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1. GİRİŞ

1.1. Üretici

VARNASAN her türlü endüstriyel uygulama için Emniyet Ventili üretmektedir. Geniş malzeme ve opsiyon seçenekleri mevcuttur.

VARNASAN’ın ürettiği emniyet vanaları bütün kalite ve çevresel gereksinimleri yerine getirmektedir.

VARNASAN’ın sahip olduğu sertifikalar;

• DIN EN ISO 9001/2000 (Kalite Yönetim Sistemi),

1.2. Belge Hakkında

Bu belge, aşağıda belirtilen Emniyet Ventillerini ve çevresel cihazları özet halinde açıklar.

• Yaylı Emniyet Ventilleri (A),

Belli yönetmelikler ve standartlar sistem, ortam ve akışkana göre değişiklik gösterir. Bu yönetmelikler ve standartlar takip edilmelidir. 
Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler dışında genel emniyet ve iş güvenliği yönetmelikleri, parçaya uygun diğer kılavuzlar ve çevre koruma 
yönetmelikleri dikkatle incelenmeli ve uygulanmalıdır.

1.3. Simgesel Uyarılar

Emniyet kuralları ve uyarılar emniyet ile ilgili bilgiler bütünüdür. Bu kullanım kılavuzu aşağıda belirtilen risk seviyelerine göre ayrılır.
 

Bu simge en yüksek risk seviyesini temsil etmektedir. Kılavuzlar düzgün bir şekilde takip edilmezse yaralanmaya ve ölüme sebep olabilir.
 

Bu simge yüksek risk seviyesini temsil etmektedir. Kılavuzlar düzgün bir şekilde takip edilmezse yaralanmaya ve ölüme sebep olabilir. 
 

Bu simge riskli durumu temsil etmektedir. Kılavuzlar düzgün bir şekilde takip edilmezse hafif veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. 
 

Bu simge malzemeye zarar gelmesini temsil etmektedir. Kılavuzlar düzgün bir şekilde takip edilmezse maddi hasara neden olabilir. 

Emniyet kuralları ve uyarılar aşağıda belirtilen şekilde organize edilir:

• Tehlikenin Kaynağı
• Tehlike göz ardı edilirse oluşabilecek sonuçlar
• Yaralanmaların ve tehlikelerin önüne geçebilmek için yapılacaklar

Genel güvenlik kuralları bölüm 2.4 altında özetlenmiştir. Uyarılar kullanım talimatında belirtilmiştir. Spesifik tipteki emniyet ventilleri, ilgili 
paragraflarda harflerle belirtilmiştir. Aşağıda kullanılan harfler ve hangi Emniyet Ventiline karşılık geldiği belirtilmiştir;

• Yaylı Emniyet ventilleri (A),

2. GÜVENLİK
2.1. Uygun Kullanım

Emniyet Ventilleri farklı tasarımlara sahiptir. Emniyet Ventili seçilirken nerede kullanılacağı bilinmelidir. Hangi akışkan için kullanılacaksa o 
akışkana ve ortama göre seçilmelidir.

Emniyet Ventilleri belirli basınç aralığı ve maksimum debiye göre dizayn edilir. İzin verilen maksimum kullanım basıncı belirli faktörlere göre 
belirlenir. Bunlar;

• Emniyet Ventilinin malzemesi,
• Ortamın ve akışkanın sıcaklığı,
• Dizayn basıncı,
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• Flanş sınıfı.
• Açma basınç ayarı (Hangi basınç değerinde sistemi koruyacak)

Parça ile ilgili teknik dökümanlar, uygun Emniyet Ventilinin  doğru seçilip seçilmediğini kontrol etmek için kullanılmalıdır.

Sistemden sisteme değişiklik gösterse de ortam sıcaklıkları ve basınç değerleri belli sınır değerlere göre belirlenir. Emniyet Ventilinin yayı ve 
basınç düzgün bir şekilde ayarlanmalıdır.

