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MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda
çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir.
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ÖZET
kontrol vanaları, çalışmaları için gerekli enerjiyi takıldıkları hallakl suyun
enerji alarak çalışan kontrol vanalan ise başka bir ekipman ya da benzer
sinyalden algılama yaptıkları için, hallakl değişimlere ani olarak karşılık veremezler. Oysa hattan
geçen suyun enerjisi ile çalışan kontrol vanalan, değişimlere ani cevap verebilirler.
Hidrolik prensiple

çalışan

akışından alırlar. Dışarıdan

Basınç düşürücü

kontrol vanaları, basınç sabitleme kontrol vanaları, su koçu darbesini önleme
pompa kontrol vanaları, debi ayar vanaları depo seviye kontrol vanaları hidrolik prensiple
bu tip vanalara örnek olarak gösterilebilirler.

vanaları,

çalışan

Burada dünyada hali hazırda mevcut bulunan kontrol
kendini kontrol eden" hidrolik sistemli vanalardan söz

vanaları içinde
edeceğiz.

"kendi kendine

çalışan"

ve kendi

GiRiŞ

Bu vanalar çalışmalarını sağlamak üzere takıldıkları hattan geçen akışı enerji olarak kullanırlar ye
üzerlerine bir bağlantı devresi ile takılan "pilot" tabir edilen bir ekipman ile kontrol edilirler. Bu pilotlar
kontrol edilecek, basınç, debi, seviye v.s. yi kendi kendine algılayarak kontrol vanasının çalışmasını
sağlar/ar. Endüstride böyle kendi kendine çalşan ve kendi kendini kontrol eden sistemler, robot
sistemler sınıfına dahil edilirler. Bu vanaların harici bir güç kaynağından değilde takıldıkları boru
hattındaki basınçla çalışmalarının nedeni, gerekli hızda reaksiyon göstermesi ihtiyacındandır.

GENEL

Hidrolik prensiple çalışan kontrol vanalarının dışında, kullanılmakla olan diğer tip kontrol vanalarma
örnek olmak üzere çekvalf, basınç düşürücü vanalar ya da basınç relief vanaları için, herhangi bir
elekiriki kontrol ya da başka bir komut, değişen sistem şartlarında reaksiyon göstermek üzere çok
yavaş kalabilir. Bir yay vasıtası ile yapılabilecek herhangi bir mekaniki kontrol ise her bir talep için
ayrı bir vanayı, ya da ayrı bir ekipmanı gerektirebilir. Sadece hidrolik kontrol vanaları, kompleks
problemleri otomatik olarak, robot gibi düşünmeye ve bunu doğru hızda yapmaya muktedirdir. Bu
vanaların en büyük avantajlarından birisi tek bir vana gövdesi üzerine birkaç ayrı pilot devresi ya da
başka bir ekipman bağlamak suretiyle bu vananın bir kaç fonksiyonu birden yapabilmesidir. örneğin;
bir pompa kontrol vanası aynı zamanda bir çekvalf görevi de görür ve elektrik kesintisi gibi
planlanmayan duruşlarda bile pornpanın durma hızına bağlantılı olarak kapanırlar. Böylece suyun geri
akışını engel/erler. Pompanın duruşunun planlandığı, yani istenildiği zaman yapıldığında ise, çekvalfin
kapanma hızı, kolon kesilmesini ve su koçu darbesini önlemek üzere istenilen hızda kontrol edilebilir.
Aynı vana, aynı zamanda, üzerine bir basınç sabitleme pilotu ilave edilmesiyle pompanın
çalıştırılmasında ve boru hattının dlıldurulmasında, pompanın dizayn edilen optimum basınçta
çalışmasını ternin eder.
Bir koç darbesi önleme vanası ile su koçu darbesi yaratmadan açılmaya muktedirdir ve darbenin
pompaya geri yansımasma neden olmadan fazla basıncın deşarj edilmesini sağlar. Bunlar bahsetmiş
olduğumuz vanaların yapmaya muktedir oldukları birçok fonksiyondan sadece birkaçıdır. Zamanın
kısıtlı olması nedeni ile burada sadece içme suyu sistemlerinde kullanılan ve kaçaklardan dolayı
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büyük miktarlarda suyun kaybolmasına neden olan kaçak problemini çözmek üzere uygulanan en son
buluşlardan birisi olan bir vana üzerinde duracağız.
Bu tip vanalara akışa göre dengelenmiş basınç düşürücü konirol vanaları denmektedir. Teknik
açıklamalara girmeden önce bu konuda tatmin olmuş bir müşterimiz olan ingiliz Su işletmesi
müdürlüğünün hesaplama sonuçları verilmiştir. Hesaplamaların gösterdiği gibi, idare iki ay içerisinde
kaçak ve patlamaları önlemek sureliyle hem vananın kendi maliyelini ve hem de montaj giderlerini
karşılamaktadır.Bu bir . abartma değildir. Bu hesaplamalar bir çok başka sistemde de aynı bulunmuştur
ve her zaman su harcamasında %30 ile %50 arasında tasarruf ile birlikte iki ile altı ay içinde yapılan
yatırım harcamasının geri dönüşünü sağlamıştır.
Bu vana

