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Makale

ÖZET
Sanayinin geniş bir alanında kullanılan emniyet ventilleri çok hassas cihazlar
olup, tasarımı, testi, seçimi, kontrolü ve montajı çok önemlidir. Emniyet ventili
boyutlandırılması, geri basıncın kritik basıncın altında veya eşit olması (kritik
akış), kritik basıncın üstünde olması (alt kritik akış), viskoz akış, iki fazlı akış
gibi akış rejimlerine bağlıdır. Bu çalışmada, emniyet ventili seçimi, kontrolü ve
montajı için kısa bilgi verilmiş ve ventil boyutlandırılması sayısal örnek verile-
rek açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Emniyet Ventilleri, Emniyet Centili Boyutlandırılması, Akış
Rejimleri

1. GİRİŞ
Basınçlı kaplar (buhar kızgın su kazanları, basınçlı hava depoları,

hidroforlar, doğal ve sıvı gaz depoları v.b.) ve bunlarla ilgili tesisat-

ların zarar görmemesi için aşırı basınca karşı korunması gerekir. Bu

basınçlı kaplar ve ilgili tesisatların dayanabileceği maksimum

basınçlar önceden hesaplanmış ve cihazların etiketlerinde belirtil-

miştir.

Emniyet ventili; koruyacağı cihazdaki akışkanın dışında hiçbir ener-

jiye ihtiyaç duymadan, otomatik olarak önceden tespit edilmiş basınç

değerinin aşılması halinde basıncı tespit edilmiş değerin altına düşü-

recek miktarda akışkanı dışarı atan ve ventili tekrar kapatarak siste-

mi eski haline getiren cihazlardır.

Emniyet ventili genelde piyasada ф 6 mm ve üzeri akış çaplarında ve

0,1 bar ve üzeri basınçlarda kullanılmak üzere bulunmaktadır.

Sıcaklık değerlerinde herhangi bir sınır yoktur.

Abs tract: 

Safety valves which are widely used in
industry, are very sensitive equipments
and its sizing, selecting, installing and
controlling are very important. Sizing
of safety valves dependents on the
flow regime as critical flow, subcritical
flow, viscous flow, two phase flow. In
this work its selection, installation,
control and sizing are briefly summa-
rized and its sizing explained by a
numeric example.
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1.1. Emniyet Cihazları
Emniyet Ventilleri

a. Patlayan emniyet Diskleri

b. Emniyet Ventili ve Patlama Disklerinin Birleşik

Düzenlemeleri

c. Pilot Emniyet Ventili

d. Kontrol Edilen Emniyet Basıncını Boşaltma

Sistemleri

1.2. Emniyet Ventili Çeşitleri
Kendinden Tahrikli Emniyet Ventili
Emniyet ventilinin koruması altındaki cihazın içinde-

ki akışkanın yarattığı ve ventil diskine alttan etkiyen

basıncı karşılamak için doğrudan doğruya bir meka-

nizma kullanılan ventiller bu çeşide girer. Bu meka-

nizmalar, ağırlıklı, bir kol + ağırlık veya yaylı olabilir.

Yardım Alan Emniyet Ventilleri
Emniyet ventilleri güç tahrikli mekanizmalarla bir-

likte kullanılabilirler.

Yardımcı Mekanizmalı Emniyet Ventilleri
Yardımcı mekanizma gücünü ekstra bir enerjiden

alabilir.

Pilot Güdümlü Emniyet Ventilleri
Dışarı atılması gereken akışkanın bir pilot vana tara-

fından kontrol edilen, kendinden tahrikli bir emniyet

ventilidir.

1.3. Tanımlar
Basınç
Basınç birimi bare veya bara (1 bar = 105 Pa)

Ayar Basıncı (Set Presure)
Önceden saptanmış basınç görevi, iç basıncım bu

basınca yaklaşması halinde emniyet ventiline açma

kumandasını vermektir [1] (Şekil 1). Emniyet venti-

li imalatçıları tarafından korunacak basınçlı kabın

mukavemet sınırına yakın bir değer seçilir ve belir-

lenir.

Aşırı Basınç (Over Pressıre)
Emniyet ventili imalatçıları bu basıncı ayar basıncı-

nın yüzdesi olarak verirler.

İç Basınç (Relieving Pressure)
Emniyet ventili için önemli bir basınçtır. Ayar basıncı

ile aşırı basıncın toplamına eşit veya daha büyüktür.
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Geri Basınç (Back Pressure)
Emniyet ventilinin akışkanı dışarı atarken emniyet

ventili ve dışarı atma donanımında oluşan basınçtır.