Tehlikeli ve zararlı ortamlarda bu ortamlara uygun düzenlenmiş yönetmelik ve standartlar dikkatlice incelenmelidir. Tehlikeli Ortamlar;

• Toksik
• Yakıcı
• Rahatsız Edici
• Çevreye Zararlı Ortam
• Yüksek Sıcaklıkta Ortam
• Patlayıcı Ortam
• Yanıcı Ortam

Güvenlik yönetmelikleri ve uyarılar dikkatlice incelenmelidir. Daha fazla bilgi için üretici ile temasa geçiniz.

2.2. Hatalı Kullanım

Emniyet Ventilleri yanlış kullanılmamalıdır. Hatalı kullanım durumunda tedarikçi sorumluluk kabul etmez.

Sızdırmazlık elemanları zarar görmemeli veya çıkarılmamalıdır. Değişiklikler, operasyonu ve Emniyet Ventilinin performansını etkileyebilir. 
Parçanın garantisi kalkar. Hareket eden ve önemli fonksiyonu olan parçalara koruyucu kaplama yapılmamalıdır.

Emniyet ventili üzerinde dış müdahaleleri önlemek için mühür vardır, bu mühür sökülürse sorumluluk işletmenindir.

Emniyet Ventilleri, özellikle aktüatör ve kavrama tarafından kesinlikle bloke edilmemelidir.

Emniyet Ventilindeki kollar obje asmak için kullanılmamalıdır. Kolun konumu değiştirilmemeli ve herhangi bir kuvvet uygulanmamalıdır.

2.3. Standartlar ve Teknik Kurallar

Emniyet Ventilleri teslim edildiğinde kurallara, standartlara, yönetmeliklere uygun bir şekilde kontrolleri yapılmıştır.

Emniyet Ventilinin kullanım yeri ve şekline göre, uygun başka standartlar ve yönetmelikler de incelenmelidir.

Belli tipteki Emniyet Ventillerinin standartları ve teknik kuralları Uygunluk Beyanı’na uygun olmalıdır.

2.4. Temel Güvenlik Kuralları

Emniyet Ventiline Yapılan Değişiklikler

Yasaktır. Basınç artarak emniyet sınır değerleri geçilebilir.

• Teslimattan sonra üzerinde bir değişiklik yapmayınız.

Tehlikeli Ortam

Zehirlenme, yanıklar ve yaralanmalar

• Uygun koruyucu araçlar kullanın.
• Uygun tanklarda muhafaza edin.
• Uygun koruyucu kıyafet giyin.

Emniyet Ventilinde Bulunabilecek Yabancı Parçalar, Partiküller Kaçak veya Çalışmama Durumu 

• Kurulumdan önce Emniyet Ventilini yıkayın.
• Farklı yabancı objeler için emniyetli olup olmadığını deneyin.
• Yabancı objeleri, parçaları, partikülleri temizleyin ve sistemden uzaklaştırın.
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Tel Filtre Kayıp Veya Zarar Götmüş (B Ya da Opsiyon)

Toprak, objeler veya böcekler Emniyet Ventilinin içine girebilir ve valfe zarar verebilir.

• Tel filtreyi düzgün takın.
• Tel filtreyi aralıklarla kontrol edin.

Ortam Sıcaklığı Çok Yüksekse

Malzeme genleşmesi. Valfe zarar gelebilir.

Ortam Sıcaklığı Çok Düşükse

Buzlanma, buhar donması, azalan debi, viskozlaşan akışkan. Kullanımının bozulmasına neden olur.

• 2 °C’nin altında sıcaklıklar için uygun ölçülerde Emniyet Ventili kullanın.
• Kontrol ünitesini ısıtın.

Basınç Aralığına Ulaşılamaması Veya Aşılması 

Bozulma veya ekstra yük. Kullanımının bozulmasına neden olur.

• Belirtilen basınç aralığına uyun.
 • Max. Basınç : 16 bar,
 • Min. Basınç : 4 bar.

Aşındırıcı ve Korozif Ortam

Hareketli parçalar sıkışır veya takılarak hareket eder. Kullanımının bozulmasına neden olur.
• Emniyet Ventili açıldıktan sonra temizleyin.
• Körük kullanın.
• Hareketli parçalar için uygun açıklık sağlayın.

Yüksek Parçacık Oranlarındaki Akışkan

Birikme ve tıkanma. Kullanımının bozulmasına neden olur.
• Uygun filtre kullanın.
• Ekstra filtre kullanarak parçacık tutma kapasitesini arttırın.

