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Şirket Profili

“Her SchuF vanası, 

başlı başına bir inovasyondur.”
Wolfgang Frank 

Başkan, SchuF Fetterolf Grubu

100 yılı aşkın süredir SchuF vanaları en üst seviyede inovasyon

ve kaliteyi temsil etmektedir.

SchuF olarak, müşterilerimizle birlikte, mevcut toleranslar, prosesler veya özel çalış-

ma koşullarına özgü vanalar icat ediyor, tasarlıyor ve üretiyoruz. SchuF Fetterolf 

vanalarına, standart servislerin yanı sıra, Kimya, Polimer, İlaç, Petrol, Gaz, Offshore 

ve Rafineri endüstrileri gibi birçok ağır servis uygulamalarında rastlayabilirsiniz. 

 

 … Inovasyon

Lift Plug vananın 1911’de ve pistonlu ve diskli tank altı vanalarının ise 1920’lerde 

SchuF’un kurucusu – Josef Frank – tarafından icadı, bunu izleyecek çok sayıda vana 

buluşunun ve yenilikçi tasarımların ilkini oluşturmaktaydı. Vana gövde ve trimlerin-

de kullanılan malzemelere, karmaşık proseslere ve tasarıma ilişkin sürekli araştırma 

ve geliştirme çalışmaları sayesinde, bugün, SchuF, yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve 

zor akışkanlar; veya bu üçünün bir kombinasyonunun söz konusu olduğu uygula-

malara yönelik vana çözümleri sunabilmektedir.

Grubun ürün portföyü, inovasyonları ve coğrafi erişimi, 2004 yılında Fetterolf 

Corporation’ın entegrasyonu ile daha da genişlemiştir. Bugün SchuF ürün yelpa-

zesi, kontrol, izolasyon, numune alma, yön kontrolü ve emniyet amacıyla kullanılan 

vanaları içermektedir.

 

 … Kalite

SchuF Fetterolf vanalarının olağanüstü kalitesi ve uzun yaşam süresi, şirketimizin 

proses detayı, yaratıcı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerin kullanımına göster-

diği özenin bir sonucudur. Şirket bünyesindeki kendi yüksek standartlarının yanı 

sıra, ISO 9001, GOST ve PED sertifikalarına sahip olan SchuF; ASME, DIN, NACE, 

API, Fire Safe, GMP, JIS ve uluslararası alanda tanınan diğer tüm standartlara uygun 

olarak üretim gerçekleştirebilmektedir. 

 

 … Dünya Çapında Bulunurluk

SchuF Fetterolf, dünya çapında 65’in üzerinde ülkede temsil edilmekte olup; 

Almanya, İrlanda, Hindistan, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta 

tasarım ve üretim tesislerine sahiptir. 
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Tank Altı ve Drenaj Vanaları
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Diskli Tank Altı Vanaları (Disc Bottom 
Outlet Valves - DBOV) –  
Model 18 / 19 / 24 / 25 

Uygulama 

Diskli tank altı vanaları, çoğunlukla, İlaç ve İnce 
Kimyasallar endüstrileri proseslerinde, vizkoz 
olmayan akışkanların, vessellardan ve reaktörler-
den boşaltılması veya vessel ve reaktörlere dol-
durulması amacıyla kullanılır. Alçalan disk veya 
yükselen disk seçeneklerinden hangisinin tercih 
edilmesi gerektiğine, reaktör içindeki karıştırma 
ekipmanının pozisyonu ve akışkanların tabiatı 
gibi reaktöre ilişkin hususlar göz önüne alınarak 
karar verilir.

 ve ASME 2500# basınç sınıTüm diskli ve ram vanalar 1” (DN25) ila 24” (DN600) 
anma ölçülerinde ve ASME 2500# basınç sınıfına 
kadar standart olarak mevcuttur.

SchuF, ilk endüstriyel sınıf tank altı vanasını 100 sene önce icat etmiştir. Bugün SchuF 
Fetterolf, müşterilerine, hemen hemen her malzeme, basınç sınıfı ve ölçüde ve birçok seçenek 
ile diskli veya pistonlu tank altı vanaları temin etmektedir. 

Yandan tahrikli yükselen diskli drenaj vanası – Model 25BF S
e
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� Yaygın emniyetli tasarım

� Yerinde temizleme (CIP -
Clean in Place)

� Sıcaklığı Algılama Özelliği

� Geniş Malzeme Seçenekleri

� GMP Dizaynları

� PTFE veya cam kapla-
ma

� Isıtma Ceketi

� Disk taşlama

� Flushing bağlantıları

� Sızıntı tespit sistemi

� Kompakt Vana Yapısı:

Kısa stroklu diskli vana, hacmin kısıt-
lı olduğu veya ağırlık endişesinin söz
konusu olduğu durumlar için ideal-
dir. Daha küçük, daha hafif ve daha
hızlı aktüatörler kullanılabilir.

 � Sıfır Ölü Alan:

SchuF’un drenaj vanaları, vessel ve
vananın kendisinin tamamen boşal-
masını temin etmek üzere tasarlanır.
Madde birikiminin söz konusu ola-
bileceği alanlar bulunmaz.

 � Kabuk Kırma Özelliği:

Belli diskli ve ram vanalar, kristaller
veya kabuklanmaya yol açan madde-
ler içeren akışkanlar için herhangi bir
blokajı ortadan kaldırma ve problem-
siz akış sağlama yeteneğine sahiptir.

 � Atmosfere Sıfır Kaçak:

Diskli vanalara metal veya PTFE
enjekte edilmiş körükler veya PTFE
membran yerleştirilebilir. Toksik veya
yanıcı madde sızıntısı ihtimali orta-
dan kaldırılır.

Diskli ve Pistonlu Tank Altı Vanalarının Temel Avantajları

Metal körüklü alçalan diskli 
drenaj vanası  – Model 24BH
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Ram Tank Altı Vanaları (Ram Bottom 
Outlet Valves - RBOV) – 
Model 26 / 28
 

Flush tank altı vanaları, dolum, enjeksiyon veya numune alma uygulamaları için de kullanılabilir. 
Kritik prosesler veya sulu çamur (slurry) gibi akışkanlar için özel tasarımlar mevcuttur. SchuF vana-
ları, ekipman ve proses gereksinimlerinizi tam olarak karşılamak üzere talebe özel olarak üretilir.
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Uygulama  

Pistonlu tank altı vanaları, vessel veya reaktörle-
rin hızlı bir şekilde boşaltılması veya doldurulması 
amacıyla kullanılır. Normalde tam geçişlidirler. Bu 
sebeplerden ötürü, pistonlu BOV’ler vizkoz akış- 
kanların söz konusu olduğu proseslerde tercih 
edilir. Bu vanalar, her bir piston strokunda vana 
gövdesini temizlerler ve isteğe bağlı olarak vessel 
çıkışı çevresindeki kabuk veya pullanmayı da gide-
rebilirler.

� Korozyona dayanımı
yüksek kaplamalar

� Tam otomatik kontrol

� İçeriden/dışarıdan
cilalama

� Sert kaplamalar

� Şekillendirilmiş pistonlar

� Pozisyon ve emniyet
sensörleri

� Elle, pnömatik, hidrolik
veya elektrikli tahrik

 � Hızlı Boşaltma:
Tam geçişli, engelsiz akışlı pistonlu vana-
lar, reaktörlerin, tankların ve boru hat-
larının hızla boşaltılması için idealdir.

 � Çok Çeşitli Sızdırmazlık Seçenekleri:
Vana gövdesindeki veya tanktaki metal
metale veya yumuşak salmastralar (soft
seal), uzatılmış manşon ile, farklı proses
gereksinimleri için en uygun sızdırmazlık
karakteristiğini sağlar. Lütfen 6. sayfaya
bakınız.

 � Süper Kapama (Super Closure)
Mekanizması:

Süper Kapama, atmosfere “bubble tight” 
sızdırmazlığı sürekli olarak garanti altına 
alan, kendi kendini ayarlayan bir meka- 
nizmadır.

 � Talebe Özgü Dizayn:
Her SchuF vanası, vessel, reaktör ve tankın
spesifikasyonunu tam olarak karşılayacak
şekilde tasarlanabilir. Tesise özgü gereksi-
nimler için malzeme ve enstrümantasyon
da isteğe uyarlanabilir.

 � Değiştirilebilir Vana Siti:
Talebe özel hazırlanmış vana sitinin
kolaylıkla değiştirilebilir oluşu sayesinde,
duruş süresinde kısalma ve dolayısıyla
maliyetlerde tasarruf sağlanır.

Ram drenaj vanası – 
Model 28KR

Rod sızdırmazlıklı drenaj vanası – 
Model 26FR

Detay: Vesselda yumuşak salmastra Detay: 26FR – Süper Kapama

. Müşteriye özel dizayn, daha geniş 
Müşteriye özel dizayn, daha geniş nominal geçiş ve daha 
yüksek basınç sınıfları talep üzerine sağlana-bilmektedir.

Diskli ve Pistonlu Tank Altı Vanalarının Temel Avantajları



Özellikleri ve Faydaları:

� Proses Çözümlemeli
Teknoloji (Process
Analytical Technology
- PAT) uygulamaları için
kızılötesi (Infrared – IR)
reaksiyon izleme

� Tek bir mil ve diskte
bütünleşik IR ve
sıcaklık sensörü

� Benzersiz ve patentli
sızdırmazlık sistemi

MultiProbeTM Vana – Model 25BX

Özellikleri ve Faydaları:

� Vana gövdesindeki
membran sayesinde
atmosfere sıfır kaçak

� Çalışma sırasında temiz
leme için flushing
bağlantısı

� Tipik olarak farmasötik
uygulamalarında
kullanım

Membranlı Alçalan Diskli Vana – Model 24BM

Özellikleri ve Faydaları:

� Pnömatik tahrikli kısa
stroklu vana

� Hacmin kısıtlı olduğu
ancak hızlı boşaltma ve
enjeksiyona gereksinim
duyulan durumlar için
ideal

Kısa Stroklu Ram Vana – Model 28KS 

Tank Altı ve Drenaj Vanaları
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Flush Tank Altı Vanası Örnekleri

Özellikleri ve Faydaları:

� Önemli ölçüde hacim
tasarrufu sağlayan hidrolik
tahrik

� Otomatik kabuk kırma
özelliğine sahip yükselen
disk

� Atmosfere sıfır kaçak için
metal körük salmastra

� Daha yüksek basınç ve
sıcaklık seviyelerinin söz
konusu olduğu uygulamalar
için ideal

