak›flkan söz konusu ise;
VW = Eflde¤er su hacimsel debisi (litre/san
veya m3/saat)
ρ
= Ak›flkan›n yo¤unlu¤u (kg/m3)
V
= ‹flletme flartlar›nda ak›flkan›n hacimsel
debisi (litre/san veya m3/saat) olmak
üzere,
ρ
VW = V ×
1.000
fleklinde debinin belirlenmesi gereklidir.
- Çek valf açma bas›nc› ve bas›nç düflümü:
Pompa basma yüksekli¤i hesaplar›nda
genelde çek valflerin tipine göre vana
direnç faktörünün de¤iflti¤i göz önüne
al›nmamaktad›r. Çek valf'in yayl› veya
yays›z olufluna, kalk›fll› veya çalpara
olufluna ve tabiidir ki debisine göre, direnç
faktörü ciddi de¤ifliklikler göstermektedir.
Yayl› tiplerde, küçük debilerde açma
bas›nc› 5 mbar de¤erlerine kadar inebilirken, debi artt›¤›nda s›k›flan yay›n
karfl› koyma kuvveti artt›¤›ndan, açma
bas›nc› 0,5 bar’a (500 mbar- 5 mSS) kadar
yükselebilmektedir. Bu yüzden, pompa
hesaplamas›nda, imalatç›lar›n verece¤i
Debi - bas›nç düflümü tablolar›ndan al›nacak bu de¤erler de dikkate al›nmal›d›r.
‹flletmede dikkat edilecek hususlar:
Çek valflerde en önemli husus klapenin
devaml› olarak rahat, tak›lmadan hareket
etmesini sa¤lamakt›r. Zamanla mentefle
sisteminde veya kalk›fll› vanalarda klape
yata¤›nda biriken ve s›k›flan tortu, vb.

maddeler klapenin hareketini engelleyebilir.
Pislik tutucu kullanmak ve belirli aral›klarda
bak›ma alarak, temizleme yapmak sorunsuz
çal›flmay› sa¤layacakt›r.
3.4. Kontrol Vanalar› (Control ValveRegel Ventil)
Kontrol vanalar› s›cakl›k, bas›nç, bas›nç fark›
kontrolü için kullan›l›rlar. Genelde; özel iç
yap›l›, özel klapeli Oturmal› tip-Glob vanalara, elektrik motorlu, hidrolik veya pnömatik
aktüatörlerin uygulanmas› fleklinde oluflturulurlar. Ayr› olarak incelenmeleri gerekir.
3.5. Balans Vanalar› (Balancing ValvesStrangregulierventile)
Bir hidronik sistemin her noktas›nda tasarlanan debinin geçmesini sa¤lamak için,
sistemin cihaz, armatür ve belli noktalar›nda
bas›nç farklar›n›n ölçümü ve/veya bunlar›n
tasar›m de¤erlerine ayar›na “Balanslama”
denmektedir.
Balans vanalar›n kullan›lmas›nda ana hedef;
›s› transferi bekledi¤imiz cihazlar ve ünitelerden tasar›m debisinin üstünde bir ak›fl›
engelleyerek, sistemin sa¤l›kl› ve dengeli bir
flekilde çal›flmas› ile tasarlanan s›cakl›klara
en ucuz flekilde ulafl›lmas›, konfor flartlar›n›n
sa¤lanmas›d›r.
Balans Vana Tipleri:
3.5.1. Statik balans vanalar›
Statik balans vanalar›, temelde bir oturmal›
tip - glob vanad›r ve KVS (tam aç›k vanada
debi faktörü) ve KV (vanan›n herhangi bir
pozisyonunda debi faktörü) de¤erleri hassas
olarak belirlenmifltir. Vana volan›nda klape
pozisyonunu (stroku) gösteren bir kadran
vard›r. Ayr›ca, vana girifl ve ç›k›fl› aras›nda
oluflan fark bas›nc›n ölçülebilece¤i, ölçüm
uçlar› (potlar›) bulunmaktad›r.
Böylece, vanan›n herhangi bir aç›kl›¤›nda,
ak›fl›n yaratt›¤› fark bas›nc› ölçerek, bu strok
için vanan›n KV de¤erini de bildi¤imizden,
Q = KV × ∆p formülü ile vanan›n içinden
geçen debiyi tam olarak ö¤renmek ve debi
ayarlar›n› buna göre yapmak mümkün
olmaktad›r.
Avantajlar›: Statik balans vanalar› ile, hem
tesisat›n ilk ayar› s›ras›nda, hem de iflletme
s›ras›nda bir sirkülasyon problemi yafland›¤›nda, cihaz ve hatlardan tasar›m debisinin
geçip, geçmedi¤ini güvenilir bir flekilde tespit
etme ve problemi teflhis etme flans› elde edilir.
Dezavantajlar›: Bu tür Balans Vanalar›,
hidronik sistem devreye al›nd›¤›nda ayarlan›rlar ve bu ayarlar› sabit kal›r. Vana mil
veya klapesi sistem çal›fl›rken yer de¤ifltirmez. Bu, vanan›n KV de¤erinin çal›flma
s›ras›nda devaml› sabit kald›¤› anlam›na
gelmektedir. Dolay›s› ile statik balans vanalar›
sadece; sabit debili sistemlerde veya fark
bas›nc›n frekans konvertörlü pompalarla sabit
tutuldu¤u hidronik sistemlerde kullan›labilirler. Tesisatta eklemeler veya ç›karmalar
yap›ld›¤›nda, bu tür balans vanalar›n›n yeni
flartlara göre tekrar ayar› gerekmektedir.

