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1960 Đstanbul doğumlu olup, 1958 yılında Kadıköy Anadolu Lisesini, 1982 yılında ise Đ.T.Ü. Makina Fakültesini 
bitirdi. Yüksek lisansını Đ.Ü. işletme Đktisati Enstitüsünün yanı sıra Đ.Ü. Đşletme Fakültesinde Üretim Yönetimi 
Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. 1983-1988 yılları arasında ENKA grubuna bağlı Yapı Sistemleri A.Ş.'de öngerilimli 
beton uygulamaları konusunda yurt dışı şantiyelerinde uzman olarak görev yaptı. Yurda döndükten sonra 
elektromekanik alanında taahhüt ve temsilcilik faaliyetleriyle serbest çalışmaya başlamış olup şu anda Çakmak 
Yapı Malzemeleri ve Dış Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak sulama, gaz ve su temin ve dağıtım 
sistemleri, otomatik kontrol vanaları konularında çalışmalarına devam etmektedir. 
 
Basıncın belli bir değerde sabit tutulması, bazı dağıtım sistemlerinde en çok düşünülen ve istenilen konudur. 
Genellikle bu istek, yüksek basıncın daha alçak bir basınç değerine düşürülmesidir. 
 
Akışkanın geldiği yönde (giriş tarafı) basınç sabit ve çıkış tarafından kullanım düzenli (uniform) olursa, basıncı 
düşürmek orifis plakası veya bir vananın kısılması gibi sabit akış kısıtlayıcılarla bir kayıp oluşturmak suretiyle 
mümkündür. Fakat bu durumla uygulamada çok ender karşılaşılır. Genellikle giriş basıncı kısmen sabit, kullanım 
(debi) ise değişkenlik gösterir hatta bazı zaman dilimlerinde akış sıfır değerine bile ulaşabilir. 
 
Değişkenlik göstermeyen sistem şartları literatürde bulunmadığı için, sistemdeki değişiklik veya dalgalanmaları 
otomatik olarak düzenleyecek bir cihaza gereksinim vardır. Bu cihaz çoğunlukla hidrolik bir basınç düşürücü 
vanadır. (Şekil 1) 

 

Tamamen hidrolik prensiplere göre çalışan, pilot valflerle kumanda edilen diyaframlı tip bu otomatik kontrol 
vanası, sadece çıkış tarafındaki basınca karşı duyarlı olup; giriş basıncının dalgalanması veya kullanımın 
değişkenlik göstermesi veya her ikisinin birlikte oluşmasından bağımsız olarak, çıkış basıncını çok dar limitler 
arasında sabit tutar. (Şekil 2) 



 

VANANIN ÇALIŞMA PRENSĐBĐ 
 
Hidrolik olarak çalışan diyaframlı tip otomatik kontrol vanalarında kullanım amacını gerçekleştirecek pilot 
devresinin dışında üç parça bulunur. 
 
* Gövde, glob veya köşe formunda, değiştirilebilen yataklara sahip 
 
* Gövde kapağı, değiştirilebilen yataklama bileziklerine sahip 
 
* Diyafram düzeneği, vananın hareket halindeki tek parçası 



 

 

MODÜLASYON KONTROLLARI 
 



Buraya kadar sadece vananın ya tamamen açık ya da tamamen sıkı sıkıya kapalı konumlan anlatıldı. Eğer 
kumanda odasındaki basınç, vananın giriş ve çıkış basınçları arasında tutulmak istenirse otomatik kontrol vanası 
kısılır. Bunu gerçekleştirmek için biraz değişik bir kontrol sistemine gereksinim vardır. 

 

BASINÇ DÜŞÜRME 
 
Pilot kontrol vanasındaki diyafram üzerindeki çıkış basıncı, ana vananın basınç değişmelerine karşı hareket eder 
ve sabit çıkış basıncını muhafaza eder. 
 
Çıkış basıncı düşükse, pilot kontrol vanası açık durumdadır. Dolayısıyla kumanda odasındaki akışkan diyafram 
altındaki basıncın etkisiyle pilot devresinden çıkış hattına iletilirken ana vana açılır. 

 

Çıkış tarafında basınç yükseldiği zaman pilot kontrol vanası kapanır, dolayısıyla pilot devredeki akış kesildiği için 
kumanda odasındaki basınç yükselmeye, bu nedenle ana vana kısılmaya başlar. Vana kısıldıkça basınç kayıpları 
artacağı için çıkış tarafında basınç düşmeye başlar. Đstenilen seviyenin altına düşmeye başlayacağı zaman pilot 
vana açılır. Böylece ana vana açılmaya; basınç yükselmeye başlar ve bu işlem böylece sürüp gider. 
 
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANANIN SEÇĐMĐ 
 
Bir basınç düşürücü vananın seçimi için öncelikle aşağıdaki verilere gereksinim vardır. 
 
* Giriş ve çıkış basınçları 
 
* Minimum, maksimum ve nominal debiler 
 
* Akışkanın cinsi, sıcaklığı 
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