Hidrolik Tahrikli Diskli Vana – Model 25BH

Sızdırmazlık Metodu Seçenekleri

‘Custom Fit‘ Sit Sızdırmazlık Seçenekleri Entegre Sit Sızdırmazlık Seçenekleri

Model 28KV
Vana gövdesinde radyal 

yumuşak salmastra

Model 28KR
Vesselda radyal yumuşak 

salmastra

Model 28KS
Vesselda metal salmastra

Model 28FX
Uzatılmış piston 

(extended plunger)

Model 28FS
Uzatılmış gövde

Model 26FR
Radyal salmastralı 
uzatılmış gövde

Detaylı bir broşür mevcuttur: www.schuf.com/pdf
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Detaylı bir broşür mevcuttur: 
www.schuf.com/pdf

Temel Özellikleri:
� Daha uzun vana ömrü için dayanıklı yapı

� Ölü alan ve tıkanma sorunu olmayan dizayn

� Class V veya VI shut-off

� Stokta mevcut standart dizaynların yanı sıra,
müşteri talebi doğrultusunda özel tasarım
imkânı

� Isıtma ceketi ve opsiyonel olarak çıkış kolları

� ISO 10497 uyarınca yangın emniyetli dizayn

Numune Alma (Sampling) Vanaları

Numune Alma Vanaları

Birçok kimyasal ve farmasötik prosesin, ürün 
kalitesinde istikrarın temini için işlem süre-
since düzenli aralıklarla test edilmesi gerek-
lidir. SchuF Fetterolf numune alma vanaları, 
boru hatlarından, reaktörlerden, tanklardan 
ve depolama vessellarından sorunsuz ve 
güvenilir bir şekilde numune alınabilmesine 
olanak sağlar.

Ürün Gamı 

Screw-in Numune Alma Vanaları – Model 32

� Borular, reaktörler veya vessellar için
dişli veya flanşlı

� 1½” ve ASME 600#’e kadar anma
ölçüsü ve basınç sınıfı seçenekleri

� Farklı flanş ve sit seçenekleri

� Malzemeler: karbon çeliği,
paslanmaz çelik ve çeşitli alaşımlar

� Çok çeşitli sızdırmazlık seçeneklerinden
bazıları:

• Metal Sitli Ram (32PG)

• Metal Sitli Disk (32PT)

• Ram PTFE Sızdırmazlık
Halkaları (32FR)

• PTFE Sızdırmazlık Halkası ile Metal
Sitli Ram (32FG)

Core Pipe Assembly – Model 30

� Bütünleşik core pipe assembly ve
ısıtma ceketine sahip numune
alma vanası

� Yüksek sıcaklıklarda ve
ASME 2500#’e kadar
olan basınç seviyelerinde
numune alma olanağı

� Dikey veya yatay kurulum özelliği

� Şekillendirilmiş ram seçenekleri

� Numune alma gereksinimlerinizi
tam olarak karşılayan özel
donanımlar

Sıkıştırmalı (Wafer) Numune 
Alma Vanaları – Model 31

� Sıkıştırma flanşlı numune alma
vanası

� Ürün hattının içine kurulum

� Sıkıştırma flanşı için 12” ve ASME
600#’e kadar anma ölçüsü ve
basınç sınıfı seçenekleri

� Tüm Model 32 sızdırmazlık
seçenekleri ile temin olanağı

Talebe Özel Numune Alma Sistemlerine 
İlişkin Örnekler:

� Yüksek basınç ve sıcaklık altında sabit hacim-
de numune alımı

� Atmosfere sıfır kaçak ile numune alımı

� Islak veya kuru toz numune alımı

� Gözleme camı ile izleme
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İzolasyon Vanaları

Lift Plug Vana – Model 12

Temel Özellikleri:

� Anma ölçüsü: 1” (DN25) ila 36” (DN900)

� Basınç Sınıfı: ASME 2500#’e kadar bütün
sınıflar

� Tam geçişli plug dizaynı

� Korumalı vana siti (PVS – Protected Valve
Seat)

� Double block & bleed (DB&B) özelliği

� Çifte motor ile tahrik

� 3 kademeli tortu engelleme sistemi
(Sediment Defence System – SDS)

� Flushing özelliği

Faydaları

� Yüksek sıcaklık ve kirli akışkanlar için ideal

� Yapışmayan, düzgün dönen plug

� Sıfır ölü alan

� Sıfır tortu – 3 kademeli tortu önleme
sistemi

� Kolay bakım

SchuF, 1911’de Lift Plug vanayı icat etti. 
Lift Plug vana, orijinal double block & bleed 
(DB&B) izolasyon vanasıdır.

Uygulamalar

Lift Plug vanalar, esas olarak, akışı izole etmek 
veya akışın yönünü değiştirmek için kul-
lanılmakla birlikte; yüksek sıcaklıklardaki veya 
önemli ölçüde aşındırıcı niteliğe sahip veya 
tıkanmaya yol açan akışkanların söz konusu 

� Gecikmeli koklaştırma

� Asetik asit

� Üre

� Çimento

� Polimerler

� Sıvı sülfürler

� Klor Gazı

� Enerji Endüstrisi

Dizayn

Lift Plug vana, az sayıda ana parçadan – 
gövde, plug ve bir tahrik cihazından – oluşur. 
Dolayısıyla, kırılabilecek, tıkanabilecek veya 
bozulabilecek sızdırmazlık halkaları, körükler 
veya contalar içermez.  

Çalışma Prensibi

Çalışma sırasında vana plugı kaldırılır ve elle ya 
da elektrikli, pnömatik veya hidrolik bir aktüator 
ile harekete geçirilebilen bir kaldır-çevir-yeniden 
yerleştir mekanizması sayesinde açıktan kapalı 
konuma getirilir. Açık veya kapalı konumda, plug 
ile vana gövdesi arasında akışkan ve içindekilerin 
çökebileceği, bulaşabileceği veya vanayı çize-
bileceği bir aralık kalmaz.

olduğu zorlu uygulamalara bil-
hassa uygundur. Bu vanaların 
kullanım alanı bulduğu bazı 
proses ve akışkan örnekleri 
şunlardır: 
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Çalışma Prensibi

TruEPlug’ın az sayıda parçadan oluşan, yalın 
ama etkin bir tasarımı vardır. Gövde, kapak, 
plug, sızdırmazlık elemanları ve aktüatör ana 
parçaları oluşturur. Bir gömme yumuşak sız-
dırmazlık halkasına sahip olan plugın ayrıca, 
merkezi pluga sabitlenmiş, özel bir hareketli ek 
parçası veya koruması (shield) bulunur. 

Plug kalktığında ve açıktan kapalı pozisyona 
döndüğünde, vana gövdesi ile plug koruması 
arasındaki alan temizlenir ve böylece serbest 
hareket sağlandığı gibi, çizilme de önlenir.

9

Plug, kapalı pozisyona geçerken alçalarak, plug 
korumasını gövdeye bastırır ve böylece yumuşak 
salmastra ile sızdırmazlığı başlatır. Kapalı pozis- 
yonda ise, plug korumaları etkili bir şekilde 
genişler (bu vanaya zaman zaman Expanding 
Plug Valve – genişleyen plug vana denmesinin 
sebebi budur). 

Yumuşak salmastra, metal metale sızdırmazlık 
elde edilene kadar sıkıştırılır. 

Bu çifte mekanizma, TruEPlug’a mevcut olan 
en güvenilir sızdırmazlık seviyelerinden birini 
sağlar. 

TruEPlug, arzulanan double block ve bleed 
(DB&B) işlevini tek bir kapalı vana gövdesi 
içinde sağlayan özel bir döner (rotary) plug 
vanadır. 1911 yılında icat edilmiş olan SchuF lift 
plug izolasyon vanaları ailesi içinde yer alır.

Uygulamalar

TruEPlug, sızdırmazlığın önemli olduğu hallerde, 
yüksek olmayan sıcaklık seviyelerindeki (256°C ’ye 
kadar) çoğunlukla temiz akışkanların izolasyonu 
için uygundur. 

Tipik kullanım alanları şunlardır:

� Tank depolama izolasyonu

� Ölçüm istasyonları

� Yükleme/boşaltma terminalleri

� Yangın bastırma sistemi izolasyonu

� Dağıtım hattı izolasyonu

Temel Özellikleri:

� 1” ila 42” anma ölçüleri ile ASME 900#’e
kadar basınç sınıfı seçenekleri

� Geleneksel DB&B uygulamalarında iki vana
ve bir ara parçaya duyulan ihtiyacı ortadan
kaldırır

� Tam veya dar geçişli

� Positive shut-off çifte sızdırmazlık
mekanizması

� Aşınmaya yol açmayan plug hareketi

� Atmosfere tam sızdırmaz bleed işlevi

� Açık pozisyonda metal metale sızdırmazlık

� Elle, elektrikli veya pnömatik tahrik

� Yangın emniyetli seçenek

TruEPlug Vana  – Model 11

Faydaları

� Hızlı ve kolay operasyon

� Maliyet etkin DB&B

� Sıfır kaçak

� Kolay bakım
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TruEPlug Sızdırmazlık Koruması
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İzolasyon Vanaları

Straightway vana, Class V ve VI’nın yanı sıra, sıfır 
kaçak için API standartlarının sağlanması amacıyla 
tasarlanmıştır. Dolu pistonu çevreleyen bir ikili 
metal salmastra ile PTFE sızdırmazlık halkasından 
oluşan, patentli Ram-Seal mekanizmasına sahiptir.

Ayırt edici özelliği, mevcut olan en düşük Delta 
P değerlerine sahip, tamamen roddable bir vana 
olmasıdır. 

Temel Özellikleri – Y ve P Glob Vanalar:
� Anma Ölçüsü: 1” (DN25) ila 24” (DN600)

� Basınç Sınıfı: ASME 4500#’e kadar

� Düşük basınç kaybı (delta P)

� Atmosfere sıfır kaçak

� Ölü alan içermeyen seçenekler

� Positive shut-off

� Roddable ve piggable dizaynlar

SchuF Fetterolf, Y, P ve Straightway paternli 
glob izolasyon vanaları üretmektedir. Class 
V veya VI shut-off sağlayan bu vanalar, sız-
dırma veya tıkanma yapan küresel vanaların 
yerine kullanmak için veya “bubble tight” 
shut-off gerektiren durumlar açısından ide-
aldir.