3.5.2. Dinamik balans vanalar›
Sabit devirli pompal›, ancak ak›fl›n k›s›lma
veya kesilmesinin söz konusu oldu¤u,
de¤iflken debili, hidronik ›s›tma ve so¤utma
sistemleri için gidifl ve dönüfl hatlar›nda fark
bas›nc› koruyarak, hidrolik dengeyi sa¤layan
1 Adet fark bas›nç ölçüm ç›k›fll› Gidifl hatt›
vanas›, 1 dijital kadranl› volana sahip Dönüfl
hatt› vanas› ile 1 Diyafram ünitesinden oluflan
debi ayar ve kesme vana grubudur.
Avantajlar›: Bu tür balans vanalar›; debinin
de¤iflmesi sonucu sistemde oluflacak fark
bas›nç de¤iflikli¤ini alg›layarak, vana girifl
ve ç›k›fl› aras›ndaki fark bas›nc› kontrol
ederek, debinin tasar›m de¤erlerini aflmas›n›
önlerler. Bu tür balans vanalar› kullan›lan
tesisatlarda eklemeler veya ç›karmalar
yap›ld›¤›nda, genelde yeni flartlara göre tekrar
ayara gerek duyulmamaktad›r.
Dezavantajlar›: Bu vanalar fark bas›nc›
kontrol alt›nda tutma esas›na göre çal›flt›klar›ndan, klape stroku farkl›l›k gösterebilir,
hassas debi ölçümü mümkün de¤ildir.
3.5.3. Debi sabitleme vanalar›
Sabit bir orifise karfl›, bir yay ile tutulan
kartuflun, fark bas›nç art›nca, yay› daha fazla
bast›r›p, geçifl kesitini daraltmas›, fark bas›nç
azal›nca da, yay›n esnemesi ile orifisten
uzaklaflarak geçifl kesitini artt›rmas› ile debiyi
sabit tutan armatürlerdir.
Avantajlar›: Sistemde de baz› noktalarda
ak›fl›n k›s›lmas› ile ortaya ç›kan bas›nç art›fl›n›
kompanze ederek, bulunduklar› hatta debi
art›fl›na izin vermezler.
Dezavantajlar›: Ak›fl› k›san veya kesen
armatürlerle kullan›lamazlar. (Örne¤in: 2
yollu kontrol vanas› önüne veya arkas›na
kondu¤unda, kontrol vanas› kontrol etti¤i
ak›flkandan ald›¤› sinyal ile k›smak istedi¤inde, debi sabitleme vanas› buna karfl›
koymaya çal›flacak, sistemde dengesizlik
yaratacakt›r) özellikle ilk devreye almada
veya “flushing” ile tesisat y›kama s›ras›nda,
tesisat içinde bulunan kat› parçac›klar, kartufl,
yay ve orifis aras›na girerek, yay›n görev
yapmas›n› engelleyebilirler. Bu da bu vanalar›n çal›flmas›n› önlemektedir. Bu tür vanalarda bir debi için seçilen kartufl, orifis çifti
de¤ifltirilmeden, farkl› bir debiyi kontrol
etmek mümkün de¤ildir.
Ak›flkan Cinsi:
Su, su- glykol kar›fl›m›, k›zg›n su
Kullan›m Yerleri:
Is›tma ve so¤utman›n su ile yap›ld›¤› bütün
hidronik uygulamalarda
Anma Ölçüleri:
DN 15’ten DN 400, hatta bunun da üstüne
kadar ç›k›labilmektedir.
Kontrol edilecek en yüksek fark
bas›nc›:
1 Bar
Çal›flma S›cakl›k Aral›¤›:
-10°C’den +130°C’ye kadar
Gövde Malzemesi:
Bak›r alafl›mlar› (Pirinç, Bronz), Pik döküm
Tesisata Ba¤lant› fiekli:
Vidal›, Flanfll›

Seçim kriterleri:
Vana tipini seçerken, sistemde debinin de¤ifliklik gösterip, göstermedi¤ini, pompalar›n
sabit devirli veya frekans konvertörlü olup,
olmad›klar›n› göz önüne almak gereklidir.
Statik balans vanalar› sabit debili sistemlerde,
dinamik balans vanalar› da, de¤iflken debili
sistemlerde kullan›lmal›d›r.
Vana anma ölçüsü için de, vana imalatç›lar›
taraf›ndan tablolarla verilen ve volan skala
de¤erlerinin orta bölgesinde kal›nan anma
ölçüleri seçilmelidir. Seçim için;
∆p = 5 kPa ÷ 10 kPa (50 mBar/ 0,5 mSS ÷
100 mBar/1 mSS) aral›¤› kabul edilebilir.
Bulunan anma ölçüsü, boru çap›ndan farkl›
olabilir.
Uygulama Örnekleri:
Statik balans vanalar›, debi ayar›n›n yan›
s›ra, pompa debilerinin tespiti için de, ana
dönüfl hatlar›nda kullan›labilmektedir.
‹flletmede dikkat edilecek hususlar:
Tesisattaki pislikler, sudaki kireç klape ve
geçifl deli¤i üzerinde tabakalar oluflturup,
vanan›n K V de¤erini etkileyebilir. Debi
s›n›rlama vanalar›nda yay› kilitleyebilir. Bu
yüzden, pislik tutucu kullan›lmas› ve pislik
tutucunun bak›m› önem tafl›maktad›r.
Bak›m, onar›m:
Vanan›n s›zd›rmazl›k görevi olmad›¤›ndan,
bak›m s›ras›nda geçifl deli¤i ve klapenin
temizlenmesi yeterli olacakt›r.
4.Vana Seçim Kriterleri
Bir mekanik tesisatta; fonksiyon, yat›r›m ve
iflletme masraflar› ile iflletme emniyeti
aç›s›ndan, belirlenmifl görevi yapacak do¤ru
vanan›n seçilmesi, tasar›mc›, müteahhit,
kontrol teflkilat› ve iflletmeciler için ciddi bir
problem olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Mekanik tesisatlarda kullan›lan armatürler;
iflletme ar›zalar›, imalat hatalar›, mamul ve
enerji kay›plar›, su kirlenmesi ve yang›n
tehlikesi gibi problemlerin olmamas› için
s›zd›rmaz olmal›, ayn› zamanda bas›nç ve
s›cakl›k flartlar›na uygun olarak da yeteri
kadar mukavemet göstermelidirler.
Yetersiz veya yanl›fl belirlenmifl vanalar›n
do¤urabilece¤i iflletme problemlerine örnek
olarak;
- S›zd›rma yüzünden mamul kar›flmas› veya
patlama tehlikesi,
- Hava girifli yüzünden vakum sa¤lama
problemleri,
- Yüksek bas›nç kayb› dolay›s›yla enerji
kay›plar›,
- Pompalar için emme zorluklar›,
- Kavitasyon, gürültü ve titreflimli çal›flma,
- Mil salmastras›nda kaçaklar (Yang›n
tehlikesi),
- Korozyon ve erozyondan kaynaklanan
hasarlar,
- Uygun olmayan bas›nç ve s›cakl›klarda
çal›flmaktan kaynaklanan zararlar,
- Güçlü seçilmifl aktüatörler yüzünden açma,
kapama mili burulmas›, gövdenin zarar
görmesi,
- ‹zin verilemeyecek bas›nç darbeleri
(K›r›lma tehlikesi),
- Kapatma organ›n›n üzerinde yabanc›
madde tabakalar› oluflmas›,
- Zor aç›l›p kapanan veya k›r›lm›fl açma