Emniyet Ventillerde Kalıntı 

Zehirlenme, yanıklar ve yaralanmalar.
• Uygun koruyucu giysileri giyin.
• Kalıntıları temizleyin.

Kaçağı Olan Emniyet Ventili

Sızdırmazlık elemanlarından ve contalardan sızan akışkan.
• Emniyet Ventilini kullanırken, taşınması esnasında  ve kuruluşta titreşimlerden ve darbelerden uzak tutun.
• Emniyet Ventilini kaçaklar için sıkça kontrol edin.

Kurcalama Sonucu Oluşabilecek Zarar Riski

• Valfin herhangi bir obje tarafında bloke edilmesini önleyin.

Sıcak Akışkan

Yanık yaraları.

• Uygun kıyafet giyin
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Sıcak Yüzeyler

Yakar.

• Uygun kıyafet giyin

Soğuk Yüzeyler

Soğuk Yanıkları

• Uygun kıyafet giyin

Saldırgan Ortamlar

Kostik yanıklar.

• Uygun kıyafet giyin

Keskin Kenar Ve Çapaklar

Yaralanma Riski.

• Eldiven kullanın.
• Uygun güvenlik önlemleri alın.

Yüksek Gürültü Emisyonu

İşitme Problemleri.

• Kulak koruyucusu takın.

3. DAMGALAMA
Ayarlanıp test edildikten sonra her emiyet valfi mühürlenir. Eğer valf zarar görmediyse üzerindeki etikete göre çalışacaktır. Üzerine çeşitli 
yöntemlerle damgalanan bilgiler aşağıdakileri ve daha fazlasını içermektedir.

• Sipariş bilgisi (seri numarası),
• Teknik bilgiler,
• Açılma Basıncı,

Uygulanan başka standartlar, yönetmelikler ve ekstra bilgiler için başka etiketler de basılabilir.

• Damgalama ile,
• Ayrı etiketleme (örnek olarak koruma kılıfı için)
• Uyarı etiketleri.

Eğer valfin üzerinde değişiklik yapıldı ise etiket üzerinde de değişiklik yapılmalıdır.

4 . EMNİYET VALFLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
4.1. Contalar ve Kaçaklar

Emniyet Ventilleri yüksek hassasiyette imal edilirler. Özelliklede sızdırmazlık yüzeyleri dikkatlice işlenir.

Emniyet Ventilleri için esnek ve metalik sızdırmazlıklar kullanılır. Metalik sızdırmazlık, sıkılık gereksinimlerini ulusal ve uluslar arası 
standartlarda belirtilen şekilde sağlar. Esnek sızdırmazlık elemanları her yerde olduğu gibi Emniyet Ventilinde de kullanılır. Esnek sızdırmalık 
elemanları malzemeye, basınca, sıcaklığa ve ortamın diğer özelliklerine göre seçilmelidir.

Akışkan ile malzemenin uygunluğunun sorumluluğu operatördedir.

Ölçü aletler kaçakları belirlemek için kullanılabilir. Yay yüklü Emniyet Ventillerinde kaçakları önlemek için körükler kullanılabilir. Toplama 
tankı da sızan akışkanı toplamak için kullanılabilir.

6 www.varnasan.com



4.2. Drenaj

Kural olarak drenaj çıkışı Emniyet Ventillerine konulmaz. 

İşlem Basıncı ve Açılma Basıncı

Emniyet Ventili açıldıktan sonra düzgün bir şekilde kapanması için işlem basıncı açılma basıncının altında kalmalıdır. İşlem basıncı, kapanış 
basınç farkının ve açılma basıncının %5 altında olmalıdır. Yay yüklü Emniyet Ventilinin sıkma kuvveti çalışma basıncı arttıkça düşer. İşlem 
basıncı açılmış basıncına yaklaştıkça akışkanın valften kaçma şansı artar. Böyle bir durumda sızdırmazlık yüzeyleri zarar görmüşse daha da 
fazla kaçağa neden olur.