Faydaları

� Sıfır kaçak, sıfır tıkanıklık

� Optimal akış karakteristikleri

� Personel açısından emniyetli izolasyon

� Tam geçişli, engelsiz akış yolu

Y ve P Paternli Glob Vanalar – Model 50

“Straightway” Y-Glob Vana

Yeni P-Glob straightway vana, aralıklı pigging 
gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Glob 
vananın, optimal basınç kaybı ve sızdırmazlık 
özellikleri ile tam geçişli, engelsiz akış özelliğini 
bir arada sunar. Bunun yanı sıra, iki yönden de 
pigging olanağı sağlar.

“P” Glob Vana

Seçenekler

Y-Glob, Straightway ve P-Glob vanalar, bunlara
ilaveten daha birçok seçenek sunar – sulu çamur
(slurry) veya kristallenmeye yol açan uygulamalar
için disk taşlama, optimal sıcaklıkta akışın temi-
ni için ısıtma ceketleri, atmosfere sızdırmazlığın
sağlanması için körükler, vakum boyundurukları
(vacuum yoke) ve birçok akış kontrol özellikleri.

SchuF Fetterolf Y-Glob Vana

SchuF Fetterolf P-Glob Vana

Uygulama

Glob vanalar, yaygın olarak, vana içinde gerçek- 
leşen basınç kaybının, sızdırmazlık performansın-
dan ödün verilmeksizin minimize edilmesinin 
gerekli olduğu proses hatlarının izole edilmesin-
de kullanılır. Tüm SchuF Fetterolf glob vanaları, 
bu kriterleri karşılar veya bu kriterlerin üstünde 
bir performans sağlar.

SchuF Fetterolf Straightway Vana

Çoğunlukla rafine-
rilerde, petrokimya 
ve nükleer enerji 
tesislerinde (örneğin, 
radyoaktif atık uygu-
lamaları) kullanılır.

Detaylı bir broşür mevcuttur: www.schuf.com/pdf
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Temel Özellikleri:

� Anma ölçüsü: 1” (DN25) ila 20” (DN500)

� ASME 2500#’e kadar ve üzeri basınç
sınıfları

� Tek parça cilalı plug ve mil

� Değiştirilebilir ön ve arka sitler

� Arka sit (back seating) – atmosfere sızdır- 
mazlığı artırır ve mili korur

� Prosese Class V veya VI sızdırmazlık

� Daha kolay bakım için üstten veya yandan-
giriş

SchuF, flashing ve kavitasyon önleme konusunda- 
ki uzmanlığını, daha uzun vana ömrü ve daha az 
bakım ihtiyacı elde etmek için kullanmakta- 
dır. Bu, vana tasarımı (açılı – angle tasarım veya 
talebe özgü çıkış), simülasyon, malzeme seçimi 
(örneğin, trim parçaları için Ferralium 255) ve 
birçok ekstrem proseslere ilişkin 100 yıllık vana 
tecrübesinin bir bileşimini içermektedir

Açılı Yüksek Basınç Vanası – Model 71

Blöf vanaları, kazanların etkinliğini korumak ve 
devamlılığını sağlamak amacıyla, kazanlardaki ve 
kazanlar ile bağlantılı boru hatlarındaki safsız-
lıkların giderilmesinde kullanılır. 

Sürekli blöf en etkili blöf 
işlemidir. Çözünen katıların 
sürekli bir proses içinde 
giderilmesini ve böylece 
kazandan minimum miktar-
da suyun tahliye edilmesini 
sağlar.

Blöf (Blowdown) Vanaları – Model 50/71

Faydaları
� Dayanıklı kompakt tasarım

� Üst düzey blöf işlemi etkinliği

� Koç darbesi etkilerine duyarsızlık

� Daha uzun yaşam süresi ve bulunurluk

Temel Özellikleri

� DN15 ila DN50 anma ölçüleri ve ASME
1500#’e kadar basınç sınıfları

� Tek parça plug ve mil

� Erozyona karşı dayanım için stellit sert
yüzeyli disk ve sit

� Yüksek basıncın düşürümü için lineer veya
çok kademeli kontrol trim seçenekleri

� Elle veya pnömatik tahrik

� Hızlı blöf için yayla kapama

� Arka sit seçeneği

� Hızlı operasyon için kol
seçeneği

Açılı yüksek basınç vanaları, tipik olarak, 
akışkanın yüksek basınç (200 bar+) altında 
olduğu proses akışlarını izole etmekte kul-
lanılır. 

Böyle koşullar altında, akışkanların 
özellikleri kısmen, dramatik 
bir biçimde değişir. Dolayısıyla, 
vanaların yüksek basınçtan 
kaynaklanan korozyon 
ve erozyon, kavitasyon, 
flashing, kristal oluşumu 
ve titreşimlere karşı 
koyabilecek nitelikte 
olması gereklidir.

Uygulama

SchuF’un açılı yüksek 
basınç (high pressure - 
HP) vanası, polimer, 
üre/karbamat, enerji 
üretimi, gübre ve petrol ve 
gaz dâhil olmak üzere birçok 
endüstride kullanılmaktadır.

Uygulama

Kesintili blöf, kazanın tabanında tortu 
oluşumuna yol açabilen alkali toprakların, 
fosfatların veya poliakrilatların giderilmesi-
ni sağlar. Aksi takdirde, ısıtma yüzeylerin-
de yalıtıma yol açacak bir kalıntı tabakası 
oluşarak, ısı transferinde düşüşe sebep ola-
bilecektir. Birkaç saniyelik, düzenli, kesintili 
blöf, bu emniyet riskini bertaraf eder. SchuF, 
hem açılı, hem de Y-Glob dizaynıyla; gerek 
kesintili, gerekse de sürekli blöf yapan vana-
lara sahiptir.
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Kontrol vanaları, akış veya basınç gibi bir 
proses değişkenini, önceden belirlenmiş 
bir çalışma aralığında tutmak amacıyla kul-
lanılırlar. Sıklıkla bir proses döngüsü içe-
risindeki bir yük düzensizliğini telafi ede-
bilecek son ekipman parçası olmaları sebe-
biyle kritik vanalardır

Özel Uygulamalar:

SchuF’un tecrübeli tasarım mühendisleri, gerek 
olağan, gerekse olağandışı proses gereksinim-
lerini karşılamaya yönelik eşsiz vana tasarımları 
sunmaktadır. Dünya çapında kullanımda olan ve 
sürekli olarak memnuniyet verici düzeyde per-
formans gösteren özel uygulama örneklerinden 
bazılarına aşağıda yer verilmektedir: 

� PET, PVC, PP ve PE reaktörlerindeki boşaltım
ve dolum akış kontrol vanaları

� PTA proseslerindeki seviye, basınç ve buhar
enjeksiyon kontrol vanaları

� Kömür sıvılaştırma veya ağır yağ iyileştirmesi
uygulamalarında flashing gözlenen akışkanın
seviye kontrolü

� Siemens, Lurgi, GE ve Shell proses lisanslarına
göre gazlaştırma uygulamalarında dolum ve
seviye kontrolü

� İnce kimyasal madde ve farmasötik proses-
lerinde tozların akış kontrolü

� Yüksek seviyede vizkoz, doğrusal olmayan
(nonlinear) ve non-Newtonian polimer akış-
kanların yüksek hassasiyette multi-port akış
kontrolü

� Urea grade paslanmaz çeliğin zorunlu olduğu
üre reaktörleri için boşaltım akış kontrol
vanası

� Naylon ve PC üretimi için tamamen ceketli,
kısa gövdeli sıkıştırmalı kontrol vanaları

� Yüksek basınçlı asit liçi (high pressure acid
leaching – HPAL) gibi mineral işleme uygula-
maları

� Birçok rafineri proseslerindeki kirli su (sour
water) ve amin (amine) düşürümü
uygulamaları

� Gazlar için yakma kontrolü

SchuF kontrol vanaları Cv değerini port per-
formansına göre optimize eder.

Açılı (Angle) Kontrol Vanaları – Model 74

SchuF’un Model 74 Açılı Kontrol, bir diğer adıyla 
Choke Vanası, Yüksek Basınçlı Asit Liçi (HPAL), 
Hidrokraking, Kömür Sıvılaştırma, PTA ve diğer 
zorlu proseslerin içerdiği seviye kontrolü ve 
basıncın düşürülmesi gibi kritik ve ağır uygulama-
lar için tasarlanmıştır.

1 inçten 36 inçe kadar anma ölçüleri ve ASME 
2500#’e kadar basınç sınıfları standart olarak 
mevcut olup; SchuF, neredeyse her ölçü ve basınç 
sınıfı talebini karşılayabilmektedir. %20 ve üstün-
de katı içeren ve flashing göz-
lenen sulu çamurlar (slurry) ile 
başa çıkılabilmesi için üretimde 
kullanılan malzemeler, döküm veya 
dövme karbon veya paslanmaz 
çelik, hasteloy, inconel ve titan 
yum gövdeler ile seramik veya 
tungsten karbür trim parçalardan 
oluşmaktadır. 

Saha performansının 
optimizasyonu açısından SchuF 
Açılı (Angle) Kontrol Vanaları, 
sıklıkla, ilgili prosese özgü 
gereksinimler doğrultusunda 
özel olarak üretilmektedir. 
Vana gövdeleri simüle 
edilerek, partiküllerin iç 
yüzeylere çarpması önlenmekte 
ve servis ömrü uzatılmaktadır. 
Ayrıca, sulu çamur (slurry) veya 
kabuk oluşumunun engellenmesi 
amacıyla durgun alanlar minimize 
edilmektedir

Port Performansına göre Cv değeri
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Açılı (Angle) Kontrol Vanalarının Temel 
Özellikleri:

� Hızlandırıcı Akış Yolu:

Sıvı, gaz veya sulu çamur (slurry), korumalı çıkış

alanına girene kadar flashing sorununun ortaya

çıkmaması için, aşındırıcı proses akışkanlarının,

sürekli olarak, genişlemeyen açılı gövde içinden

hızla geçişi sağlanır. Proses çamurunun (slurry)

anafora veya türbülansa sebep olabileceği dur-

gun alanlar söz konusu değildir.

� 3 Fazlı Akış için Cv Değerinin Hesaplanması:

SchuF’un kendi özel Cv değeri hesaplama mode-

li, üç fazlı akışa konu akışkanlar için özellikle

uygundur.

� Geniş Mil Çapı:

Kritik trim parçalarının hasara uğrama ihtimalinin

ve eğilmenin ortadan kaldırılması için mil çapları

bireysel olarak belirlenir.

� Değiştirilebilir Vana Siti:

İsteğe bağlı olarak dizayn edilen vana sitinin

değiştirilebilir olması, duruş süresinde kısalmanın

yanı sıra maliyet tasarrufu sağlar.