kapama milleri yüzünden kazalar veya
yanl›fl kumanda etme,
- Kat›laflan veya kristalleflmifl mamuller
veya pislik birikmesi yüzünden t›kanmalar,
- Fazla a¤›rl›k ve afl›r› yer kaplama, artan
nakliye ve montaj masraflar›,
- Yüksek Döndürme Momentleri için
yetersiz kalan aktüatörler, açma kapama
düzeninde tak›lmalar, durmalar gibi problemleri sayabiliriz.
Burada unutulmamas› gereken çok önemli
bir nokta; “Bütün teknik ihtiyaçlar›n hepsini
birden, en iyi flekilde karfl›layan bir vana tipi
yoktur”. Mühendis, tesisatta hangi ihtiyac›
ön planda tutuyorsa, bu ihtiyac› karfl›layacak
uygun bir vana tipinde karar k›lmal›d›r.
4.1. S›zd›rmazl›k
Bir vanan›n görevi; yeteri kadar uzun bir
iflletme ömrü süresince, iflletmecinin iste¤i
do¤rultusunda ve iflletmeci istedi¤i zaman,
borularda, çeflitli kaplarda, cihazlarda güvenli
bir flekilde ak›flkan›n hareketini engellemektir.
Vanalarda iç s›zd›rma; malzeme kar›flmas›,
malzeme kayb›, patlama tehlikesi gibi
problemler do¤urabilir. Ayr›ca, d›fl ortama
olabilecek kaçaklar›n da, yang›n, patlama
veya zehirlenme ile çevreye verilebilecek
çeflitli zararlar gibi tehlikelerin oluflmamas›
için, engellenmesi gerekmektedir. D›fl ortama
s›zd›rma, bunlara ek olarak, vakum alt›nda
çal›flmay› engelleyebilir, pompalarda emme
zorluklar› yaratabilir.
Karfl›l›kl› olarak çal›flan metal s›zd›rmazl›k
yüzeylerinde, metal yüzeylerin pürüzlülü¤ü
sebebi ile, kesin bir s›zd›rmazl›k elde etmek
çok zordur. Bu yüzden iyi bir s›zd›rmazl›k
beklenen yerlerde yumuflak s›zd›rmazl›k
yüzeyi olmayan, Oturmal› Tip ve Sürgülü
Vanalar›n kullan›lmas› uygun de¤ildir. Bu
tür bir amaca ulaflmak için Küresel, Kelebek,
Membranl› veya Pistonlu Vanalar kullan›lmal›d›r, çünkü elastomerlerin kullan›lmas›
ile bu vanalarda %100 kesin s›zd›rmazl›k
sa¤lanabilmektedir. Yaln›z, elastomerlerin
kullan›ld›¤› s›zd›rmazl›k sistemleri, vanalar›
kullanabilme sahalar›m›za s›n›rlamalar
getirmektedir. Elastomer seçiminde; elastomerin ak›flkana dayan›m› ile vanan›n
çal›flaca¤› s›cakl›k ve bas›nç aral›¤›, göz
önüne al›nmas› gereken önemli faktörler
olmaktad›r. Yine de birçok durumda, özellikle
otomatize edilmifl proseslerde, vanadan
istenenlerin bafl›nda güvenilir bir s›zd›rmazl›k
gelmektedir. E¤er, yang›n emniyetli bir
konstruksiyon isteniyorsa, yang›n s›ras›nda
elastomerin zarar görmesi halinde, metal bir
s›zd›rmazl›k sisteminin devreye girmesi
güvence alt›na al›nmal›d›r.
S›zd›rmazl›k sistemi; iflletme bas›nc› ve
iflletme s›cakl›¤›nda, ayr›ca tesisata tak›lma
s›ras›nda vanaya uygulanacak montaj
kuvvetleri alt›nda deforme olmamal›d›r.
‹kinci önemli nokta ise, vanan›n d›fl ortama
olan s›zd›rmazl›¤›d›r. Özellikle, ak›flkan
olarak tehlikeli kimyasallar ile yan›c›,
patlay›c› maddeler söz konusu oldu¤unda,
bunlar›n çal›flanlara, çevreye verecekleri
zarar ve ç›karabilecekleri yang›n gibi olaylara
meydan verilmemesi önem kazanmaktad›r.
Yükselen veya dönen açma kapama milli
vanalarda mil salmastra malzemesi olarak,