Tekrar Oturma Basıncı (Reseating Pressure)
Aşırı basıncı düşürmek için akışkanın bir kısmını

dışarı atmış olan emniyet ventilinin tekrar yerine

oturması için oluşmuş olan emniyet ventili kalkışının

sıfır olduğu basınçtır.

Patlama Basıncı (Blowdown Pressure)
Ayar basıncı ile tekrar oturma basıncı arasında-

ki basınç, ayar basıncının yüzdesi olarak verilir,

bara olarak ifade edilmişse, bu basınç 3 bara’dan

küçük olur.

Kalkış (Lift)
Ventil diskinin kapalı durumdan yükseliş uzak-

lığıdır.

Akış Kesiti
Giriş ve tekrar oturma arasında daha önce

hesaplanmış olan gerekli akış miktarını gerçek-

leştirecek minimum akış kesit alanıdır.

Akış Katsayısı
k=Deneylerden elde edilen akış miktarı/Hesaplan-

mış teorik akış miktarı.

Tescil Edilmiş Akış Katsayısı
Bir emniyet ventili kullanılmak üzere temel olarak

alınmasına izin verilmiş akış miktarının, hesaplan-

mış teorik miktara oranı.

1.4. Bağlantılar
Emniyet ventilinin dış bağlantıları için;

• Kaynak ile bağlantı EN 12627

• Socet kaynağı ile EN 12760

• Flanşlı bağlantı EN 1092-1, EN 1092-2, 

EN 1092-3, prEN 1759-1

• Dişli bağlantı ISO 7-1 veya

ANSI B1-20.1

• Emniyet Ventillerinin EN ISO-4126-1:2004

Bağlantı Uçlarının Şekil 1a,1b,1c

Tasarımı

2. BOYUTLANDIRMA
Günümüzde emniyet ventili firmalarının geliştirmiş

olduğu emniyet ventili boyutlandırması ve seçimi

programları bulunmaktadır, bunlar boyutlandırma ve

seçim işini çok kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada

programları bir tarafa bırakarak, bu sürecin ana

hedefleri, ilgili standartları, yapılacak hesaplar ve

bunlar için gerekecek veri tabanının hazırlanması ile

ilgili bilgiler verilecektir. Aşağıda çalışmada geçen

sembol ve indisler verilmiştir.

Gazlarla ilgili veriler
Gazlar ve buharlar gaz ortamı olarak isimlendirilir-

ler. Buhar fazı, sıvı fazı ile bir denge halindedir. Bir

sıvı fazı olan suyun, gaz fazı su buharı ile olan iliş-

kisinde görüldüğü gibi, sonuç bir sıvı içinde bulun-

duğu basınca bağlı olarak buhar(gaz), sıvı veya katı

olarak bulunabilir. Gazlar için aynı şeyi söyleyeme-

yiz. Gazlar için;

P . v = Z . R . T (1)

eşitliğini yazabiliriz. Eğer gaz saf bir gaz, tek çeşit

bir gaz, gaz karışımı değil ise ideal bir gaz olarak

kabul edilir. Herhangi bir maddenin 1 mol’ü

6,022214∙1023 (Avagadro sayısı) atom veya molekül

içerir. G=MG/Mhava, (TG=Thava, PG=Phava, ZG=Zhava=1).

Diğer gazların sıkıştırılabilme çarpanı aşağıdaki

Şekil 2’den bulunabilir.
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Gaz akışı:
Gaz akışı kritik ve kritik altı akış şeklindedir.

Akışların kritik olsun, kritik altı olsun emniyet ven-

tilinde akışın ideal bir lülede oluştuğu ve adyabatik

olduğu kabul edilir ve enerji kaybı genellikle ihmal

edilir. Bu şartlar altında özgül hacimle basınç arasın-

daki ilişki aşağıdaki gibidir.

P . vk = sabit (2)

Eğer geri basınç,Pb kritik basınç Pc’nın

altında Pb ≤ Pc ise lüle içindeki akış Kritik Akış

(Critical Flow)

değilse Pb > Pc Kirik Altı Akış denir. (Subcritical Gas

Flow) (3)

Lüle içindeki kritik akış oranı sadece k’ya bağlıdır.

Eşitliklerdeki Pb geri basınç ve Po iç basınç mutlak

basınçtır.

(4)

lüledeki akış kritik,

lüledeki akış kritik altıdır.     (5)

Aşağıdaki cetvelde 20 °C ve atmosferik basınçta

bazı gazların kritik basınçları, izentropik üstel katsa-

yıları ve Pc/Po oranları görülmektedir.