� Eşsiz Akış Karakteristikleri:

Lineer ve eş orantı kontrol karakteristikleri stan- 

dart olarak mevcuttur. Bilinen çalışma seviye-

lerinde daha iyi kontrolün elde edilmesi için

SchuF’un patentli X3 bell curve seçeneği de

bulunmak-tadır.

� Anti-Rotasyon Donanımı:

Boyunduruk (yoke), vana plugının yandan gelen

yüksek hızlı akışa maruz kaldığı zamanlarda vana

milinin dönmesini engelleyen bir donanım içerir.

� Döküm Boyunduruk (Cast Yoke):

Döküm paslanmaz çelik veya karbon çeliğinden

üretilen sağlam boyunduruk (yoke) bağlantısı,

vananın dikey olmayan pozisyonlarda monte

edildiği durumlarda, yapısal deformasyonu önle-

mekte kullanılır.

� Kavitasyon ve Flashing Çözümleri:

Lütfen sırasıyla 17 ve 18. sayfalardaki flashing ve

kavitasyon konularındaki açıklamalara bakınız.

In-Line Kontrol Vanaları – Model 50R

Glob Kontrol Vanası – Model 72

Glob kontrol vanaları, körük salmastranın sızdır-
mazlığı ile bir SchuF kontrol vanasının kontrol 
edilebilirliğini ve sızdırmazlık özelliklerini bir araya 
getirmektedir. Klor, fosgen, hidroflorik asit, NH3, 
CO2, üre gibi kritik akışkanlar içeren, ağır ve hayati 
tehlike içeren uygulamalarda kullanılmakta olup; 
Eurochlor uyumludurlar. 
Glob kontrol vanaları, 1” ila 24” anma ölçülerin-
de ve ASME 150#’den 900#’e kadar olan basınç 
sınıflarında, uzun veya kısa körük tasarımı ile, 
karbon çeliği, paslanmaz çelik, hasteloy, monel ve 
titanyumdan ve pnömatik veya elektrikli kontrole 
sahip seçenekleri ile mevcuttur. Tüm elektrikli ekip-
man, patlamaya dayanıklı olarak üretilebilmektedir

Y-Glob kontrol vanası, 1 inçten 24 inçe kadar olan
proses hatlarına monte edilebilir ve akışı kontrol
etmek veya basıncı azaltmak için idealdir. Sağlam
tasarımının yanı sıra, (diğer glob veya küresel
kontrol vanalarına kıyasla) daha
üstün akış ve kontrol
karakteristiklerine
ve sıfır kaçak
sızdırmazlık
performansına
sahiptir.

Kaçaklar ile Başa Çıkma

SchuF, çalışma sahasına sızıntıların minimize 
edilmesine yönelik salmastra kutusu tasarımın-
da engin bir tecrübeye sahiptir. Tipik seçenekler, 
erken kaçak tespiti için lantern halkalı PTFE ve 
grafittir. SchuF’un kendi özel wiper halka tasarımı, 
sulu çamurun (slurry) salmastra kutusu alanına 
akmasını önler. Bu unsurlar, SchuF kontrol vana-
larının çoğuna uygulanabilir.



SchuF’un kontrol vanası ürün yelpazesi, in-line kontrol vanalarının yanı sıra, açılı vanaları da 
içermektedir. SchuF, yüz yıllık tarihi boyunca, 20.000’nin üzerinde kontrol vanası varyasyonu 
geliştirmiştir. Vanaların her biri, kendisi için en çok önem taşıyan proses kontrol unsuruna - 
basınç, seviye, akış veya sıcaklık – uygun, kendine özgü karakteristiklere sahiptir.

Açılı (Angle) Kontrol Vanaları

X-Flash – Model 74BS
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� Vana içinde flashing sorununun önlenmesi
için idealdir

� Akış açma yönünde (Flow to open) – flashing
vana dışında gerçekleşir

� Tek kademeli düşürüm (letdown) dizaynı

� Yüksek Cv değerleri (1’den 3000’e kadar)

� Düşük düzeyde yıpranma

� Diskin açılış yönü, tortuların tıkanmaya yol
açmasını önler

� Özellikle vessellara kuruluma uygun

Tough Flash – Model 74CS

� Vana içinde gerçekleşen flashing durumuna
uyum sağlaması bakımından idealdir

� Akış kapatma yönünde (Flow to close)

� Sert malzemeden trim

� Flashing, korumalı sitte / choke tube alanında
meydana gelir

� Tek bir aşamada 180 bara kadar basınç
düşümü elde edilebilir

� Talebe göre üretilen ve değiştirilebilir choke
tube

� Boru hatları ile vessellara kuruluma uygun
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Yüksek basıncın birkaç aşamada düşürülmesi 
ve kavitasyonun önlenmesi için idealdir

� 2, 3 veya 6 aşamaya kadar kademeli
basınç düşürümüne olanak sağlayan
disk tasarımı

� Standart olarak ASME 2500#’e kadar
basınç sınıfları

� Gerçek eş orantı karakteristiği

� Yüksek Cv değerleri (1’den 3000’e)

� Hızın azaltılması için geniş çıkış haznesi

� Diskin açılış yönü, katalistlere ait veya
diğer tortuların birikimini önler

� Döküm veya tek parça dövme gövde

� Ağır servis trimlerinin kolay değişimi

15

SchuF Açılı (Angle) ve In-line Kontrol Vanalarının Ortak Özellikleri:

� Hızlandırıcı gövde geometrisi dizaynı

� Optimize 3 fazlı akış hesabı

� Lineer, eş orantı ve SchuF bell X3

kontrol karakteristikleri

� Bütünleşik plug ve mil

� Class VI, API 598 veya EN 60534-4 sit
sızdırmazlığı

� Standart sağlam boyunduruk (yoke) yapısı

� 45°, 60° veya 90° giriş açısı

� DN 25 (1”) ila DN 900 (36”) anma ölçüleri

Multi-S – Model 74MS

Cage Release – Model 74KS

Enerjinin dağıtılması ve gürültü kontrolü için idealdir 

� Doğru akış karakteristiklerinin elde edilmesi ve
gürültünün azaltılması için çok delikli kafes veya
labirent tasarımı

� Kabul edilebilir olmayan sızıntıları ortadan kaldıran
Class VI (API 598) shut-off

� Lineer veya eş orantı kontrol karakteristikleri

� Akıllı pozisyoner ve hızlı açılan aktüatör ile birlikte
temin edilebilir

� Trim parçalarının kolay değişimi

� Paslanmaz çelik veya özel sert metal malzemeler
kullanılabilir

Multi-S – Model 74MS
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In-Line Control Vanaları

Y-Glob Kontrol Vanası – Model 50

“Bubble tight” positive shut-off sayesinde in-line 
kontrol için idealdir.

� Yüksek geçiş miktarı (örneğin 4” (DN 100) – Cv
minimum 140’tan maksimum 300’e)

� Akışta optimizasyon – düşük basınç kaybı

� Eş orantı, lineer veya özel kontrol karakteristikleri

� Class VI proses shut-off ve atmosfere sıfır kaçak

� Ölü ve yavaş alan içermeyen seçenekler

Sıkıştırmalı (Wafer) Kontrol Vanası – Model 76

Kısıtlı alandaki kontrol uygulamaları için 
idealdir. 

� Alandan tasarruf sağlayan tasarım

� Maliyet optimizasyonu

� Lineer veya eş orantı karakteristikleri

� ½ inçten 3 inçe kadar anma ölçüleri

� ASME 2500#’e kadar basınç sınıfları

Glob Kontrol Vanası – Model 72

Hayati tehlike barındıran uygulamaların 
kontrolü için idealdir.

� En az 20.000 operasyon için tasarlanmıştır

� Acil durum salmastra kutuları standart olarak
mevcuttur

� Lineer, eş orantı veya açık/kapalı (on/off) kontrol

� Erozyona karşı koruma için kapak içine yerleştirilmiş
körük

� Kontrol diski veya kafesi (gürültünün azaltılması
amacıyla)

� Absolute shut-off için hareketli, kendini ayarlayan
disk (ASME Class VI)

� Farklı sertlikte (örneğin stellit) metalden sızdırmazlık
yüzeyleri
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X-Flash, gerekse de kapama yönünde akış
karakteristikli –Tough Flash (plugın gövdenin
içine yükseldiği boru tesisatları için) tasarım-
larıyla ve genişleyen bir choke tube veya talebe
özgü çıkışa sahip olarak temin edilebilmektedir.
Bu sayede, basınçta yükselme sağlanarak, hız
minimize edilmektedir.

■ Daha sert malzemeler ve yüzeyler

Gövde ve trim malzemelerinin doğru seçimi, 
flashing ve kavitasyon etkilerinin azaltılması 
açısından büyük önem taşımaktadır. Akışkanın 
su olduğu, flashing sorunu gözlenen 
uygulamalarda meydana 
gelen erozyon ve 
korozyonun birbiriyle 
ilintili etkileri (çelikte 
su sebebiyle ortaya 
çıkan korozyon ve buna 
bağlı olarak oluşan 
yumuşak okside 
tabakanın flashing 
sebebiyle yol açtığı 
erozyon gibi), bir 
düşük alaşım çelik tercih edilerek minimize 
edilebilir. Flashing görülen daha karmaşık akış-
kanlar için ise; seramikten, tungsten karbüre 
geniş bir sert trim malzemesi yelpazesi, vanayı 
korumak için de stellitleme veya yüzey kaplama 
seçenekleri mevcuttur.

Kontrol Vanaları Flashing Çözümleri

Flashing durumunu tanımlayan değişkenler (P2 
ve PV – yukarıdaki diyagrama bakınız) doğrudan 
vana tarafından kontrol edilemese de, flashing 
sorununun söz konusu olduğu durumlarda en 
doğru yaklaşım bunun etkilerini minimize eden 
vanaların tercih edilmesidir. SchuF, çeşitli flas-
hing karşıtı kontrol özellikleri sunmaktadır: 

■ Partiküllerin etkisini önleme:

SchuF’un 74BS Modeli, açma yönünde akış 
karakteristikli, hızlanan akışlı, açılı gövde 
tasarımına sahiptir. Bir tank veya vesselın içine 
kurulduğunda, dışa doğru açılan disk, herhangi 
bir potansiyel flashing halini vananın çıkış siti 
alanına aktarır. Böylece, flashing, vananın dışın-
da cereyan eder ve kinetik enerji bir özel tank 
veya vessela yayılmış olur.  