kat› parça içermeyen PTFE (en fazla
200°C'ye kadar ), daha yüksek s›cakl›klarda
da saf grafit kullan›lmal›d›r. Ancak, vana
milinin uzun süre çal›flmadan beklemesi
sonras› ilk döndürülmesinde, az da olsa,
salmastradan kaça¤› önlemek, pratikte pek
mümkün de¤ildir. Bu yüzden; çevreye
kaça¤›n olmas›n›n kesin olarak istenmedi¤i
sistemlerde, kaçaklar› önlemek için, ek olarak
körük veya membranl› salmastral› vanalar
kullan›l›r.
4.2. Malzeme
Korozyon, tesisatta karfl›m›za çeflitli flekillerde ç›kar ve vanalar›n en büyük düflmanlar›ndan biridir. Bunun için, vanan›n korozyona mukavim bir yap›s› olmas›na dikkat
edilmeli ve vana malzemesini seçerken, geçen
ak›flkan›n etkisi de göz önüne al›nmal›d›r.
Örne¤in;
- S›v›lar veya gazlar›n Korozyon,
- Gaz veya kat› partiküller içeren s›v›lar›n
Erozyon,
- Kat› partiküller içeren gazlar›n Erozyon
etkileri söz konusudur.
Afl›r› korozif ortamlarda, uygun Elastomerle
kaplanm›fl Kelebek Vanalar iyi sonuç
vermektedir.
Korozyona mukavemetin yan› s›ra, çal›fl›lacak S›cakl›k ve Bas›nç Kademeleri de
dikkate al›nmal›d›r. Hijyen flartlar› söz konusu
oldu¤unda, canl› sa¤l›¤›na olumsuz etkisi
olmayacak malzemeler seçilmelidir.
Gövde için a¤›rl›kl› olarak flu malzemeler
gündeme gelmektedir;
- Alafl›ml› veya düflük alafl›ml› çelikler,
- Çelik Döküm
- Küresel Grafitli Pik Döküm (Sfero DökümGGG)
- Lamel Grafitli Pik Döküm (GG)
Süneklik özelli¤i düflük oldu¤u için GG
s›n›rl› kullan›m sahalar›nda, buna karfl›l›k
GGG Sfero Düküm daha genifl bir alanda
kullan›labilmektedir. Ancak, a¤›rl›kça, birim
fiyat›n›n düflük olmas›, GG Lamel Grafitli
Pik Dökümün s›n›rl› sahada da olsa, vana
gövde malzemesi olarak kullan›m›n›
yayg›nlaflt›rm›flt›r. Özellik göstermeyen ve
anma bas›nc› 16 bar’a kadar olan hidronik
›s›tma ve iklimlendirme sistemlerinde vana
gövde malzemesi olarak GG Pik Döküm
rahatl›kla kullan›labilmektedir. Suyun donmas› veya kapal› devre hatlarda ›s›nma
sonras› bas›nç yükselmesi söz konusu olan
durumlarda, muhakkak sünek bir malzeme,
örne¤in; sfero döküm, çelik döküm seçilmelidir. Ayn› seçim, koç darbelerinin söz konusu
olmas› durumunda da geçerlidir.
Malzemenin galvanik erimesi tehlikesine
karfl›, elektrik iletme özellikleri farkl› metallerin birlikte kullan›lmas›ndan, kaç›n›lmal›d›r.
Elastomerler, ak›flkan ve çal›flma s›cakl›¤›
dikkate al›narak kullan›lmal›d›r.
4.3. Vanan›n Kaplad›¤› Yer ve A¤›rl›k
Vana montaj boylar› standartlarda belirlenmifltir. (DIN 3202, ANSI B16-10, API
6D, BS 2080, ISO 5752) Ayn› tip vana,
standartlardan bir seriye uymak kayd› ile
farkl› boylarda olabilir. K›sa vanalar daha
ucuzdur. S›k›flt›rmal› (Wafer- Sandviç)

ba¤lant› tipinde imal edilmifl Çek Valf, Kelebek Vana ve Küresel Vanalar kaplad›klar›
düflük hacim sebebi ile avantaj sa¤larlar. Bu
tip vanalarda montaj masraflar› da düflüktür.
4.4. Bas›nç Düflümü ve Enerji ‹htiyac›
Ak›flkan transferi için gerekli enerji ihtiyac›n›
düflük tutabilmek için, olabildi¤ince küçük
bas›nç düflümlü vanalar seçilmelidir.
Genel olarak;
ξ =
Armatürlerde direnç faktörü
λ =
Borularda bas›nç düflüm faktörü
lEfld. =
Eflde¤er boru boyu (m)
v =
Ak›fl h›z› (m/san.)
ρ =
Yo¤unluk (kg/m3)
DN =
Boru anma çap› (mm)
KV =
Armatürün debi faktörü (m3/ saat)
olmak üzere;
Armatürlerde bas›nç kayb›:
ρ
∆p = ξ × v2 ×
(Pa)
(Formül 1)
2
ξ= 1 ×
625

2

DN
Kv

(Formül 2)

Borularda bas›nç kayb›:
ρ
∆p = λ × lEfld. × v2 ×
x 1.000
(Pa)
DN
2
(Formül 3)
fleklinde hesap edilmektedir.
Pompa emme taraf›nda, emme güçlükleri ve
kavitasyon problemleri ile karfl›laflmamak
için, özellikle pürüzsüz ve düflük dirençli bir
geçifl sa¤lanmas› çok önemlidir. Vakum
sistemlerinde de iyi bir s›zd›rmazl›k sa¤lanmas›n›n yan›nda, Vakum Pompas› ve tesis
aras›nda bas›nç düflüflünün ve enerji ihtiyac›n›n artmamas› için, kullan›lan vanalar›n
direnç faktörlerinin düflük olmas› gerekmektedir.
Afla¤›da örnekte, Bas›nç kayb›n›n, pompa
enerji masraflar› ile iliflkisini görece¤iz;
Örnek 1 :
ρ
= Yo¤unluk (kg/m3)
H
= Pompa basma yüksekli¤i (mSS)
Q
= Debi (m3/saat)
ηP
= Pompa verimi
ηM = Motor verimi
olmak üzere,bir pompan›n güç gereksinimi:
N=

ρ×H×Q
(kW)
367.200 × ηP × ηM

m3 su bafl›na tafl›ma ifli:
W=

H
367,2 × ηP × ηM

olarak verilmektedir.

(Formül 4)

(kWsaat/m3)
(Formül 5)

Örne¤imizde; 125 metre uzunlu¤unda bir
hatta 15 adet DN 50 armatür kullan›lmaktad›r
ve hatt›n debisi 15 m3 /saat’ tir. Bu sistemde;
Glob Vanalar ile Tam Geçiflli ve Dar Geçiflli
Küresel Vanalar için Bas›nç Kay›plar›n› ve
gerekli Pompa Enerjisini karfl›laflt›ral›m.