aslında

bir

basınç düşürücü vanadır.

Ancak standart bir pilot yerine,

akış miktarına

göre

basınç değiştirmeye izin verecek şekilde dizayn edilmiş özel bir pilot kullanılmıştır. ideal bir basınç
düşürücü vana, akış miktarındaki dalgalanmalardan etkilenmeksizin sabit ve üniform bir çıkış basıncı
verir. Bu özellik her zaman imalatçılar ve kullanıcılar tarafindan amaçlanan ideal bir durum olarak
düşünülür. Bugün ise aslında tamamiyle değişik bir şeye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Gündüz
talebin çok yoğun olduğu zamanlarda daha yüksek bir çıkış basıncına ihtiyacımız olmasına rağmen
gece, yani talebin çok düşük olduğu zaman daha dUşük bir çıkış basıncı istenmektedir. Akış
miktarındaki değişimlere göre yapılan basınç değişmeleri otomatik olarak, akış dengeli basınç
düşürücü kontrol vanalan vasıtası ile yapılır. Vanaya bağlanan bir orifis plakası kullanmak suretiyle
diferansiyel basınç, pilot tarafından algılanır ve akış fazla olduğunda istenilen maksimum basınç elde
edilir. Gece boyunca düşük olan akış miktarında ise pilot düşük basınç elde edilecek şekilde vanaya
kumanda eder.

Elde edilen büyük su tasarrufu sadece kaçak miktarının azalmasından dolayı değil, aynı zamanda
suyun ihtiyaca göre basıncının otomatik olarak ayarlanmasındandır Su tasarrufunda elde edilen
%30- %50' ye kadarlık bir tasarrufa ilaveten, aynı zamanda boru hattında yapılacak bakım
masraflarında da benzer bir ekonomi sağlanır,
Ingiltere'de su basıncının çok fazla olmadığı (60-80 mss} yörelerde, su tasarrufu sağlamak amacıyla
bu tip kontrol vanaları kullanan bir çok su işletmeleri bulunmakta ve bu vanaların kullanılması
suretiyle günün takribi yirmi saatlik bir bölümünde basıncın 40 MSS na kadar düşürülebilmesi
mümkün olabilmektedir.
Akış

dengeli basınç düşürücü vanaların yaptığı tüm fonksiyonlar aynı zamanda mikro-proses
vanalar vasıtası ila elde edilmektedir. Ancak bu vanaları n maliyet ve bakımı daha pahalı
olmakta ve bir arıza esnasında tüm basınç regülasyonunun tamamen devreden çıkmasına yol
açabilmektedir.
kumandalı
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KONTROL VANASININ ÇALIŞMA PRENSiBi
Kontrol vanalannın çalışmasını anlamamıza yardımcı olmak üzere öncelikle vanaiardaki bazı alan
oraniann m incelenmesi gerekmektedir. Şekil 1' de görüldüğü gibi, eğer kapatma yüzeyinin alanı A
olark far.~:edilirse diyafram alanıda yaklaşık 3xA şeklinde tarif edilebilir. Bu 3xA değeri yalnızca
modülasyon, yani basınç ya da debi ayar durumlannda tatbik edilebilir. Vananın on-off yani sadece
açma-kapama yaptığı durumlarda ise diyaframın alanının bir miklan ak!uatcirün çemberine değeceği
için yaklaşık olarak sadece 1.3xA alan göz önünde bulundurulmalıdır. Buradaki 3xA ve 1.3xA
değerleri yaklaşık olup sadece tarif amacıyla verilmektedir.
Vanaıım Açılması:

Prensip olarak

vananın açılması

için;

formülünde görüldüğü gibi açılma kuvvetlerinin, kapallllll .Kuvvetlerini geçmesi gerekir.
deyişle, vana yayı yenecek miktarda giriş basıncınasahip olduğunda açılacaktır.

Başka

bir

Burada;

p1 ·A
Pz ·3 ·A
P2 ·A
P3 ·3 ·A
Pyay

P giriş basıncının, vana klapesi altında uygulandıjı kuvvet.
P2 çıkış basıncının, diyafram altına uyguladığı kuvvet.
P2 çıkış basıncının, vana klapesinin üstüne uyguladığı kuvvet
P3 pilot valf vasıtasl ile diyaframm üzerinde kontrol ettiğimiz P3
kapatacak kuvvet
Kapatma işlemine yardımcı olan yay kuvveti.

basıncı

ve

vanayı

Vananın Kapanması:

Pilotun kapatması sonucunda P 1 basıncı üst aktuatör

haznesinde bloke olacak ve vana

kapanacaktır.

burada, P31, giriş basıncı Pi 'e eşit olacaktır.
Modülasyon işlemi:
]stenen miktarda basınç ya da akış şartlarını sağlamak üzere vananın bir miktar kısma yapması
gerekmektedir. Denge durumu, açılma kuvvetleri ile kapatma kuvvetlerinin dengesi ile elde edilir.

burada, P3, kısan kontrol pilolu vasıtası ile P1 ile P2 değerleri arasında bir değere regüle edilmiştir.
Akış Olmadığı Koşullarda Vananın Davranışı:

Akış olmadığı yani, örnek olarak, kontrol vanasının giriş tarafındaki pompanın kapatıldığinda hemen
P1, P2 ve P3 basınç değerleri eşitlenecektir. Bu durumda vananın gövdesindeki yay kapatmaya
başlayacaktır.

BASlNÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA

"ECCLES OLD ROAD" örneği

Elde edilen !asarruflar.
MONTAJ: Sabit çıkış basınçlı bir basınç düşürücü vananın yerine; mevcut vana
hidromekanik akış dengeli basınç düşürücü va na monte edilmiştir.

odasına,

bir

y
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MALIYETLER
2.026.00
0.00
97.00

V ana
Vana Odası
Malzemeler

464.00

Işçilik
ı::

TOPLAM
Montaj öncesi veriler:

2.590.00
(Cuma 04.11 .93'den

Ortalama Max. Debi
(1/s)

10.11 .93)

Ortalama Min. Debi
(1/s)

75.85
Montaj

Perşembe

Toplam Debi

m>
30.128

42.91

sonrası

veriler: (Cuma 04.02.94'den

Ortalama Max. Debi
(1/s)

Perşembe

10.02.94)

Ortalama Min. Debi
(1/s)

Toplam Debi

m'

25

77.85

TASARRUFLAR:
Bir Gündeki Tasarruf
Bir Yılda Tasarruf Edilen Miktar
Tasarruf.

24.732

899.45 m>
m>
13131.97 E/yıl
: 0.197 Yıl

328 299

Geri Ödeme

@

0.04 E/m 3
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SONUÇ
Su şebekelerindeki basınç ve debi değişimlerine karşılık nolj!1lal kontrol vanaları, set edilen değerde
sabit bir çıktı vermektedir. Günümüzde ise kui!arıım ihtiyacına göre otomatik olarak çahşacak Sü
kullanımında, işletme ve bakım giderlerinde tasarruf sağlayacak "kendi kendine çalışan" ve "kendi
kendini kontrol eden" vanala ra ihtiyaç vardır.
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