ENDÜSTRÝYEL VANALAR VE SEÇÝM KRÝTERLERÝ
Vanalar, proseste açma-kapama ve akýþ kontrolü saðlayan önemli kontrol elemanlarýdýr.
Temel olarak endüstriyel vanalar 2 ana gruba ayrýlýr;
a. Rotary Vanalar (90° Dönüþlü Vanalar)
b. Lineer Vanalar
Rotary Vanalar
Küresel Vanalar
Kelebek Vanalar
Plug Vanalar
Lineer Vanalar
Glob Vanalar / Metal Körüklü Vanalar
Sürgülü Vanalar / Býçaklý Sürgülü Vanalar
Ýðne Vanalar
Pistonlu Vanalar
Pinch Valfer
Endüstriyel vanalarýn proses hattýna uygun seçilmeleri sistemin ekonomik, güvenli ve verimli
çalýþmasýný saðlar.
Doðru seçilmeyen vanalar;
Proseste basýnç kayýplarý ve kaçaklar oluþturur
Çabuk aþýnýrlar dolayýsýyla ekonomik ömürleri kýsa olur.
Sistemin verimsiz çalýþmasýna yol açarlar
Buna göre kullanýcýlarýn proses hattýna uygun vanayý seçebilmeleri için vana üretici/tedarikçi þirkete
aþaðýdaki bilgileri vermeleri veya kendi seçimlerini bu kriterlere göre yapmalarý gerekir.
Deðerlendirme kriterleri aþaðýda verilmiþtir.
Uygulama Bilgileri
Vana Bilgileri
Otomasyon
Bakým
Uygulama Bilgileri,
Akýþkanlar proses hattýnda sýcakýk, basýnç ve kimyasal bileþenlerine göre farklý reaksiyonlar gösterir.
Vana seçimi tüm etmenler göz önüne alýnmalý, proses hattýnýn ihtiyaçlarýna uygun vana seçilmelidir.
Aþaðýdaki sorunlarýn cevaplarý tam ve eksiksiz alýnmalýdýr,
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• Prosesten geçen akýþkan nedir?
Örnek; Sývý / gaz / katý akýþkan
• Akýþkan ne kadar koroziftir?
Ör. konsantrasyon, pH
• Vana korozif veya agresif bir ortamda mý monte edilecektir?
• Proses akýþ gereksinimleriniz nelerdir? Seçilen Vana istenen akýþ kapasitesini karþýlayabilirmi?
Akýþ hýzý
Debi
Cv deðerleri
Akýþ yönü
• Max ve Min akýþkan sýcaklýklarý nedir?
• Max basýnç nedir?
• Vana ne þekilde kontrol edilecektir?
Ör. Manuel , aktüatörlü, otomatik çek valf vb.
• Montaj için vananýn kaplayacaðý yer ve aðýrlýðý proses yapýsýna uygun mudur?
• Prosesteki standartlar nedir?
Örnek; DIN, ANSI, AWWA, UL/FM, JIS vb..
• Proseste istenen sýzdýrmazlýk oraný nedir?
Örnek;
Leak Rate-1
Leak Rate-2
--Leak Rate-4
Vana Bilgileri,
• Ýstenen vana tipi nedir?
Örnek; Kelebek, küresel, sürgülü, glob, çek valf vb..
• Hatta baðlantý þekli nedir?
Ör. Flanþlý, diþli, kaynak boyunlu (BW-Butt Weld, SW-SocketWeld) wafer, lug vb..
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Ör. Çelik, paslanmaz çelik, monel, hastelloy, pik döküm, EPDM, NBR, Viton, PTFE vb..
• Vananýn akýþkana uygun deðiþik malzemelerde üretim ve satýþý var mýdýr?
• Vana ne sýklýkta açýlýp-kapanacak?
• Hangi salmastra türü ve malzemesi maksimum performans ve güvenlik saðlar?
Ör. Pul, O-Ring,V-Ring vb..
• Özel istekler nelerdir?
Ör. Testler, iþaretleme, kaplama vb..
• Ýstenen özel aksesuarlar nelerdir?
Ör. Uzatma milli, kilitleme kollu, pozisyon göstergeli vb..
• Boru çapý nedir? Seçilen vana türünün prosesteki tüm boru çaplarýnýz için üretimi var mýdýr?
Örnek DN25, DN32, 1”, 2”…
• Seçilen vananýn teslim süresi nedir? Acil durumlarda üretici veya satýcý frma stoktan teslim
edebilir mi?
Otomasyon Bilgileri,
• Kontrol þekli nedir?
Ör. manuel, pnömatik, elektrik, hidrolik aktüatörlü vb..
• Ne tür hareket saðlanacak?
Ör. Lineer, dönel (1/4 turlu, çok turlu)
• Ne tür hareket saðlanacak?
Ör. Çift etkili (Açma/Kapama) veya tek etkili (yay dönüþlü), normalde açýk veya kapalý
• Tesisteki mevcut hava basýncý þartlarý veya gerilim nedir?
• Ne tür kontrol isteniyor?
Ör. Açýk/Kapalý veya oransal kontrol
• Ýstenen açma-kapama süresi nedir?
• Vananýn çalýþma sýklýðý ve süresi nedir?
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Bakým Bilgileri,
• Vana ne tür teste tabi tutulmalýdýr?
Ör. Gövde, malzeme(3.1.b–kimyasal analiz testi), sýzdýrmazlýk testi vb..
• Vana için yedek parça kolay bulunabilir mi, deðiþimi kolay mýdýr?
• Yedek parça, teknik servis vb.. konularda tedarikçi hemen servis verebilir mi?
• Montaj süresi ve maliyeti nedir?
• Seçilen vana kendi teknik servis elemanlarýnýzca iþleme alýnabilir mi?
• Yedek parça, Teknik servis ve bakým maliyetleri nedir?
Yukarýdaki sorular ýþýðýnda doðru vana seçimi yapýlmalý ve prosese uyumluluðu deðerlendirilmelidir.
Düþük fyatlý ürünlere dikkat edilmelidir. Ýlk yatýrým maliyeti daha yüksek olup ileride bakým gerek tirmeyerek tasarruf saðlayan ve uzun dönemde daha ekonomik hale gelen alternatif ürün/tipler
deðerlendirilmelidir.
Yedek parça, servis vb.. durumlardan dolayý üretim duracak ise prosesin bekleme maliyeti doðru
olarak hesaplanmalý ve seçim buna göre yapýlmalýdýr.
Bunun yanýnda bazý vanalarda ilk satýn alma fyatlarý düþük olmasýna raðmen yedek par ça fyatlarý oldukça yüksektir. Sýk bakým gerektiren ürünlerde yedek parça fyatlarý mutlaka
deðerlendirilmelidir.
Yukarýdaki bilgiler doðrultusunda yapýlan seçimler sistemlerin uzun dönemli ve verimli
çalýþmasýný saðlar.
Mehmet Kahya
Endüstri Mühendisi
Doruk Endüstri Ltd.

Doruk Endüstri Vana ve Otomasyon Sistemleri San. Tic. Ltd. Þti.
Mermerciler San. Sit. 1 Cad. 32 Sok. No:10, Köseler Köyü, 41480 Dilovasý, Kocaeli
Tel : 0262 728 14 74 - Fax : 0262 728 14 77
www.dorukendustri.com | posta@dorukendustri.com

4