■ Hızın azaltılması

Vena contracta’nın aşağısında genişletilmiş akış 
alanlarına sahip vanalar, erozyona yol açan 
hızın azalmasını sağlamak açısından yararlıdır. 
SchuF’un açılı kontrol vanası çeşitleri, gerek 
açma yönünde akış karakteristikli  – 

Yüksek basınç veya yüksek basınç kaybı 
koşullarındaki sıvıları içeren uygulamalar-
da kullanılan kontrol vanalarının, flashing 
veya kavitasyondan kaynaklanan zararlara 
uğrama ihtimali oldukça yüksektir.

Flashing sorunu, sıvı akışında, sıvının iç 
basıncının buhar basıncının altına düşerek, 
bu düşük seviyede kaldığı durumlarda ortaya 
çıkar. Bu süreçte oluşan buhar kabarcıkları, 
sıvı ile birlikte aşağı doğru hızlanarak akar ve 
vanalarda ve borularda erozyona sebep olur.

Tungsten karbür kaplamalı piston başı

Kontrol Vanaları

Ağır uygulamalarda, simülasyon, kontrol vanası tasarımın-
da kritik bir öneme sahiptir. SchuF kontrol vanası 
tasarımlarında FEA ve CFD (ANSYS) simülasyonları yaygın 
bir şekilde kullanılarak, flashing, kristal oluşumu veya 
tortu birikimi gibi birçok olumsuz proses sonuçların-
dan ya kaçınılmakta ya da bunlara en iyi şekilde uyum 
sağlanmaktadır.  

Kavitasyon ve Flashing Basınç Profilleri

Akış Mesafesi
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Vana Giriş Basıncı (P1 )

Vana Çıkış 
Basıncı (P2 )

Vena Contracta

Buhar Basıncı (PV )

Flashing
hali

Kavitasyon 
hali



Kontrol Vanaları
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Üç kademeli kontrol plug örneği

Kavitasyon 

Saatte 400 km hıza ve 5.500 °C’ye kadar sıcaklık 
seviyelerine ulaşan mikro jetler; kelimenin tam 
anlamıyla, vana bileşenlerinden küçük parçaların 
kopmasına, çok ciddi derecede aşınmaya ve hızlı 
korozyona yol açarlar. Kavitasyona, tipik olarak, 
vana ve borularda yoğun hidrodinamik gürültü ve 
vibrasyon eşlik eder.  

Kavitasyonu Önlemeye Yönelik Çözümler

■ Basınç Kaybı Yönetimi

Kavitasyonu ortadan kaldırmanın en iyi yolu 
basınç kaybını kontrol ederek, hiçbir zaman 
buhar basıncının altına düşmemesini sağlamaktır.

■ Vana Boyutu ve Tasarımı

Uygun vana boyutunun belirlenmesi ve gövde 
veya trim tasarımı, kavitasyon ile mücadele-
de önemli unsurlardır. SchuF, daha kompleks 
ikili ve üçlü fazlı akışkanlar ve tipik olarak sulu 
çamurlar (slurry) üzerinde uzmanlaşarak; bunlar 
için kendi üstün Cv değeri hesaplama modelini 
geliştirmiştir. Model, giriş basıncı ve akışkan 
koşullarına ilişkin tüm detayların yanı sıra, mini-
mum, normal ve maksimum akışlardaki basınç 
kayıplarını dikkate almaktadır. Sonuçlar, aynı 
veya benzer uygulamalarda son 40 senede elde 
edilen ampirik veriler referans alınarak değer-
lendirilmekte ve bu sayede, vana, sit ve çıkış 
ölçüsü, gövde ve trim malzemesi ve flashing ve 
kavitasyon uygulamaları için trim dizaynı gibi 
hususlara ilişkin tasarım önerileri geliştirilmekte-
dir.  

■ Kontrol Vanası Çeşitliliği

Sahadaki fiilî kontrol sorunları üzerine odak-
lanması sonucunda SchuF, geniş bir yelpazede 
hem in-line, hem de açılı vana tasarlamıştır. Bu 
vanalar, kritik servisler için olduğu kadar, flas-
hing ve kavitasyon görülen ağır servisler için de 
uygundur. Tüm SchuF vanaları aşağıdaki temel 
faydaları sağlar.

Bu ise, basıncı aşamalı olarak düşüren, çok 
kademeli trim kullanımı ile sağlanır. Bu pren-
sip, basıncın birbirini izleyen üç aşamada 
düşürülmesine örnek teşkil eden yukarıdaki 
diyagramda sergilenmektedir. SchuF, step plug 
dizaynda altıya kadar; stacked cage dizaynda ise 
daha fazla aşamada basınç düşürümü sağlayan 
geniş bir çok kademeli trim yelpazesine sahiptir.

Kavitasyon, flashing gibi, sıvı basıncının, 
buhar basıncının altına düşmesine bağlı 
olarak buhar kabarcıklarının oluşması sonu-
cunda ortaya çıkar. Eğer sonrasında sıvı 
basıncı tekrar yükselir ve buhar basıncının 
üzerine çıkarsa, kabarcıklar çökmeye veya 
patlamaya başlayarak çoklu mikro jet for-
munda enerji yayan bir şok dalgasına yol 
açarlar.

Temel Faydaları

� Kanıtlanmış güvenilirlik

� Özel tasarım seçenekleri

� Daha uzun vana ömrü

� Daha düşük bakım ihtiyacı

Detaylı bir broşür mevcuttur: www.schuf.com/pdf 

Akış Mesafesi
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Kademeli Basınç Düşürümü

Çok Kademeli Trim Kullanımı ile Kavitasyon Kontrolü

Vana Giriş Basıncı (P1 )

Vana Çıkış basıncı (P2 )

Buhar Basıncı (PV )
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Otomatik Resirkülasyon Vanası (Automatic Recirculation Valve - ARV) – Model 78

Çalışma Prensibi

Otomatik resirkülasyon vanası, pompa boşaltım 
hattında, yerini aldığı ana çek vanasının konu-
muna yerleştirilir. Vana, pompadan ana hattaki 
iç vana diskini açık pozisyona getirecek miktarda 
akış geçişi sağlandığı anda açılır. Vana içindeki 
akış miktarındaki azalma, yaylı diskin sitine geri 
dönerek proses çıkışını kapatmasına yol açar. 

Aynı zamanda bypass çıkışı açılarak, minimum 
seviyedeki sıvı akışının pompaya geri dönmesi 
sağlanır.

Temel Özellikler:

� Standart olarak 16” (DN 400) ve ASME
4500#’e kadar anma ölçüsü ve basınç
sınıfı seçenekleri

� Otomatik bypass işlemi

� Geri dönüşsüz fonksiyon

� Modüler dizayn

� Bypassta özel basınç düşürümü

� Sıfır enerji veya hava basıncı gereksinimi

� Offshore dizaynı

ARV Ürün Gamı 

SchuF Fetterolf, çoğu uygulamaya ilişkin gerek-
sinimleri karşılamaya yönelik, geniş bir ARV 
dizaynı çeşitliliğine sahiptir. The SureFlo™ 
tasarımı 10”’a kadar olan hat ölçüleri ve ASME 
2500#’e kadar olan basınç sınıfları için uygun-
dur. HighFlo™ 24”’e ve ASME 4500#’e kadar 
çıkarken; ControlFlo™ çok kademeli basınç 
düşürümünün veya ileri seviyede bypass sızdır-
mazlığının gerekli olduğu yüksek basınç uygula-
maları için daha uygundur.   

ARV Pompa Uygulamaları

� Genel santrifüj pompaları

� Kazan dolum su pompaları

� Soğutma tesisi dolum pompaları

� Ham petrol pompaları

� Akışkan gaz pompaları (LNG, LPG gibi)

� Proses sıvı pompaları

� Takviye (Booster) pompaları

� Deniz suyu enjeksiyon pompaları

� Yangın söndürme pompaları

Otomatik resirkülasyon vanaları, temel 
olarak, pompadan her an minimum akışın 
geçmesini garanti altına alarak santrifüj 
pompalarının korunması amacına hizmet 
eder. 

Amaç

Bu vanalar, maliyetli veya etkinsiz oldukları 
kanıtlanmış olan geleneksel çok vanalı pompa 
koruma çözümlerinin yerini almaktadır. Otomatik 
resirkülasyon vanası yaklaşımı, çek vanası, oto-
matik bypass kontrol vanası ve basınç düşürümü 
işlevini tek bir vana gövdesinde bir araya getir-
mektedir.

SureFloTM design

Detaylı bir broşür mevcuttur: www.schuf.com/pdf 

Çıkış (proses tarafı)

Çek Vanası Diski
Yay

Bypass

Düşürüm (Letdown) 
ünitesi

Mil (Boş)

Giriş (pompa tarafı)



Yön Kontrol (Switching) Vanaları

Yönlendirme (Diverter) Vanaları 
Model 40 - 49

Yönlendirme vanaları, SchuF Fetterof’un 
yön kontrol vanaları ailesi içinde yer alır. 
Yönlendirme vanaları, proses akışkanlarını 
bir veya daha fazla kola ayırmakta, birleştir-
mekte, akışkanların yönlerini değiştirmekte 
veya akışlarını kesmekte kullanılır.

Ölü ve Yavaş Alan Sorunları

Ölü veya yavaş alanın varlığı birçok istenmeyen 
sonuca yol açabilir. Plastik ve polimer üretimin-
de önceki üretimlerden kalan partiküller nihai 
ürüne bulaşarak ürünü değersiz hale getirebilir. 
Rafinerilerde, ölü alan, kok benzeri partiküllerin, 
katalist kalıntı veya yığınlarının birikimine ve 
dolayısıyla hat kapasitesinde düşüşe yol açabilir. 
Böyle bir durumda ise, önemli ölçüde, hattın 
geri temizlenmesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır.

Temel Özellikleri:
� Anma Ölçüleri: 1” ila 24” (talep üzerine

daha büyük ölçüler de mümkün)
� Standart olarak ASME 150# ila 2500#

basınç sınıfları
� 3, 4, 5 veya daha fazla giriş/çıkış
� Tesisin boru tesisatının kendine özgü

gereksinimlerini karşılamak üzere farklı
gövde tasarımları (Y, T, R ve S)

� Metal metale positive sızdırmazlık
� Kontrol karakteristikleri ve şekillendirilmiş

(contoured) piston seçenekleri
� Isıtma ceketi seçenekleri
� İsteğe bağlı olarak bütünleşik flushing

portları

3 Yollu Yönlendirme Vanası – Model 42TK 

İkinci küresel vana açıldığında ise, ölü alanı 
doldurmuş olan kalıntının bir kısmı boruya 
yapışarak, tam geçişi sekteye uğratır ve zaman 
içerisinde vananın bakım için sökülmesi ihtiyacını 
doğurur. Bir başka olasılık ise, zaman içerisinde 
oluşan tortu yığınlarının koparak alt tarafta yer 
alan diğer ekipmanlara zarar vermesi veya bir 
sonraki parti üretime bulaşmasıdır. 