4.3. Ortam Koşulları

Kontrolorler ve aktüatörler 2 °C ile 60 °C arasında kullanılmak için kullanılmıştır. Ekstrem koşullarda Emniyet Ventili malzemesi için paslanmaz 
çelik kullanımı önerilmektedir. Emniyet Ventilleri ve bağlantı boruları atmosfer koşullarından korunmalıdır.

4.4. Koruyucu Kaplama

Emniyet Ventillerine koruyucu kaplama fabrikada uygulanır. Koruyucu kaplama depo ve taşımada parçayı korur. Eğer kullanılacak dış ortam 
aşındırıcı ise ilaveten korozyon koruması da eklenmelidir. Hareket eden ve fonksiyonel olarak önemli olan parçalara koruyucu kaplama 
yapılmamalıdır.

5. PAKETLEME, TRANSFER VE DEPOLAMA
5.1. Paketleme

Emniyet Ventilleri hasar ve kaçaklar için teslimat öncesi kontrol edilir. Güvenli transfer için sızdırmazlık elemanları, yüzeyleri, diş yerleri 
oluşabilecek hasarlara karşı korunur.

5.2. Transfer

Emniyet Ventilleri sadece taşıma yerlerinden veya destek braketlerinden kaldırılmalıdır . Ekstra braketi ya da kulbu olmayan Emniyet 
Ventilleri uygun yardımlarla transfer edilmelidir.

Emniyet Ventillerine bağlantı yapılmış yerlerinden taşınmamalıdır. Emniyet Ventilleri düzgün taşınmalıdır, düşürülmemelidir. Titreşimler ve 
darbeler Emniyet Ventiline zarar verebilir.

Emniyet Ventilleri kirlenmeye karşı transferde korunmalıdır. Koruyucular ve uygun paketleme kullanılmalıdır.

5.3. Depolama

Emniyet Ventilleri kuru ve kirlenmeye karşı korumalı bir alanda depolanmalıdır. Uygun güvenli depolama sıcaklığı 5 °C ile 40 °C arasındadır. 
Depolama için üst limit sıcaklığı -10 °C ile 50 °C arasındadır. Emniyet Ventilleri flanş koruma kapakları ile gönderilir ve koruma kapakları ile 
depolanmalıdır. Ürünler 0 °C’nin altında depolanacaksa malzemelerin ısıl dirençlere dikkate alınmalıdır.

6. KURULUM
6.1. Kurulum hakkında Genel Bilgiler

Sadece eğitimli personel Emniyet Ventillerininn kurulumunu gerçekleştirmelidir. Eğitim, VARNASAN’daki tecrübeli personel tarafından 
verilen seminerlerde veya VARNASAN tarafından verilmiş teknik dökümanlar, videolar ve kurulum rehberlerinden öğrenilebilir. Genel 
kurulum talimatları dışında spesifik Emniyet Ventili çeşitleri için yazılmış talimatlara da bakılması gerekmektedir.

Kuruşluşta Emniyet Ventilinin çizimlerindeki bilgilere uyulması gerekmektedir. Belirtilen bağlantı elemanları gereksiz yüksek kuvvet ve 
gerilmelere maruz bırakılmamalıdır. Tork değerlerine ve üreticinin belirttiği hususlara uyulmalıdır. Emniyet Ventilleri, özellikle sızdırmazlık 
yüzeyleri, kurulum sırasında kesinlikle darbeye karşı korunmalıdır.

Kural olarak Emniyet Ventili dik konumda kurulmalıdır. Aksi gereken durumlar sadece teknik dokümanlarda yazıyorsa uygundur. Yatay 
konumlandırma operatör, üretici ve uzman tarafından onaylanmalıdır.

VARNASAN bağlantı noktalarındaki kaynaklar için sorumluluk kabul etmez. Kaynak sonrasındaki özellikler kullanılacak alana uyumlu 
olmalıdır. Bu sebeple kaynak sonucunda;
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• Orifis bölgeleri ve duvar kalınlıkları azalmamalı.
• Geçiş sıcaklığı 50 °C’yi aşmamalıdır.

Kaynaktan sonra tavlama işlemi gerekebilir. Bunun devamında gerekenler;

• Tavlama sıcaklığı 630 °C’yi aşmamalıdır
• Süre 40 dakikayı geçmemelidir.
• Tüm valfin ısınmasını önlemek için tavlama işlemi sırasında ısı girişini kaynak dikişi ile etkilenen bölgelere sınırlayın.
• Kapaktaki sıcaklık tavlama işlemi boyunca 150 °C’yi geçmemelidir. Bu kapağı soğutarak gerçekleştirilebilir.