DN 50 Glob vana için;
KVS ≈ 45 m3/saat ⇒ (Formül 2’ye göre)
ξ = 1/625 x (502/45)2 = 4,9
DN 50 Tam Geçiflli Küresel Vana için;
KVS ≈ 195 m3/saat ⇒
ξ = 1/625 x (502/195)2 = 0,3
DN 50 Dar Geçiflli Küresel Vana için;
KVS ≈ 107 m3/saat ⇒
ξ = 1/625 x (502/107)2 = 0,9
ve ak›flkan h›z›;
6

V=

Q × 4 × 10
(m/san)
DN2 × ∏ × 3.600

formülünden, v = 2,12 m/san olmak üzere,
Bas›nç kay›plar› (Formül 1’e göre);
DN 50 Glob vana için;
∆p = 4,9 × 2,122 × (1000/2) = 11.000 Pa
DN 50 Tam Geçiflli Küresel Vana için;
∆p = 0,3 × 2,122 × (1000/2) = 675 Pa
DN 50 Dar Geçiflli Küresel Vana için;
∆p = 0,9 × 2,122 × (1000/2) = 2.025 Pa
Toplam Bas›nç Kay›plar›;
15 Adet DN 50 Glob vana için;
∑∆p = 15 × 11.000 Pa = 165.000 Pa
15 Adet DN 50 Tam Geçiflli
Küresel Vana için;
∑∆p = 15 × 675 Pa = 10.125 Pa
15 Adet DN 50 Dar Geçiflli
Küresel Vana için;
∑∆p = 15 × 2.025 Pa = 30.375 Pa ve
boruda bas›nç kayb›;
λ Ortalama = 0,02 kabul edilerek
(Formül 3’e göre),
125
1.000
× 2,122 ×
× 1.000
50
2
= 112.360 Pa olarak bulunur.

∆pBoru = 0.02 ×

Bunlar› de¤erlendirdi¤imizde, ηP × ηM = 0,5
kabul edilerek (Formül 4 ve 5’e göre);
Tablo-1 (Sayfa-13) oluflturulur.
Sistemin senede 7.000 ifl saati çal›flaca¤›n›
düflünürsek; Glob Vanalar için 16.170 kWsaat,
Tam Geçiflli Küresel Vanalar için 7.140 kWsaat
ve Dar Geçiflli Vanalar için de 8.295 kWsaat
enerji gerekecektir. Glob Vanalar›n oldu¤u
sistemde, tam geçiflli Küresel Vanalara göre
2,26 kere, dar Geçiflli Vanalara göre de 1,95
kere daha fazla enerji sarf olunacakt›r.
Ülkemizde, Elektrik Enerjisi Ücretinin Sanayi
için yaklafl›k 0,09 USD/ kWsaat oldu¤u
düflünülürse, tam geçiflli vana kullan›lmas›na
göre, Glob Vanal› sistemde senede yaklafl›k
800 USD, Dar Geçiflli Vanal› sistemde ise
100 USD daha fazla para ödenecektir.
4.5. Kavitasyon ve Gürültü
Armatürlerin baz› bölgelerinde, yanl›fl seçim
veya yanl›fl tasar›m sonucu, ak›flkan›n afl›r›
h›z kazanmas› ile statik bas›nç, ak›flkan›n o
s›cakl›ktaki, buharlaflma bas›nc›n›n alt›na
düflebilir. Bu durumda, kavitasyon ve gürültü
problemleri söz konusu olmaktad›r.
Kavitasyon; bu düflük bas›nç ortam›nda
oluflan buhar kabarc›klar›n›n, takiben tekrar
yo¤uflmalar› ve oluflmufl vakum sayesinde
h›z kazanarak, yüzeye kuvvetle çarpmalar›

Tablo-1

H (mSS)
28,3
12,5
14,5

Glob Vanalar
Tam Geçiflli Küresel Vanalar
Dar Geçiflli Küresel Vanalar
anlam›na gelmektedir. Bu darbeler, her
malzemeyi tahrip edebilir. Bu yüzden k›s›k
çal›flma halinde bile, vanalar›n herhangi bir
bölgesinde, ak›flkan›n buharlaflma bas›nc›n›n
alt›na inilmemesi gerekmektedir. Burada
dikkat edilmesi gereken bir nokta da; buharlaflma bas›nc›n›n, s›cakl›kla eksponensiyel
olarak artmas›na ba¤l› olarak, yüksek
s›cakl›klarda Kavitasyon tehlikesinin
artmas›d›r.
4.6. Bas›nç Darbeleri
Uzun bir hat üzerinde; armatürlerin aç›l›p,
kapanmas› veya pompalar›n devreye girip,

W (kWsaat / m3)
0,154
0,068
0,079

N (kW)
2,3
1,0
1,2

ç›kmalar› ile ak›flkan h›z›nda oluflacak ani
h›z de¤ifliklikleri, büyük bas›nç dalgalanmalar›na yol açarak, pompa, armatür ve
borularda ciddi hasarlara sebep olabilir. (Koç
Darbeleri)
Hatlarda, bas›nç ve h›z de¤ifliklikleri her iki
yönde, ses h›z› ile yay›l›r ve düzgün olmayan
vana, dirsek, redüksiyon gibi kesitlerden
geriye yans›t›l›r. Bas›nç dalgalar›n›n üst üste
çak›flmas›, tahmin edilemeyecek büyüklükte,
pozitif veya negatif bas›nçlar oluflturabilir.
Solenoid vanalar›n açma, kapama süreleri
de bu aç›dan önem tafl›maktad›r.

Kolun 90° hareketi ile tam aç›k veya tam
kapal› konuma gelebilen Küresel, Konik
veya Kelebek vanalar›n bu avantajlar›, uzun
hatlarda koç darbesi problemleri yaflanmas›na sebep olabilir. Bu dezavantaj, bu tür
vanalar›n elle kumanda edilmeleri yerine,
açma, kapama süresinin uzat›ld›¤› aktüatörler
veya damperler kullan›larak, giderilebilir.