Yönlendirme (Diverter) Vanası Alternatifi:

Aşağıdaki örnekte, bir sıvı veya gaz, bir veya 
daha fazla girişten yönlendirme vanasına gir-
mekte ve bir (ikinci çıkış kapatıldığı takdirde) 
veya her iki çıkışa birden yönlendirilmektedir. 

Bu, iki tane pistonun veya diskin, vana gövdesi-
nin içine doğru hareket ederek, çıkışların 
tamamını veya bir bölümünü her yandan kapa-
masıyla gerçekleştirilir. Bahse konu hareket, sıfır 
ölü alan içeren bir vana sağlar. Bu sayede vana, 
tüm kullanım amaçları bakımından tesisin boru 
tesisatının kusursuz bir uzantısı haline gelir.

2. 1. çizimin kesiti

1. Küresel vana ve T-şekilli parça ile yapılan düzenleme

20

Geleneksel olarak, proses akışının tek bir yönden 
izole edilmesi amacıyla, T-şekilli bir boru ile birbi-
rine bağlanan izolasyon vanaları kullanılmaktay-
dı. Bu, sıklıkla, yukarıdaki çizimde de görüleceği 
üzere, bir T-şekilli boru ile iki küresel vana kul-
lanılarak gerçekleştirilmekteydi.

Akışkan katı partiküller içeriyor veya yüksek oran-
da vizkoz nitelikte ise; küresel vanalardan biri 
kapatıldığında, T-şekilli borunun sol tarafında ve 
küresel vananın içinde ve çevresinde bir ölü alan 
ortaya çıkar. Bahse konu ölü alan, yukarıda yer 
verilmekte olan diyagramda gösterilmektedir

Mükemmel akış özellikleri ve özellikle de yavaş 
veya ölü alan sorunundan muaf olmaları sebe-
biyle yönlendirme vanaları, vizkoz veya çok 
partikül içeren akışkanların söz konusu olduğu 
prosesler için idealdir.

Detaylı bir broşür mevcuttur: www.schuf.com/pdf

Küresel 
Vana 1

Küresel 
Vana 2

T-şekilli 
parça

Küresel Vana 1 Kapalı Küresel Vana 2 Açık

Ölü Alan 
Bölgesi



Yönlendirme (Diverter) Vanalarına Örnekler

4 Yollu Teğet Yıldız Dizaynı – 
Model 47

6 Yollu Yıldız Dizaynı – Model 42FK

3 Yollu Y – Model 40YK 

PBT reçine uygulamasında kullanım

PTA uygulamasında kullanım

Polikarbonat uygulamasında 
kullanım

21

4 Yollu – Model 42DK 5 Yollu Özel – Model 49

PTA uygulamasında kullanım Ağır yağ iyileştirme 
uygulamasında 
kullanım 
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Yön Kontrol (Switching) Vanaları

SwitchPlugTM Vana – Model 12SP

SchuF’un SwitchPlug™ Vanası, tipik olarak, 
üç çıkışa ve bir girişe sahip bir yön kontrol 
vanasıdır. Tüm diğer çıkışlar izole edilerek, 
akışkanın, belli bir sırayla, bir çıkıştan öbürü-
ne yönlendirilmesinde kullanılır.

Üstün metal metale sızdırmazlık özellikleri 
ve yüksek sıcaklıklara uygun olmaları sebe-
biyle rafinerilerde gecikmeli koklaştırma 
tesislerinde sıklıkla kullanılırlar.

SwitchPlug, sadece birkaç hareketli parçadan 
– gövde, plug ve aktüatör - oluşmaktadır ve
dolayısıyla son derece güvenilirdir. Plug ile vana
gövdesi arasında, akışkan veya kok partikülle-
rinin çökerek vanada çizilmeye veya boru tesi-
satında hasara yol açacağı bir boşluk bulunmaz.
Bu bakımdan, flushing, sadece, plug hareket
halinde iken gereklidir.

Temel Özellikleri:

� Anma Ölçüleri: 6” (DN 150) ila 24” (DN 600)

� Basınç Sınıfı: ASME 150# ila 1500#

� 2, 3, 4 veya daha fazla çıkış

� Tam geçişli yuvarlak plug tasarımı

� Yüksek akış miktarlarında dahi akış yönünü
değiştirme olanağı

� Çift motorlu tahrik

� 3 kademeli Tortu Önleme Sistemi (3 line
Sediment Defense System – SDS)

� Flushing seçenekleri

Faydaları:

Koklaşma Önleme Sistemi – SwitchPlug, kok 
partiküllerinin birikerek ekipmanlarda bozulmaya 
yol açabileceği servislerde, geleneksel olarak 
kullanılan vanaların (örneğin, küresel vanalar) 
sağladığının üzerinde bir performans elde edilmesi 
amacıyla tasarlanmıştır. Boşluk içermeyen tasarım, 
entegre drenaj vanaları ve dağıtılmış ve teğetsel 
flushing kombinasyonu neticesinde kok barındır-
mayan optimal vana çalışması elde edilir.

Y veya T tasarımı – SchuF, SwitchPlug vanasını, 
Y (120°) veya T (90°) konfigürasyonu ile sunar. 
Böylece, özellikle 
mevcut tesislerde 
veya modernizasyon 
çalışmalarında boru 
tesisatı açısından 
daha fazla esneklik 
sağlanır. SwitchPlug, 
ayrıca, dikey veya 
yatay pozisyonda 
monte edilebilir.

Çifte Tahrik – SwitchPlug, iki aktüatör ile 
çalışmaktadır; biri plugı yükseltmek ve alçaltmak 
için, diğeri ise plugı gereken pozisyona dön-
dürmek için. Düşük tork gereksinimi, aktü-
atörün daha uzun ömürlü olmasını sağlar, bakım 
ihtiyacını azaltır ve plugın yapışma ihtimalini 
ortadan kaldırır.

4-Yollu SwitchPlug Vana

Y konfigürasyonu, alttan giriş

Akış Düzenleme Mekanizması – SwitchPlug 
aktüatörleri, bütünleşik bir kontrol mekanizması 
içermektedir. Böylece, plugın, çıkışlara veya 
bypass hattına göre doğru 
pozisyonda olması sağlanır. 
Ayrıca, bu sayede, kok 
içeren akışkanlar, iki hat 
veya drum arasında orantılı 
bir biçimde dağıtılabilmektedir; 
%70 / %30 gibi. Bu ara 
pozisyonlarda dahi, akış 
miktarının %90’ından fazlası 
gerçekleştirilebilmektedir.
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Çoklu Selektör Vana (ManiFlow 
Selector ValveTM – Model 48SZ

Çoklu Selektör Vana (MSV), özel olarak, 
birden fazla kuyudan elde edilen petrol ve 
gazın bir vana gövdesinde test ve analiz için 
bir araya getirildiği petrol sahası uygula-
maları için geliştirilmiştir. Tipik olarak, yedi 
kuyudan gelen akış birbirine bağlanmakta; 
fakat sadece biri özel bir plug selektör ile 
test çıkışına yönlendirilmektedir.

Diğer altı kuyudan gelen akış karışmakta ve 
daha geniş bir 
üretim çıkışından 
dışarı çıkmaktadır. 
İlk kuyu test 
edildikten 
sonra, bir 
sonraki 
veya 
belirlenen 
sıra içinde 
bağlantılı kuyu- 
lardan herhangi 
biri test edilebilmek- 
tedir.

Spesifikasyon

MSV, sekize adede kadar giriş 
portu, bir test portu ve bir üretim çıkışına 
sahiptir. Standart olarak, 1500#’e kadar tüm 
ASME sınıflarında ve 2” / 4”, 3”/ 6”, 4”/ 8”, 
4“/ 10“, 6”/ 16” anma ölçülerinde mevcuttur. 
Tüm gövde malzemeleri, cephe kaplaması ile 
(tipik olarak Incoloy 825) temin edilebilmekte-
dir. Hidrojen sülfür içeren (sour) servisler için 
gövdenin alt yarısı katı Incoloy 825 malzemeden 
yapılabilmektedir. Flushing portları, kilitleme 
cihazları, elektronik kontrolör ve push button 
istasyonları gibi opsiyonların yanı sıra, geniş bir 
yelpazede sızdırmazlık malzemesi seçenekleri 
mevcuttur.

Özel Çözümler

SchuF, yönlendirme ve yön kontrol vanaların- 
daki 50 yıllık tecrübesini ve simülasyon uygu-
lamalarını, konvansiyonel selektör vanalarda 
karşılaşılan kritik sorunların bazılarını çözmekte 
kullanmıştır. Bunlar, vana gövdesinin korozyonu, 
test ve üretim akışları arasında kaçak sebebiyle 
ortaya çıkan çapraz bulaşma ve atmosfere sızıntı 
sorunlarını da kapsamaktadır.

Temel Özellikleri:
� Kompakt, modüler tasarım

� Sızdırmaz (LeakTight), yaylı salmastra

� Sahaya uygun sızdırmazlık çözümleri

� 1.0° ila 1.5° plug pozisyonu doğruluğu

� Düşük sızıntı için 3 kademeli sızdırmazlık

� Elektrikli tahrik, iki yönlü 360° çalışma, çok
veya yarım tur

� Kullanımı kolay kumanda

� Dijital ekran

� Lokal, uzaktan veya Modbus kontrol

� Çıkarılabilir el çarkı

Faydaları:

SchuF MSV, sadece bir vana ve bir aktüatör-
den oluşan yapısıyla, boru manifoldu uygu-
lamalarının boyutunu küçültmek amacıyla 
tasarlanmıştır. Buna ilaveten, SchuF MSV:

� Talebe özel simülasyon ve tasarım

� Uzun ömür – gövdeyi aşındıran
korozyonu azaltan özel malzeme
kombinasyonları

� Test çıkışına sızıntıyı ortadan
kaldıran üstün salmastra
tasarımı

� Kolaylaştırılmış in- 
line bakım seçenek
ve özelliklerine
sahiptir.