Emniyet Ventilleri sistemdeki dinamik titreşimlerden etkilenmeyecek şekilde kurulmalıdır. Eğer titreşimler kaçınılmazsa o-ring U şekilli 
genleşme boruları ve körüklerle titreşimlerin Emniyet Ventiline gelmesi engellenebilir. Destek braketleri sisteme bağlanmalıdır, destek 
braketleri tepki kuvvetlerini sönümler.

Emniyet Ventillerindeki bağlantılara uygun ölçümlendirilmiş contalar kullanılmalıdır. Sızdırmazlık elemanları ve parçalar akışı bozmayacak 
şekilde olmalıdır. Bağlantılar belirtilen şekillerde bağlanmalıdır. Giriş ve çıkış bağlantıları Emniyet Ventilinin ölçülerinden küçük olmamalıdır. 
Sistemi ısıtmak gerekebilmektedir. 

Maksimum geri dönüş basıncı, maksimum giriş basıncı kaybı ve sıcaklık dikkate alınmalıdır. Akışkanın engelsiz ve risksiz bir şekilde akışının 
sağlanması gerekmektedir ve bloke edilmemesi lazımdır.

Emniyet Ventili yüksek statik ve termal stresler olmadan kurulmalıdır. Borular yüksek kuvvet ve torklar kullanmadan bağlanılabilmelidir. 
Açılması halinde oluşan tepki kuvvetleri ve ısıl genleşmeler kurulumda göz önüne alınmalıdır. Çıkış bağlantıları akışa uygun olarak 
bağlanmalıdır. Sistemden dışarı çıkışlarda boşaltma, akışkanın çeşidine ve ortama uygun şekilde yapılmalıdır. 

Boşaltma bölgelerinde gazlar ve buhar yukarıya rahat çıkabilecek şekilde konumlandırılmalıdır. Sıvılarda boşaltım için borular aşağıya doğru 
emli olmalı ve Emniyet Ventilinden daha alçakta sistemden atılmalıdır. Tam boşaltım için Emniyet Ventilinden dik olarak aşağıya doğru 
konumlandırılabilir. Boşaltım borusu Emniyet Ventilinden sonra direkt dik olarak çıkmamalıdır.

Boşaltma yerleri düzgün şekilde ölçümlendirilmeli, kolay bir şekilde ulaşılabilmelidir. Kaçan akışkan akışkana uygun şekilde toplanmalıdır.
Boşaltma Emniyet Ventilinin tam üstüne konumlandırıldıysa valf, tozdan ve nemden korunmalıdır. Körüklerin basınç ve sıcaklık limitlerine 
dikkat edilmelidir. Sorunlu körükler kaçak akışkan var mı diye kontrol edilmelidir.

Bonedeki inceleme deliği basıncı eşitlemek için kullanılmaktadır. Ancak bone bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Bunlar kısaca buzlanma, 
yabancı parça girimi ve kritik akışkan sızmasıdır. İnceleme deliği gerektiği takdirde uygun vidalı tapalar ile kapalı tutulabilir. Ancak bu işlem;

• Standartlar ve yönetmelikler izin veriyorsa,
• Basınç birikimi tehlikeli sonuçlar doğuruyorsa,
• Körüklerin buzlanma şansı artar.

Kapalı körükler düzgün bir şekilde görüntülenmeli ve dizayn edilmelidir. Eğer sistem 60 °C’den büyükse aktüatörler ve kontrolörler uygun 
bir şekilde konumlandırılmalıdır. Emniyet Ventilinde patlama diski kullanılacaksa düzgün hizalanabildiğine bakılması gerekmektedir.

Eğer güvenlik gerekliliklerini sağlıyorsa patlama diski kullanılabilir. Patlama diskinin patladığında parçacık oluşturmayacağına dair belge 
alınmalıdır. Patlama diski ile Emniyet Ventili sacı arasında kalan bölge basınçsız olmalı yada basıncı kontrol edilmelidir.