Cetvel 1. Çeşitli Gazların k Katsayıları ve Pc/Po Oranları

Gaz k Pc/Po

Hava 1,40 0,528

Etilen 1,25 0,555

Metan 1,31 0,544

Azot 1,40 0,528

Amonyak 1,31 0,544

Su buharı 1,3 0,546

Sıvılar-Viskoz sıvılar ve Viskoz akışlar
Sıvıların yoğunlukları sıcaklıkla değişmesine rağ-

men basınçla belli bir sınıra kadar hemen hemen

sabit kalır. Bu sınır yüzlerce bara mertebesindedir.

Özgül yoğunluk herhangi bir sıvının yoğunluğunun

aynı sıcaklıktaki suyun yoğunluğuna bölümüdür ve

birimsizdir. Özgül yoğunluğu ρ>1 olan sıvılar sudan

ağır, ρ<1 olan sıvılar sudan hafif sıvılardır.

Viskoz sıvılar: Normal (viskoz olmayan) sıvılardan

farkı akış sırasında normal sıvılardan daha fazla

direnç göstermesi, dolayısıyla aynı miktarda viskoz

sıvıyı borular içinde hareket ettirmek için normal

sıvılara göre daha fazla enerji kullanmak gerektiği-
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dir. Viskoz sıvılarla emniyet ventili hesabı yapabil-

mek için bir düzeltme çarpanı kullanılır. Bu çarpan

Şekil 3’te Reynolds sayısına bağlı olarak verilmiştir

[2].

Reynols sayısı viskoz sıvılar için aşağıdaki eşitlikten

hesaplanır.

(6)

a- 34≤Re≤200 ise Kv= 0,6413+0,7669ln(Re)

b- 200≤Re≤60000 ise Kv = -0,5735+0,4343ln(Re)-

0,04093ln2(Re)+0,001308ln3(Re)

c- Re>60000 ise Kv=1’dir veya abaklardan yararlanılır.

Emniyet ventilinin boşaltma kapasitesi:

A. Gazlar
A1: Kritik akışlarda

(7)

C: Boşalma (Relieving) durumundaki izontropik 

üstün bir fonksiyonudur.

(8)

, C’yi hesaplamak için yukarı-

daki cetvelden gazın cinsine karşı gelen (k) alınır.

R = 8,314 kJ/kmol K

A2: Kuru doymuş buhar

Kuru doymuş buhar (kuruluk oranı min %98) için de

yukarıdaki eşitlik kullanılır.

A3: Kritik altı akışlarda

(9)

(10)

A4: Buharlaşmayan sıvılar (non-flashing liquid)

Türbülanslı ortamda Re ≥ 80000

(11)

B. Emniyet Ventillerinin Boyutlandırılması
B1. Genel

B1.1. Doymuş (saturated) veya kızgın buharın kritik

akışında kapasite;

(12)

B1.2. Islak buhar kapasite hesabı

Kuruluk oranı %90 ve üzeri olan ıslak buharlarda

kapasite;

(13)

B1.3- Gazlar için kapasite hesabı

B1.3.1 Kritik akışlar için;

(14)

(15)

B1.3.2 Kritik altı akışlar için;

(16)

B1.4 Sıvılar için kapasite hesabı;

(17)

Tesisat Mühendisliği - Sayı 140 - Mart/Nisan 2014 33

Şekil 3. Viskozite Düzeltme Katsayısı DIN EN ISO 4126-7 Sayfa 29

Sukru Aydemir:Sablon  26.03.2014  11:47  Page 33



Makale

Testler
T≥100 ºC sıvılar için imal edilmiş emniyet ventilleri

su buharı, hava veya özellikleri bilinen bir gazla test

edilir.

T≥100 ºC doymuş su veya kızgın su için imal edil-

miş emniyet ventillerinin sertifikalı kapasitesinin

hesaplanması aşağıdaki eşitlikle yapılır.

(18)

RkW Emniyet ventilinin kapasitesi (kW)

Po İç basınç (the relieving pressure)

= Ayar basıncı + Aşırı basınç (bara)

A Emniyet ventilinin akış alanı (mm2)

Kdr Sertifikalanmış ve sertifikalanacak emniyet

ventilinin hesaplanmış kapasite çapanı

Deneyerek.elde.edilen.gerçek.kapasite
Kd = ———————————————— = Emniyet.ventilinin.

Teorik.olarak.hesaplanmış.kapasite       kapasite.çarpanı

(19)

Örnek 1- Sıkıştırılabilme faktörü Etilenin (C2H4)

boşaltma (relieving condition) şartlarındaki (55ºC ve

62 bara) sıkıştırılabilme faktörü? Tc = 282,85 K

Pc = 51,57 bara

Şekil 2’den Z=0,712 bulunur.