* bütün ıslanan parçalar NACE

MR0175 veya dengine uygun;

Class VI sızdırmazlık; talep

üzerine yangın emniyetli
dizayn seçeneği



Püskürtmeli Durulama 
ve Enjeksiyon Vanaları 

Püskürtmeli Durulama (Spray Rinse) 
Vanası – Model 27SR

24

Temel Özellikleri:
� Standart olarak ¾” ila 2” (DN50) anma

ölçüleri ve ASME 900#’e kadar basınç
sınıfları

� Müşteriye özel püskürtme paterni, basınç
ve hacim

� Atmosfere ve prosese sıfır kaçak – çifte
Ram sızdırmazlık tasarımı

� Değiştirilebilir sit ve püskürtme başlığı

� Geriye akışı önleme mekanizması sayesinde
sıfır tıkanıklık garantisi

� Dönen veya doğrusal püskürtme başlığı

� Elektrikli veya pnömatik tahrik

� Opsiyonel olarak konum anahtarları

Faydaları:
� Her bir parti üretimde verimlilikte artış

� Bakım ihtiyacında azalma

� Toksik sızıntılara karşı koruma

� Su ve solvent tüketiminde optimizasyon

Fetterolf Püskürtmeli Durulama Vanası, 
içlerine girmek veya açmak zorunda 
kalmaksızın, büyük tanklardaki veya reaktör 
duvarlarındaki kalıntıları yıkamak üzere 
geliştirilmiştir. Bu özelliğin iki temel fay-
dası bulunmaktadır; bir, toksik akışkanların 
söz konusu olduğu uygulamalarda perso-
nelin emniyetinin sağlanması ve iki, her bir 
parti üretim sonrasındaki temizlik süresinin 
kısaltılması.

Uygulama

Püskürtmeli durulama vanaları, her bir parti üre-
timden sonra vesselları temizlemekte kullanıla-
bilir. Su, buhar, solventler ve yapışma önleyici 
ajanlar, bu vanalar yardımıyla, kabın içine etkin 
bir şekilde püskürtülebilmektedir. Bu da, sekte-
ye uğramayan, daha uzun süreli reaktör üretim 
döngülerinin ve temizleme ajanlarının en maliyet 
etkin kullanımının 

elde edilmesine 

olanak sağlamaktadır. 
Bahse konu vanalar, 
personelin emniyetinin 

garanti altına alınması 
için, toksik akışkanların 

söz konusu olduğu 

vessel durulama 

uygulamalarında 

da kullanılmaktadır.

Püskürtmeli durulama 

vanaları, sıklıkla Plastik ve 

Polimer (özellikle PVC), İnce 

Kimyasallar ve Farmasötik 

endüstrilerinde kullanım 

alanı bulmaktadır.

Çalışma Prensibi

Çalışma sırasında, püskürtme tüpü, püs-
kürtmenin başlaması için vana gövdesinin dışına 
hareket eder ve yıkama döngüsünün sonunda 
tekrar vana gövdesi içindeki yerine geri döner. 
Kapalı konumda, vana diski, vana gövdesinin 
sonuna sıfırdır ve püskürtme başlığı sıkı bir şekil-
de prosese kapalıdır – dolayısıyla tıkanması söz 
konusu olmaz.

Püskürtmeli durulama vanası, aşağıdaki iki işlevi 
etkin bir şekilde yerine getirir:

1. Püskürtme suyunun kontrolü ve kapatılması

2. Kalıntının tamamıyla temizlenebilmesi için
püskürtme işleminin değişen paternlerde gerçek- 
leştirilmesi

Bu vana, yapışma önleyici ajanların vessel içine 
dağıtılmasında da kullanılabilmektedir.

Durulama Vanaları Ürün Gamı

Fetterolf, uygulamaya özgü gereksinimlere uyar-
lanabilen birçok özelliğe sahip hem döner, hem 
de doğrusal nitelikte püskürtmeli durulama 
dizaynı sunmaktadır.
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Buhar Enjeksiyon (Steam Injection) 
Vanaları  – Model 27SE

25

Temel Özellikleri:
� Pistonlu veya diskli vana dizaynı

� Metal metale sızdırmazlık

� Değiştirilebilir sit ve enjeksiyon başlığı

� İhtiyaç duyulan herhangi bir gaz veya
buharın enjeksiyonu için deliklerin talebe
özgü olarak ayarlanması

� Sıfır tıkanıklık

Faydaları:
� Vesselın önceden ısıtılması ile zamandan

tasarruf

� Eşit olarak dağıtılmış buhar paterni

� Step-linear akış oranı kontrolü

� Buhar kullanımında optimizasyon

� Steam hammer etkilerinin engellenmesi

Buhar enjeksiyon vanaları, esas olarak, 
kimyasal, farmasötik ve petrokimyasal 
endüstrilerinde kullanılır. Bu vanalar, bir 
reaktör veya vessela, buhar veya herhangi 
bir gazın enjekte edilmesini sağlar.

Uygulama

Buhar enjeksiyon vanalarının, iki yaygın kullanım 
alanı mevcuttur:

1. Akışkanların ve/veya vesselların doğrudan ve
hızlı bir şekilde önceden ısıtılması

2. Polimerizasyon proseslerinde ortaya çıkan
monomerlerin veya safsızlıkların buhar ile sıyrıl-
ması ve temizlenmesi

Pistonlu veya diskli enjeksiyon vanası arasında- 
ki tercih, proses ve akışkanın özelliği dikkate 
alınarak yapılır:

� Sert piston tasarımı, titreşimin söz konusu
olduğu, tam geçişli, yüksek akış oranlı uygula-
malar için uygundur.

� Diskli enjeksiyon vanaları ise,
hacmin kısıtlı olduğu,
gereken akış oranının
düşük olduğu veya
atmosfere kaçağın
çok az veya sıfır
olmasının önemli
olduğu durumlar
için daha
uygundur.

Çalışma Prensibi:

Vana, tipik olarak, bir vesselın tabanına monte 
edilir. Girişten enjekte edilen buhar, içi boş 
enjeksiyon milinden geçerek, sayısı 2000’e kadar 
ulaşabilen yayma deliklerinden çıkar.

Sürekli buhar basıncı, geriye akışı ve yayma 
deliklerinde tortu birikimini önler.

Vana, lineer akışlı kontrol eğrisi karakteristiğine 
göre çalışır. Bu ise, uygulamanın, prosesin gerek-
tirdiği ölçüde, önceden belirlenmiş sayıda delik 
ile yapılabilmesini sağlar.

27SE Yüksek akış oranları için 2000 adede kadar deliğe ve boş 
pistona sahip pistonlu enjeksiyon vanası 

27SE Enjeksiyon başlıklı, 
diskli enjeksiyon vanası 
– Atmosfere sıfır kaçak
için opsiyonel olarak
körük seçeneği



Faydaları:
� Sadece bir kişi ile tek bir yandan operasyon

� Hızlı değişim – 60 saniyeden kısa sürede

� Flanş veya boru ayırmayı gerektirmeyen
yapı

� Özel alet veya vinç kullanımına duyulan
ihtiyacı ortadan kaldıran tasarım
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Emniyet Vanaları (Safety 
Related Valves) 
Hat Körleme (Line Blind) Vanaları – 
Model 81
Tehlikeli kimyasalları veya hidrokarbon mad-
deleri işleyen, ileten veya depolayan endüst- 
rilerde, sızdırmazlığın sağlanması ve ürün-
lerde çapraz bulaşmanın önlenmesi ile alt 
taraftaki ekipman üzerinde çalışan personelin 
emniyetinin garanti altına alınması için boru 
hatlarını izole etme becerisi hayati bir önem 
taşımaktadır. Vanalarda alt tarafa sızıntı ola-
bilir. Hat körleme vanalarında ise bu söz konu-
su değildir.

SchuF Fetterolf Cam-Set® absolute positive hat 
izolasyonunu uygun, hızlı ve emniyetli bir şekilde 
sağlayan üstün bir hat körleme sistemidir.

Uygulamalar:

Cam-Set Vanalar, kimya, petrokimya, rafineri, 
kağıt hamuru ve kağıt ile offshore endüstrilerin-
de kullanılmaktadır. En sık kullanımın söz konusu 
olduğu proses uygulamalarına ise aşağıda yer ve- 
rilmektedir:

� Flare stack bakımı

� Hidrokarbon pompası veya yükleme istasyonları

� Depolama terminali izolasyonu

� Yüzen Üretim Depolama ve Boşaltma (Floating
Production Storage and Offloading – FPSO)
gemilerinde, petrol ve gaz tankerlerinde ve
deniz ticaret filolarında

� Yanıcı, korozif veya toksik akışkanların dağıtım
hattı izolasyonu

� Yüksek fırın gazı hatları

Temel Özellikleri:
� Absolute positive shut-off

� DN1500 (60”)’e kadar anma ölçüleri

� ASME 150#’den ASME 2500#’e basınç
sınıfları

� Çok çeşitli sızdırmazlık tipi ve malzemesi
seçenekleri

� Daha büyük ölçülerde dengeleme amacıyla
kullanılan karşı ağırlıklar

� Korozif ortamlar için özel kaplamalar

� Özel offshore dizaynı

Dizayn Kriterleri

Cam-Set vanaları, ASME Kazan ve Basınç Kabı 
Kodu – Bölüm 8, API 590 (ASME 16.48),

Ürün Gamı 

SchuF Fetterolf hat körleme sistemleri gamı; sar-
kaç tipinde Cam-Set, kayar tipte Cam Slide ve 
tozlu ve tıkanmaya yol açan akışkanlar (kömür, 
mineraller ve sulu çamurlar - slurry gibi) için 
Stacey hat körleme vanalarını kapsamaktadır.

Swing Tipi – Cam-Set Model 81FC

Kayar tip – Cam-Slide Model 81CS

API 598, ISO 9001 ve – uygun olduğu takdirde 
– NACE MR0175 ve API 2217 gibi uluslararası
standartlara sıkı sıkıya bağlı olarak üretilmekte-
dir. Personel ve tesis emniyeti bizim birinci önce-
liğimizdir.
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Changeover Vanalar – Modeller 60-69

Temel Özellikleri:

 � Anma Ölçüleri: 1” (DN25) ila 14” (DN350)

 � ASME 2500#’e kadar basınç sınıfları

 � Yükselen/yükselmeyen mil dizaynı

 � Class V veya VI proses sızdırmazlığı.