6.2. Emniyet Ventilii Kurulumu

Sistemlere ve valfin çeşidine göre farklı kurulum adımları gerekmektedir. Sadece önemli adımlar kullanım talimatlarında verilmiştir. Kullanım 
talimatları sadece kaba anlayış için kullanılır. Spesifik detaylar spesifik ürünler için özel olarak hazırlanmış talimatlarda belirtilmiştir.

Önkoşullar 

• Flanşlardaki  ve bonedeki korumaları ve kapama saclarını çıkartın.
• Sacın tipine göre Emniyet Ventili tanımlanır.
• Gözle kontrol yapılır.
• Bağlantılar sızdırmazlık için test edilir.
• Sistem yıkanarak yabancı maddeler temizlenir.
• Test cihazı olmayanlar için basınç testi kapalı flanş ile test edilir.

Prosedür

• Emniyet Ventilini güvenceye alın.

8 www.varnasan.com



• Eğer destek braketleri varsa kullanılması gerekmektedir.
• Giriş ve Çıkış bağlantılarını yapın ve uygun sızdırmazlık elamanı kullanın.
• Eğer gerekli ise drenaj ve boşaltım sistemini de kurun.
• Eğer gerekli ise drenaj açıklığını drenaj hattının en alçak noktasına kurun.
• Güvenlik araç ve parçalarını emiyet valfinden kaldırın.

Emniyet Ventili kurulmuştur.

7 . BAŞLAMAK
7.1. Sistemi Başlatmak

Sistemlere ve valfin çeşidine göre farklı başlama adımları gerekmektedir. Sadece önemli adımlar kullanım talimatlarında verilmiştir. Kullanım 
talimatları sadece kaba anlayış için kullanılır. Spesifik detaylar spesifik ürünler için özel olarak hazırlanmış talimatlarda belirtilmiştir.

Önkoşullar

• Emniyet Ventili kurulmuştur.

Prosedür

1. Test cihazı ile basınç testi yapın.
2. Havalandırma kolunun pozisyonuna bakın.
3. Test cihazını sökün.
4. Patlama bölgesini kontrol altına alın.
5. Sistemi yavaşça başlatın ve yavaşça basıncı arttırın. Ancak açılma basıncına gelmeyin.
6. Emniyet Ventilini ve bağlantı noktalarını kaçak için kontrol edin.

• Emniyet Ventili kullanımdadır.

8. ÇALIŞMA
8.1. Çalışması İle İlgili Genel Bilgiler

Sistemlere ve valfin çeşidine göre farklı başlama adımları gerekmektedir. Sadece önemli adımlar kullanım talimatlarında verilmiştir. Kullanım 
talimatları sadece kaba anlayış için kullanılır. Spesifik detaylar spesifik ürünler için özel olarak hazırlanmış talimatlarda belirtilmiştir.

Emniyet Ventilleri çalışmalarını test etmek için havalandırılmalıdır. Emniyet Ventilleri, açılma basıncının % 75’i kadar bir çalışma basıncıyla 
havalandırılabilir. Bakım aralıkları kural gruplarından ve yönetmeliklerden belirlenmelidir.

Eğer Emniyet Ventili hasar almış sızdırmazlık yüzeyinden sızdırıyorsa servis çağırılmalıdır. Böyle bir durumda valf boşaltılmalıdır. Titreşim 
bazı parçaların gevşemesine neden olabilir. Bu yüzden sıklıkla vida bağlantıları kontrol edilmelidir.

Bakım aralıkları kullanma sıklığına göre değişiklik gösterir bu farklı bakım zamanları operatör, üretici ve uzman kişilerle görüşerek ortaya 
çıkar. Bakım aralıkları aşağıdaki nedenlerden dolayı kısalır;

• Korosif, agresif, aşındırıcı ortam ve akışkan durumunda
• Emniyet Ventilini sıklıkla açılıyorsa

Destekli yükleme sistemi her yıl bir kere kontrol edilmelidir.

8.2. Emniyet Ventilinin Kullanışını Kontrol Etmek

Sistemlere ve valfin çeşidine göre farklı çalışma anında test adımları gerekmektedir. Sadece önemli adımlar kullanım talimatlarında 
verilmiştir. Kullanım talimatları sadece kaba anlayış için kullanılır. Spesifik detaylar spesifik ürünler için özel olarak hazırlanmış talimatlarda 
belirtilmiştir.