Örnek 2. Bir buffer deposunda, 6 bar’daki hava

(k=1,4) çevreye bırakılıyor. Akış kritik mi, kritik altı

mıdır?

Örnek 3. 100 ºC’ta veya üzerinde olan kızgın su için

bir Emniyet Ventili tasarlanacak ve Emniyet Ventili

sertifikalı olarak %10 aşırı basınca göre hesaplana-

caktır, Kdr = 0,8.

Kazan karşı basıncı =11,2 bare

Ayar basıncı =11,2 bare

Su sıcaklığı = 160 ºC

Kazan kapasitesi = 3300 kW

Po = 11,2∙1,1+1=13,32 bara

Rkw = 0,329 . Po . A . Kdr eşitliğinden

Örnek 4- Emniyet ventili %10 aşırı basınçta Kdr= 0,5

olarak sertifikalandırılacaktır.

Kazan karşı basıncı =11,2 bare

Ayar basıncı =11,2 bare

Geri basınç = Atmosferik

Yoğunluk = 925 kg/m3

İstenen kapasite = 5000 kg/h

Su sıcaklığı = 50 ºC

Kazan kapasitesi = 3300 kW

Po= 11,2∙1,1+1=13,32 bara

Gerekli akış alanı;

İki Fazlı Akışlar
Çok bileşenli karışımlar için ortalama veriler alınır.

Akış, düzgün kabul edilir. Uygulamadaki sınırlar

içinde kalınması önerilir.

Buharlaşma (flashing) akış
Metot aşağıdaki a ve b şartlarından biri veya her ikisi

de gerçekleşirse doğru sonuç verir.

a- Akışkanın aşırı sıcaklığı, sıvının termodinamik

kritik sıcaklığından %90 düşükse;

Tr < Taşırı / Tc < 0,5

b- Akışkanın aşırı basıncı, sıvının termodinamik kri-

tik basıncından %90 düşükse;

Pr < Paşırı / Pc < 0,5

Taşırı Boşaltma sırasındaki maksimum sıcaklık (K)

Paşırı Boşaltma sırasındaki maksimum birikmiş 

basınç veya biraz düşüğü (Pa)
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Eğer Tr ve Pr yukarıdaki a ve b sınırlarından büyükse

veriler hızla değişir ve kabul edilemez yanlışlara neden

olurlar. Bu durumda Tr ve Pr yerine Tc ve Pc alınır.

Karışımlar için flashing akışlar
Bu metot çok bileşenli flashing için kullanılır. Kimyasal

olarak benzer olan bu bileşenlerin doyma sıcaklıkları, i

ve j bileşenler olmak üzere;

Ti,buharlaşma – Tj,buharlaşma < 100 ˚C için geçerlidir.

(Ti,buharlaşma > Tj,buharlaşma kabul.)

Erimiş gazlar
Önemli miktarda gaz azot ve hidrojen gibi yüksek

basınçlı gazlar, sıvı içinde erimiş ise, metot boşaltma

sırasında doğrudan doğruya uygulanamaz. Bu karı-

şımlarda değerler değişir. Örneğin karışımların ter-

modinamik kritik değerleri, bileşenlerin değerlerin-

den çok farklıdır. Bu doyma eğrisinde değişikliğe

neden olur. Diğer değerler de karışımın yoğunluğu,

viskozitesi, buharlaşma entalpisi v.b. etkilenir ve

değişirler. Hatta az miktardaki erimiş gazlar, karışı-

mın basınç düşümüne neden olur. Bu durumda bu

gazlar serbest hale geçerler. Sonuçta kütlesel debide

sıvı akışına göre bir düşme olur.

Gazların ortaya çıkışı göz önüne alınmak istenirse

gaz eşitlikleri kullanmak mümkündür veya gaz çıkı-

şı ihmal edilebilir.

SONUÇ
Sanayinin geniş bir alanında kullanılan bu ventiller,

çok hassas cihazlar olup, tasarımı, testi, seçimi, kont-

rolü ve montajı emniyetli çalışma için çok önemlidir.

Emniyet ventili boyutlandırılması, geri basıncın kri-

tik basıncın altında veya eşit olması (kritik akış), kri-

tik basıncın üstünde olması (alt kritik akış), viskoz

akış, iki fazlı akış gibi akış rejimlerine bağlıdır.

Emniyet ventilleri, tasarımı ve testleri uygulamalı

termodinamik kapmasamında elle alınması gereken

cihazlardır.
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