 � Düşük basınç kaybı (< %3) 

 � Çeşitli sızdırmazlık konfigürasyonları 

 � Sürekli, sistemi aşırı basınçtan koruma özelliği 

 � Sıcaklık aralığı -60° ila 700°C

Changeover vanalar, kullanıcılara, tesisin 
çalışması sırasında proses akışını bir hattan 
ikinci bir hatta geçirme imkânı verir. Esas 
olarak, tesislerin ikili emniyet sistemlerinin 
bir parçası olarak kullanılırlar ve tipik olarak, 
basınç emniyet vanaları (pressure relief val-
ves) veya patlama diskleri ile beraber monte 
edilirler.  
 Changeover vanaları, tesiste devam eden operas- 
yonu aksatmadan, bakım ve onarımın emniyetli 
bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlarlar. 
Vanalar, ASME Kazan ve Basınç Kabı Koduna 
uygun olarak, aynı anda her iki vana çıkışının bir-
den kapanmasını imkânsız kılacak biçimde tasar-
lanmıştır.

Uygulamalar

Changeover vanaları, esas olarak, rafinerilerde, 
kimya, petrokimya veya farmasötik endüstrilerinde-
ki tesislerde sıklıkla bulunan depolama tank- 
ları veya vessellarına yerleştirilir. Kapalı tahliye 
sistemlerindeki ikili emniyete (dual relief) ilaveten, 
aşağıdaki uygulamalarda kullanılırlar:

 � İkili filtre sistemlerine ve bu sistemlerden 
geçişlerde

 � Birden çok ısı eşanjörü arasında seçim yaparken 

 � Pompalama ve akışkan transfer sistemlerinde

 � Bir proses hattından diğerine geçişlerde

 � Manifolding uygulamalarında 

İkili Changeover Vana (Tandem Changeover 
Valve)

İkili changeover vana, uygun basınç emniyet 
vanasının, bir çift emniyet vanası sisteminin tek 
bir çıkışına yapılacak olan ilişkili tahliye ile aynı 
anda belirlenmesine olanak sağlar. Changeover 
vanalardan biri, basınç emniyet vanalarının 
girişine; diğeri de çıkışına monte edilir. Vanalar, 
mekanik bir zincir dişlisi veya bağlantı kolu 
vasıtasıyla eş zamanlı olarak çalıştırılır. 

İki basınç emniyet vanası arasındaki bağlantı 
basit ve etkilidir ve pozitif ve eş zamanlı 
değiştirme olanağı sağlar.

Changeover Vana Opsiyonları

 � Ölü alandan kaçınmak için şekillendirilmiş 
(contoured) diskler

 � Atmosfere sıfır kaçak için körüklü salmastra 
seçeneği

 � Sertleştirilmiş sit malzemeleri (stellitleme gibi)

 � Kısmen veya tamamen ceketli temin seçeneği

 � Uzak lokasyonlar için zincir çarkı operatörü

Faydaları:

 � Tesis duruş sürelerinin kısalması 

 � Proses emniyetinde gelişme

 � Basınç kaybında azalma

 � Kolay ve hızlı operasyon 

Tandem Changeover Vana – Model 69



29BH TESO  
Iç yay içeren vana

Emniyet Vanaları (Safety Related Valves) 
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Tank Acil Kapatma Vanası (Tank Emergency Shut-Off Valves – TESO) – Model 29 ve 73 

Tank Tabanına Kurulan TESO – Model 
29BH

 � Vesselın tabanına kaynaklı vana siti

 � Acil durumlarda vesselın içindeki yay 
vanayı kapatır 

 � Tank çıkışına sıfır olan vana diski, tank 
duvarının dışındaki vana milinden 
ayrılabilir özelliktedir. Böylece, vananın 
dışarıda kalan kısımlarının hasar gördüğü 
durumlarda dahi sıkı bir sızdırmazlık 
sağlanır.

 � Opsiyonel olarak uzatılmış pad sit 
seçeneği mevcuttur

Acil durumlarda büyük depolama tanklarının 
korunması amacıyla üretilen TESO vanaları, 
sıklıkla toksik ve yanıcı akışkanlar ihtiva 
eden tanklarda kullanılır. 

Normal çalışma koşulları altında, vana, hava 
basıncı sayesinde açık kalır ve bir acil durum söz 
konusu olduğunda (örneğin bir deprem 

veya yangın gibi) bir yay veya yük vanayı 
kapatır.  
 

Tank İçi TESO Vanaları (In-lying 
TESO Valves) – Model 73

 � Tankın tavanından tabanına kurulur

 � Uzun bir mil, pnömatik aktüatörle tank 
tabanındaki diskli veya plug vanayı 
birleştirir

 � Bir acil durumda ağır bir yük diski veya 
plugı aşağı iterek vanayı kapatır

  73BH – Tank içi diskli emniyet vanası 
  (In-lying disc safety valve)

  73ID – Tank içi plug emniyet vanası 
  (In-lying plug safety valve)

  73IS – Kompakt TESO dizaynı 
  (Compact TESO design) 
 

Tanka Yandan Kurulan TESO 
 � Uzatılmış vana siti, tankın iç ve dış 

duvarları arasındaki alanı 
birbirine bağlar

73IH – Çift duvarlı tanklar için 
  tanka yandan kurulan 
  diskli emniyet vanası

73IS Kompakt TESO dizaynı

7
3

B
H

 T
E

SO
 d

iz
a

yn
ı

TESO Vanaları – Temel Özellikler:

 � Tank içinde bulunan vana siti, vananın 
kendisine ya da boru tesisatına gelen 
hasardan etkilenmez

 � Vanalar körük salmastralı mil ile temin 
edilebilir

 � Hava basıncı ile otomatik olarak açılırlar

 � Sıvılaştırılmış gazlar gibi kriyojenik 
servisler için uygundurlar
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 � AkzoNobel

 � AstraZeneca

 � BASF

 � Bayer

 � BP

 � Chevron

 � Clariant

 � DOW Chemical

 � Du Pont

 � Eastman

 � Evonik

 � Exxon Chemical

 � FCFC

 � Far Eastern

 � Foster Wheeler

 � GE

 � Glaxo Smith Kline

 � INEOS

 � Invista

 � Jiangsu Hengli

 � Lanxess

 � LG Chemical

 � Linde

 � Lukoil

 � Lurgi

 � Merck

 � Novartis

 � Oerlikon

 � Oxy Vinyls

 � Pemex

 � Petrobras

 � Pfizer

 � Reliance

 � Roche

 � SABIC

 � Saipem

 � Salavat

 � Samsung

 � Sandoz

 � Sanofi Aventis

 � Shell

 � Shin Etsu

 �  Sinopec

 � Sulzer

 � Temex

 � Tuntex

 � Uhde

 � Vinnolit

Ürün Portfoyüne Genel Bakış

Pistonlu Tank Altı 
Vanaları

Yükselen/Alçalan 
Diskli Tank Altı 

Vanaları

Özel Tank Altı 
Vanaları

Screw-in, Line ve 
Wafer (sıkıştırmalı) 

Numune Alma Vanaları

Drenaj ve 
Numune Alma 

Vanaları

Lift Plug Vanalar

TruEPlug Vana

Y- / P-Globe ve 
Straightway Vanalar

Açılı Yüksek Basınç 
Vanası

Özel Açılı Vanalar

İzolasyon

Vanaları

Açılı (Angle) Kontrol 
Vanaları

Çok Aşamalı Kontrol 
Vanaları

Cage Kontrol 
Vanaları

In-line Kontrol 
Vanaları

Otomatik 
Resirkülasyon Vanaları

Kontrol 
Vanaları

Y, R ve T 
Yönlendirme (Diverter) 

Vanaları

Çok Yollu 
Yönlendirme (Diverter) 

Vanaları

SwitchPlug Vana

Çoklu Selektör 
(Maniflow Selector) 

Vana

Özel Yönlendirme 
(Diverter) Vanaları

Yön Kontrol 
(Switching) 

Vanaları

Püskürtmeli 
Durulama (Spray 

Rinse) Vana

Buhar Enjeksiyon 
(Steam Injection) 

Vanası

Püskürtmeli 
Durulama ve 
Enjeksiyon 

Vanaları

Hat Körleme (Line 
Blind) Sistemleri

Changeover Vanalar

Tank Acil Kapatma 
Vanası (TESO)

Talebe Özel Vanalar

Emniyet 
Vanaları

SchuF Fetterolf, 100 yıllık tarihi boyunca, dünya çapın-
da 50’den fazla ülkedeki çok çeşitli endüstrilere bir 
milyonun üzerinde vana tedariği gerçekleştirmiştir. 
 
Merkezi Almanya’da, Frankfurt yakınlarında olan 
SchuF’un, İtalya, Hindistan, İrlanda, Birleşik Krallık ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nde de tasarım ve üretim 
merkezleri bulunmaktadır.

SchuF grubunun dünyada hemen her ülkede 
satış ofisleri ve acenteleri bulunmaktadır. Sıvı, 
gaz, toz ve sulu çamur (slurry) formunda akış-
kanları kontrol ve izole eden, yönlendiren ve 
bunlardan numune elde eden vanaların üretimini 
gerçekleştiren SchuF’un özel olarak tasarlanmış 
ve müşteri talepleri doğrultusunda şekillendiril-
miş ürün gamı aşağıdaki vanaları içermektedir:

Ana Müşteri Listesi:
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Worldwide

w w w . s c h u f . c o m  · w w w . s c h u f . d e

Fetterolf Corporation 
phone: +1 610 584-1500 
info@fetterolfvalves.com

SchuF (USA) Inc. 
phone: +1 843 8813345 
sales@schuf.us

U
S

A SchuF Valve Technology GmbH 
phone: +353 21 4837000 
sales@schuf.ie
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SchuF-Armaturen 
und Apparatebau GmbH 
phone: +49 6198 571 100 
sales@schuf.com
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La Tecnovalvo S.r.l. 
phone: +39 023503508 
info@latecnovalvo.comIT

A
LY SchuF Speciality Valves  

India Pvt. Ltd. 
phone: +91 421 2264600 
sales@schuf-india.comIN

D
IA

Yerel Temsilciniz:

Satış Kanalınız:

SchuF (UK) Ltd. 
phone: +44 203 355 2012 
sales@schuf.ie
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SchuF Benelux B.V. 
phone +31 25 12 34 448 
lmulder@schuf.com

SchuF Middle East F.Z.C. 
phone: +971 4 35 28 095 
ecalnan@schuf.com

SchuF South East Asia Pte. Ltd. 
phone +31 620 62 66 64 
mmulder@schuf.com

SchuF Valves China Ltd. 
phone +86 27 8331 6569 
schufchina@schuf.com
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