Yüksek Hızda Boşaltım, Yüksek Sıcaklık ve Yüksük Gürültü

Yaralanma ve işitme kaybı riski.

• Koruyucu kıyafet giyin.
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• Kulak için ekipman takın.

Prosedür

1. Emniyet Ventiline hava tutun.
2. Akışkanı uzaklaştırın.
3. Depozitleri çıkartın.
4. Yumuşak sızdırmazlık elemanları ya da hareketli kılavuz yüzeyler sıkışma var mı diye kontrol edilir.
5. Havalandırma kolu rahat bir şekilde ulaşabiliyor mu diye kontrol edilir.
6. Boşaltım işlemini kontrol edin.

• Emniyet Ventili kontrol edilmiştir.

9. BAKIM

9.1.Bakım Hakkında Genel Bilgiler

Sadece eğitimli personel Emniyet Ventilinin bakımını yapabilir. Eğitim, VARNASAN’ın verdiği seminerler, tecrübeli insanların workshop’ları 
yada VARNASAN’ın yaptığı dokümanlar ile alınabilir.

Emniyet Ventilleri bakım için sökülmelidir. Söken kişiye olabilecek tehlikelerin hepsi anlatılmalı. Sökülme işlemi eğer yağ kuruduysa zor 
olabilir. Emniyet Ventilini çıkarmadan önce basınç düşürülmelidir.

Sökümden önce bonenin içinde akışkan olup olmadığına bakılmalıdır. Açık boneden veya boşaltım hattından akışkan sızıyor ise körükler 
hatalıdır ve acilen değiştirilmelidir. Körüklerin belirli bir sayıda ve kuvette yüklenme yeteneği vardır. Bu say sonrası körük zarar görmeye 
başlar, buna göre ömrünü tamamlamadan körükler değiştirilmelidir.

Contalar ve çevresi sıklıkla kontrol edilmelidir. Eğer sıkılık istenilen seviyede değilse contalar değiştirilmelidir. Yedek malzemeler 
VARNASAN’dan elde edilebilir. 

Eğer açılma basıncı değiştirilecekse yayın çalışıp çalışmayacağının kontrol edilmesi lazım ve ona göre ayarlama yapılması gerekmektedir. 
Ayarlamadan sonra Emniyet Ventili kontrol edilmelidir.

Açılma basıncı değiştirilecekse sızdırmazlık elemanı çıkartılmalı ve yay değiştirilmelidir. Bu değiştirme garantisini geçersiz kılar. Değişiklikler, 
üretici fabrikada onaylanmış kişilerce yapılmalıdır. 

Test için kullanılmış akışkan pilot kumandalı valfin içinde kalır kullanılacak asıl akışkanın uyumlu olması kontrol edilmeli uyumlu değil ise 
düzgün şekilde yıkanmalıdır.

9.2. Açılma Basıncının Ayarlanması

Sistemlere ve valfin çeşidine göre farklı sökme adımları gerekmektedir. Sadece önemli adımlar kullanım talimatlarında verilmiştir. Kullanım 
talimatları sadece kaba anlayış için kullanılır. Spesifik detaylar spesifik ürünler için özel olarak hazırlanmış talimatlarda belirtilmiştir.

Akışkan Sızması

İnsana ve çevreye tehlike.

• Akışkana göre güvenlik önlemi al.
• Borulardaki akışkandan kurtulun.
• Tehlike bölgesine yetkili personelden başkasını geçirtmeyin.
• Uygun koruma ekipmanı giyin.

Mil Burulmalara Karşı Korumalı Değil

Sızdırmazlık yüzeylerine hasar verir.

• Mili burulmalara karşı sabitleyin.
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Önkoşullar

• Akışkanın basınçlı olmadığından emin olun.
• Bonede akışkan kalmasın.