5.Vana Seçim Tablolar›
5.1. Ak›fl Kontrol fiekline Göre Vana Seçim Tablosu
AKIfi KONTROL
fiEKL‹
KAPAMA
KISMA, AYAR

VANA ÇEfi‹TLER‹
GLOB
SÜRGÜLÜ
KELEBEK
KÜRESEL
KON‹K
VANA
VANA
VANA
VANA
VANA
2
2
2
1
1
1
3
2
3
3
1 = MÜKEMMEL; 2 = TATM‹NKAR; 3 = UYGUN DE⁄‹L

D‹YAFRAM
VANA
1
2

P‹STONLU
VANA
1
1

D‹YAFRAM
VANA
1
2
1
1
3
3
2
2
1
2
3
3
3
1

P ‹ S TO N L U
VANA
1
2
2
3
3

5.2. ‹flletme Kriterlerine Göre Vana Seçim Tablosu
KR‹TERLER
S›zd›rmazl›k
K›sma, Ayar ‹mkan›
Korozyona Dayan›m
Bas›nç Kayb›
Yer ‹htiyac›
A¤›rl›k
Kullanma Kolayl›¤›
Is›tma/ ‹zolasyon
Kirlenme Tehlikesi
Montaj Kolayl›¤›
Tamirat Kolayl›¤›
Yüksek Bas›nç
Yüksek S›cakl›k
Koç Darbeleri

VANA ÇEfi‹TLER‹
GLOB
SÜRGÜLÜ KELEBEK
KÜRESEL
KON‹K
VANA
VANA
VANA
VANA
VANA
2
3
2
1
1
1
3
2
3
3
2
2
1
2
2
3
2
2
1
1
3
2
1
2
2
3
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
3
1
2
2
3
3
1
2
2
2
2
1
2
2
2
3
1
2
3
1
2
2/3
2
1/2
1
2
2/3
3
2
1
1
3
3
3
1 = MÜKEMMEL; 2 = TATM‹NKAR; 3 = UYGUN DE⁄‹L

2
3
3
2
2
3
2
1

5.3. Debi Faktörlerine Göre Vana Seçim Tablosu

ANMA
ÖLÇÜSÜ
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200

GLOB
VANA
4-7,5
7-11,5
12-16
19-22
30-35
40-55
75-82
120-135
175-190
275-300
385-430
720-750

SÜRGÜLÜ
VANA
8-12
10-16
17-25
30-50
55-95
100-180
150-250
400-600
600-1100
1000-1500
1500-2200
2500-4000

DEB‹ FAKTÖRÜ, KV (m3 /saat)
KELEBEK
KÜRESEL VANA
VANA
TAM GEÇ.
DAR GEÇ.
10-14
21-25
9-14
35-45
15-22
60-75
25-40
95-120
43-80
85-150
155-200
70-110
195-250
430-620
125-180
300-420
980-1100
350-400
500-800
1600-2000
550-670
800-1150
2700-3300
940-1100
1250-2100
4100-4600
1350-1550
2450-4000
8000-8600
2150-2500

KON‹K
VANA
9-12
15-20
20-30
35-50
75-100
100-160
200-300
500-800
700-1200

D‹YAFRAM P‹STONLU
VANA
VANA
1,5-2
3,5-5
3-3,5
6-8,5
5-8
10,5-14
7,5-12,5
15,5-20,5
12-20
24-32
21-34
38-50
30-68
53-70
44-90
80-105
77-150
120-165
108-235
190-255
145-385
260-360
305-790
440-590

6.Genel
Bir tesisat› projelendiren mühendisin görevi;
var olan veya yeni yap›lacak olan bir boru
hatt›nda verilmifl çal›flma flartlar› alt›nda, en
uygun kontrol imkan›n› verecek vana, di¤er
armatürler, vb.. ile en uygun borular› seçmektir. Vanalarda da; debi, çal›flma bas›nc›,
s›cakl›k, ak›flkan, korozyon vb.. ile ilgili
kabuller ve standartlarla, yönetmeliklerin
öngördü¤ü flartlar› yerine getirecek armatürün, tipi, anma ölçüsü, anma bas›nc›, malzemesi vb.'nin tespiti gereklidir.
Vanalar, tahrik flekillerine göre el kumandal›
olabilecekleri gibi, çeflitli flekilde (elektrikle,
pnömatik, v.d.) tahrik edilen ayar vanalar›ndan da söz edebiliriz. Vanalar, tesisatta
öngörülen en büyük debiyi geçirebilmeli,
ayn› zamanda ayar için gerekli küçük debilerde de fonksiyonunu yerine getirebilmelidir.
7.B o y u t l a n d › r m a ( F o r m ü l l e r ,
Kavramlar, Tan›mlar)
K›sma yolu ile çal›flan cihazlarda (vanalarda)
Bernoulli'ye göre, debi; etkin k›sma alan› A
ve k›sma alan›na etkili diferansiyel bas›nc›n
(∆p) karekökü ile do¤ru orant›l›, ak›flkan
yo¤unlu¤unun (ρ) karekökü ile ters orant›l›d›r.
Cihaz›n direnç faktörü ξ ile gösterilirse,
debiyi
Q=ξ×A×

∆p
ρ

p2

: Vana ç›k›fl bas›nc› (Qmaks. veya Gmaks.'ta)
(kgf/cm2)
∆p : p1-p2
ρ1 : Ak›flkan›n vana giriflindeki çal›flma
flartlar›nda (T1 ve p1) yo¤unlu¤u (kg/m3)
ρN : Gazlar›n normal flartlar alt›nda yo¤unlu¤u ( kg/Nm3 )
V˝ : T1 ve p2’ de özgül buhar hacmi veya
∆p > p1 / 2 ise, T1 ve p1 / 2’de (m3/kg)
T1 : Ak›flkan›n vana giriflindeki mutlak
s›cakl›¤› (°K), T1 = t °C + 273
v : Tavsiye edilen ak›flkan h›z› (m/san)
olmak üzere,
“K V “ de¤erini afla¤›da verildi¤i flekilde
hesaplayabiliriz.
Genel olarak S›v›larda :
KV =

Gazlarda
∆p <

p1
2

(Formül 8)
:

ise KV =

ρN × T1
QN
×
514
∆p × p2
(Formül 9)

∆p >

p1
2 x QN
ise KV =
×
2
514 x p1

∆p <

Direnç faktörü ve etkin alan› beraber olarak
ele alan bir debi kapasite faktörü tan›mlanm›fl
ve “Vana Kv” de¤eri olarak isimlendirilmifltir.
Kv de¤erinin tan›m›:
Kv de¤eri; 20 °C s›cakl›ktaki suyun, 1 Bar
bas›nç kayb› ile belirli bir oranda aç›k vanadan geçen, m3/saat cinsinden debisini belirtmektedir,
Kv de¤eri, belirli, sabit tutulan bir do¤rultudaki ak›fl s›ras›nda yap›lan ölçümlerle tespit
edilir.
A.B.D'nde kullan›lan, eflde¤er Cv (Valve
Coefficient) de¤eri de bas›nç fark› 1.0 psi
(0,07 bar) ve ak›flkan s›cakl›¤› 60 °F olmak
üzere US-Galon/ dak cinsinden debi olarak
tan›mlanm›flt›r.
CV = 1,17 x KV veya KV = 0,86 × CV
(Formül 6)
ρ
∆p
(Formül 7)
fleklinde verilmektedir.
Bu formülden yola ç›karak;
Kv : Vana debi kapasite faktörü (m3/saat )
Q : Debi ( m3/saat )
G : A¤›rl›ksal debi ( kg/saat )
QN : Hacimsel debi − Gazlar için normal
flartlar alt›nda, 0°C, 760 Torr (Nm3/saat)
p1 : Vana girifl bas›nc› (Qmaks. veya Gmaks.'ta)
(kgf/cm2)

p1
2

ise KV =

ρ

N × T1

(Formül 10)

Su Buhar›nda:

fleklinde formüle edebiliriz.

Formül olarak; KV = Q ×

ρ1
∆p

Q
×
31,6

G
×
31,6

V˝
∆p
(Formül 11)

∆p >

p1
2

ise KV =

G
×
31,6

2 × V˝
p1
(Formül 12)

Pratik olarak bu formüllere göre Kv de¤eri
hesaplan›r veya bu formüllere dayan›larak
haz›rlanm›fl diyagramlardan bulunur.
Belirli bir aç›kl›kta bu Kv de¤erini sa¤layabilen vana, bir boru hatt›nda istenilen çal›flma
flartlar›n› sa¤layabilir. Bu flekilde tan›mlanan
Kv de¤eri; önceden belirtilmesi gerekli açma
mesafesi, etkin alan, ak›fl faktörü ve kay›p
faktörleri gibi de¤erlerin ayr›ca seçimine
gerek b›rakmaz.
Vanan›n seçilen ölçü ve direnç özellikleri ile
öngörülen çal›flma flartlar›nda, maksimum
debi rahatl›kla kontrol edilebilmelidir.
Su için Debi- Q ve Debi faktörü- Kv
afla¤›da verilen formüllerle hesaplan›r:
A. ∆p (Bar), Q (m3 / saat)
Q = Kv × ∆p
2

∆p = (Q ÷ Kv)
Kv= Q ÷

∆p

B. ∆p (kPa), Q (litre/ san)
Q = (Kv × ∆p ) ÷ 36
2

∆p = 36 × (Q ÷ Kv)

Kv= 36 × (Q ÷ ∆p )
C. ∆p (kPa), Q (litre/ saat)
Q = 100 × (Kv × ∆p )
2

2

∆p = 0,01 × (Q ÷ Kv)

Kv= 0,01 × (Q ÷ ∆p )

(Formül 13)

Anma Stroku H100'ün tan›m›:
Vanalarda, vanan›n tam aç›k konumunu
belirten anma stroku, H100 olarak gösterilir.
Kvs de¤erinin tan›m›:
Kvs de¤eri; vana imalatç›s›n›n belirli bir
vana tipinde H100 için verdi¤i, anma Kv
de¤eridir.
De¤iflken çal›flma flartlar›nda, mümkünse her
flart için Kv de¤eri ayr› ayr› hesaplanmal› ve
hesaplanan en yüksek Kv de¤erinin uygun
bir katsay› ile çarp›lm›fl de¤erine eflit Kvs
de¤eri olan bir vana seçilmelidir.
Bu katsay›; genellikle 1,25 ile 1,3 aras›nda
bir de¤er tafl›maktad›r.
Kvs = (1,25÷1,3) × Kv

(Formül 14)

Su buhar› için A¤›rl›ksal debinin ( kg/saat ),
hacimsel debiye ( m3/saat ) dönüfltürülmesi:
Q = G × V˝
(V˝: p2 ve T2'deki özgül buhar hacmi, m3/kg)
(Formül 15)
Gazlar›n, çal›flma flartlar›nda hacimsel
debilerinin bulunmas›:
Q = QN ×

1
T
×
P2
273

(Formül 16)

Vana Anma Ölçüsü:
Bir boru sistemini oluflturan parçalar›n
tan›mlanmas›nda kullan›lan, alfanumerik bir
referans de¤eridir. (EN ISO 6708, Haziran
1995) Bafl›nda DN harfleri bulunur. Arkada
ise; mm cinsinden düflünülen, armatür
deli¤inin fiziksel büyüklü¤ü veya ba¤lant›
d›fl çap› ile iliflkili boyutsuz bir tam say› gelir.
Burada iliflki endirekt olarak düflünülmektedir. Yani; Anma Ölçüsü, ölçülebilir
bir de¤er de¤ildir ve aksi belirtilmedikçe,
hesaplamalarda kullan›lamaz.
Standart, Anma Ölçülerini afla¤›daki s›ra ile
vermektedir.
DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40,
DN50, DN65, DN80, DN100, DN125,
DN150, DN200, DN250, DN300, DN350,