Prosedür 

1. Mührü kırın.
2. Kolun kapağını sökün.
3. Mili burulmaya karşı koruyun.
4. Yayı sıkın ve basınç vidasını istenilen açma basıncına ayarlayın. Yayın sınırlarına göre kontrol ederek ayarlayın.
 a. Basınç vidası sağa çevrildiğinde ayar basıncı daha yüksek olur. Yay daha fazla gerginliğe maruz kalır.
 b. Basınç vidası sola çevrildiğinde ayarlanan basınç düşer. Yaydaki  gerginlik azalır.
5. Açma basıncını kontrol edin.
6. Kol kapağını takın.
7. Yetkili birim tarafından yeniden mühürleyin.

• Açma basıncı ayarlandı.

9.3. Yayı Değiştirmek

Sistemlere ve valfin çeşidine göre farklı sökme adımları gerekmektedir. Sadece önemli adımlar kullanım talimatlarında verilmiştir. Kullanım 
talimatları sadece kaba anlayış ve sadece yaylı Emniyet Ventili için kullanılır (A). Spesifik detaylar spesifik ürünler için özel olarak hazırlanmış 
talimatlarda belirtilmiştir.

Akışkan Sızıntısı

İnsana ve çevreye tehlike.

• Akışkana göre güvenlik önlemi al.
• Borulardaki akışkandan kurtulun.
• Tehlike bölgesine yetkili personelden başkasını geçirtmeyin.
• Uygun koruma ekipmanı giyin.

Yay Gerilmesi

Parçaların fırlamasından kaynaklı yaralanma.

• Kurma talimatlarına uyun.
• Koruyucu elbise giyin.

Ters Yaylar

Kilitlenmiş yaylar. Kullanılamamak.

• Parçayı sökerken yayları ters çevirmeyin.

Mil Burulmalara Karşı Korumalı Değil

Sızdırmazlık yüzeylerine hasar verir.

• Mili burulmalara karşı sabitleyin.
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Prosedürler

1. Mührü kırın.
2. Kol kapağını sökün.
3. Mili burulmaya karşı koruyun.
4. Basınç vidasını açın.
5. Boneyi çıkarın
6. Yayı çıkarın.
7. Disk ve kılavuzla mili çıkarın
8. Oturma yüzeyini, diski ve gövdeyi temizleyin.
9. Mili, kılavuz ve diskle yerine takın.
10. Yeni yay takın.
11. Boneyi geri takın. 
12. Mili burulmaya karşı koruyun.
13. Yayı sıkın ve basınç vidasını istenilen açma basıncına ayarlayın. Yayın sınırlarına göre kontrol ederek ayarlayın.
 a. Basınç vidası sağa çevrildiğinde ayar basıncı daha yüksek olur. Yay daha fazla gerginliğe maruz kalır.
 b. Basınç vidası sola çevrildiğinde ayarlanan basınç düşer. Yaydaki  gerginlik azalır.
14. Açma basıncını kontrol edin.
15. Kol kapağını takın.
16. Havalandırma kolunu ortaya getirerek kaldırma çatalını kavramanın altına getirin.
17. Yetkili birim tarafından yeniden mühürleyin.

• Yay değiştirilmiştir.

NO PARÇA NO MİKTAR

1 GÖVDE 1

2 KLEPE 1

3 O - RİNG 2

4 YAY BASKI KLEPELERİ 2

5 YAY 1

6 KLEPE MİLİ 1

7 GİRİŞ TARAFI FLANŞLI BAĞ. PARÇASI 1

8 ÇIKIŞ TARAFI FLANŞLI BAĞ. PARÇASI 1

9 KLEPE MİLİ O - RİNG YATAKLAMASI 1

10 KLEPE CONTASI 1

11 CONTA YATAKLAMA PULU 1

12 KLEPE PULU 1

13 KLEPE CİVATASI 1

14 GÖVDE TEFLONU 1

15 MANUEL AÇMA MAFSALIDİŞLİ BAĞ. 1

16 EMNİYET KAPAĞI 1

17 MANUEL AÇMA KOLU 1

18 AYAR CİVATASI 1

19 KOL BAĞLANTI PİMLERİ 2

20 KOPİLYA 1

21 BAĞLANTI CİVATALARI 6

22 BAĞLANTI SOMUNLARI 6

23 PUL 12

24 AYAR CİVATASI SOMUNU 1

25 ÜST GÖVDE YAY KOVANI 1
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