DN400, DN450, DN500, DN600, DN700,
DN800, DN900, DN1000, DN1100,
DN1200, DN1400, DN1500, DN1600,
DN1800, DN2000, DN2200, DN2400,
DN2600, DN2800, DN3000, DN3200,
DN3400, DN3600, DN3800, DN4000
Amerikan sisteminde; Anma Ölçüleri “Inch”
olarak verilmektedir ve yine fiziksel ölçüler
ile endirekt iliflki söz konusudur. (ANSI
Anma Ölçüleri)
1/4 “, 3/8”, 1/2 “, 3/4”, 1”, 1 1/4 “, 1 1/2 “,
2”, 2 1/2 “, 3”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14”,
16”, 18”, 20”, 24”, 30”, 36”, 42”, 48”
Vana Anma Bas›nc›:
Bir boru sistemini oluflturan parçalar›n
mekanik ve ölçüsel özelliklerine ba¤l› olarak,
tan›mlanan, alfanumerik bir referans de¤eridir. Bafl›nda PN harfleri bulunan, birimsiz
bir say› ile belirtilir. (EN 1333, A¤ustos 1996)
Genelde, PN arkas›ndan gelen say› “bar”
cinsinden izin verilen iflletme bas›nc› olarak
bilinmekte ise de, bir boru sistem parças›
için izin verilen iflletme bas›nc›; armatürün
PN kademesi, malzemesi, yap›s›, izin verilen
ak›flkan s›cakl›¤› gibi de¤erlere ba¤l›d›r ve
Bas›nç - S›cakl›k iliflkileri ilgili standartlarda
verilmifltir. Yükselen s›cakl›klarda, malzeme
mukavemeti düfltü¤ü için, parçalarda izin
verilen iflletme bas›nc› ters orant›l› olarak
düflmektedir.
Standart, Anma Bas›nç Kademelerini afla¤›daki s›ra ile vermektedir.
PN2,5; PN6; PN10; PN16; PN25; PN 40;
PN63, PN100
Amerikan sisteminde; Anma Bas›nçlar›nda
“ANSI Class” harflerinden sonra, genelde
“psi- pounds of force per square inch of
surface area” olarak verilen say›lardan
oluflmaktad›r. ANSI Bas›nç Kademeleri,
kulland›¤›m›z SI- Sistemi de¤erlerine tam
olarak uyuflmaz. Bu de¤erler;
ANSI Class 125, Class 150, Class 250, Class
300, Class 600, Class 900, Class 1500, Class
2500 fleklinde verilmektedir.
Vana Anma Ölçüsünün Hesab›:
‹htiyaç duyulan Vanan›n Anma Ölçüsü DN;
Q (m3/saat), v (m/san) olmak üzere,
Q=v×

∏

× d2
oldu¤una göre, buradan
4
ç›kartaca¤›m›z;

Q
V
formülü ile bulunabilir. (Formül 17)
DN (mm) = 18,8 ×

Tavsiye edilen ak›flkan vana girifl h›zlar›;
S›v›larda:
2÷3 m/san
Gazlarda:
20÷40 m/san
Su Buhar›nda: 15÷25 m/san (Doymufl buhar)
40÷50 m/san (K›zg›n buhar)

Delik çap› olarak hesaplanan de¤er, standartlarla belirlenmifl bulunan ve liste olarak verilmifl, anma ölçülerinden birine yuvarlat›l›r.
2

18,8
DN
fleklinde bu anma ölçüsünde, h›z de¤eri
kontrol edilir. Bu anma boyutu için hesaplanan h›z, tavsiye edilen s›n›r de¤erleri içinde
ise, uygun anma ölçüsü bulunmufl demektir.
Geriye dönerek; v= Q ×

Afla¤›daki örnekler için vanalar›m›z› hesaplayal›m:
Örnek 2:
Ak›flkan : S›cak Su
Amaç
: Debi Kontrolü
T1
= 150 °C
P1
= 20 bar
∆p
= 0,1 bar
G
= 1.500 kg/saat
V˝ Su, 150 °C = 1,09 dm3/kg
Q = G × V˝ = 1.500 × 1,09 = 1.635 dm3/saat
= 1,635 m3/saat’tir.
vSu = 2 m / san olarak kabul edilirse;
1,635 = 17 mm
2
bulunur. DN 15 bir vana seçersek,
DN = 18.8 ×

Su ak›fl h›z› = v = 1,635 × (18,8 / 15)2
= 2,5 m/san olur. H›z s›n›rlar›
içinde kald›¤›m›zdan, DN 15 bir vana
seçebiliriz.
Debi faktörüne gelince;
ρ1
Q
Kv =
×
31,6
∆p
=

1,635
×
31,6

1.000 × (1÷1.09)
0.1

= 4,95 m3 / saat olarak bulunur.
Kvs = 1,3 × 4,95 = 6,4 olan bir vana tipi
seçece¤iz.
Standartlar›n ve vana imalatç›lar›n›n belirledi¤i Bas›nç-S›cakl›k diyagram›ndan 20 bar,
150 °C için hangi PN-Anma Bas›nc›’nda bir
vana seçmemiz gerekti¤i tespit edilir
(Örne¤imizde: PN 25).
Vanan›n, debi kontrolü için kullan›laca¤›
dikkate al›narak, DN 15, PN 25, Çelik
Döküm Glob Vana seçilir.
Örnek 3:
Ak›flkan : Doymufl su buhar›
Amaç
: Kesme
T1
= 200 °C
P1
= 16 bar
∆p
= 0,25 bar
G
= 20.000 kg/saat
V˝
= 0,126 m3/kg (15,75 bar, 200 °CEnterpolayon ile)
Q = G × V˝ = 20.000 × 0,126 = 2.520
m3/saat’tir.

VBUHAR = 20 m/san kabul edilirse,
2.520 = 211 mm
20
olarak bulunur. DN 200 bir vana seçersek,
DN = 18.8 ×

Buhar ak›fl h›z›: v = 2.520 × (18,8 / 200)2
= 22,3 m/san olacakt›r. H›z s›n›rlar›n›
aflmad›¤›m›z için, DN 200 bir vana
seçebiliriz.
Kv de¤erine gelince;
p1
∆p <
ve
2
KV =

G
V˝
20.000
×
=
×
31,6
∆p
31,6

0,126
0,25

= 450 m3 / saat olarak elde edilir.
Seçilecek vana için, K VS = 1,3 x 450
= 585 m3/saat’ten az olmamal›d›r.
Yine ilgili Bas›nç- S›cakl›k diyagram›ndan
PN- Anma bas›nc› tespit edilir. (Bu örnekte
de PN 25).
Vanan›n, buharda kullan›laca¤› dikkate
al›narak, DN 200, PN 25, Çelik Döküm,
Metal körük salmastral› Glob Vana seçilir.
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