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YÜKSEK DEBILI PNÖMATIK VALFLERDE SERAMIK-
PLASTIK TEKNOLOJISI ILE ÇALISMA ÖMRÜNÜN 
ARTIRILMASI VE SÜRTÜNMENIN AZALTILMASI 

 
 
Vahdettin BAYRAK 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bilindigi üzere pnömatik valflerin genelinin çalisma mantigini hava basinci vasitasiyla konum 
degistiren bir sürgünün çalismasi olusturmaktadir. Ayni çalisma prensibi ISO valflerde de mevcuttur. 
Pnömatik valf kullanicilarinin genelinin karsilastigi sorunlarin basinda ise bu millerin(sürgülerin) 
takilmasi ve valflerin havaya istenen yönü vermemesidir. Bu sorunun en büyük sebebi ise degisen 
hava kalitelerinin bu mile olumsuz etkisi ve meydana gelen sürtünme direncine karsi milin asinmasi ve 
bu dirence yenik düsmesidir. 
 
Bu bildiride bu sorunlarin çözümü, milyonlarca kez çalisma garantisi veren ve sürtünmenin neredeyse 
sifir oldugu yeni bir teknoloji anlatilacaktir. Bu teknoloji ile her bir valfin 100 milyon kez 
tetiklenebilecegi(3 yil garanti (300 çalisma günü süresince günde 15 saat çalisarak ve her bir tetikleme 
için geçen süre 1 saniye olarak kabul edilir.)), yagli ve yagsiz 40 mikron filtre ile filtrelenmis hava ile 
çalisabilecegi ve hava kalitesindeki degisimlerden etkilenmedigi, kisa stroklu ve yer degistirmenin çok 
seri bir sekilde olmasi istenen sistemlerde nasil kullanildigi uygulamalarla anlatilacaktir.  
 
 
 
 
GIRIS 
 
Günümüzde teknolojideki gelismelerle dogru orantili olarak endüstrinin her dalinda kullanilan pnömatik 
ekipmanlardaki, valflerin uygunlugunun önemi bir kat daha artmistir. Endüstride bütün sektörlerde 
kullanilan ekipmanlarin, artan rekabet ortamindan dolayi hareket hizlari artmis ve kapasiteler 
maksimum hale gelmistir. Bu ekipmanlar içerisinden kullanilan pnömatik valflerin çalisma ömürlerinin 
artirilmasi, makine imalatçisi ile kullanici fabrikalarin üretim kapasitelerini dogrudan etkileyen bu 
komponentlerin saglikli çalismasi, is verimi ve üretim kayiplarinin minimum degerlere indirilmesi 
vazgeçilmez bir talep haline gelmistir. Makine imalatçilarinin yapmis oldugu makinelerin çalisma 
ortamlarinin ülkemizde çok da iyi olmadigi açikça bilinmektedir.  Makine kullanicisi isletmeler, 
bünyelerinde kullanmis olduklari havanin ne kadar kötü olursa olsun, havaya yön veren pnömatik 
valflerin sorunsuz çalismalarini arzularlar. Ancak mevcut olan ortamda kullanilan pnömatik valflerin 
arizalar çikarmasi ve bunlarin bazilarinin ithal olarak ülkemize gelmesi ve süratli bir sekilde temininde 
sorun yasanmasi hem makine imalatçisini hem de makine kullanicisi isletmeleri zor durumda 
birakarak üretim kayiplarina neden olmaktadir. Bundan dolayi sorun çikarmayan ve kötü hava 
sartlarindan etkilenmeyen ve milyonlarca kez tetiklenebilen valflerin imalati bu makine imalatçisi ve 
kullanicisi isletmelere büyük kolaylik saglayacagi açikça ortadadir. Son yillarda, pnömatik sistemlerin 
ve bu sistemlerde kullanilan valflerin verimliligi ve hareket kontrol sistemlerinin optimizasyonuna daha 
çok önem verilmektedir. Pnömatik sistemlerin maliyetleri göz önüne alindiginda, arizalarin azaltilmasi, 
pnömatik sistem kullanicilari tarafindan daha çok  önemli hale gelmistir.  
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HAVA SARTLARI 
 
Tecrübeler ve arastirmalar ortaya koymustur ki farkli endüstrilerde, pnömatik sistemlerde meydana 
gelen hava kaçaklari ve kirli hava sartlari ciddi finansal kayiplara sebep olmaktadir. Atmosferde 
bulunan havanin direkt olarak pnömatik sistem elemanlarinin çalismasinda kullanilmasi elemanlarin 
arizalanmasina sebep vermektedir. Atmosfer havasinin içinde bulunan belli boyutlardaki partiküller 
pnömatik sistemlerdeki elemanlara zarar vermektedir. Bunun yaninda atmosferde bulunan nem de 
ayni sekilde zarar teskil etmektedir. Bu yüzden bu partikül ve nemin pnömatik sistemlere ulasmasini 
engellemek yada minimum düzeyde ulasmasini saglamak amaciyla filtreler kullanilmaktadir. Bu 
filtreler belirli boyutlardaki partikülleri tutabilmektedir. Genelde pnömatik sistemlerde 40 mikron 
boyutuna kadar olan partiküllerin tutulmasi saglikli çalisma için ideal sartlari saglamaktadir. 40 mikron 
mertebesinden daha küçük boyuttaki partiküllerin tutulmasini saglayan filtre elemanlari da mevcuttur. 
Böyle bir filtreleme elbette ki daha sagliklidir. Bu bildiride bahsi geçen ISO valflerin sorunsuz 
çalismasini saglayan hava sartinin 40 mikron filtre ile filtrelenmis hava olmasi yeter sarttir.  
 
 
Sürgülü Pnömatik Yön Denetim Valfleri: 
 
Sürgülü pnömatik valfler, pnömatik sistemlerde en çok kullanilan valflerdir. Bu tip valflerde havanin 
yön degistirdigi yollar bir sürgü vasitasi ile birbirine baglanir. Havanin sizdirmazligi, sürgü üzerine 
veya sürgünün çalistigi yuva içine yerlestirilen NBR, VITON, PTFE v.b elastomer elemanlar sayesinde 
saglanir. Bu tip valfler sürgülü olmalari sebebiyle yüksek hava geçirgenligine sahiptirler. Bu tipteki 
valflerin içerisinde kademeli bir mil vardir ve bu milin üzerine yerlestirilmis ve havayi hapsedip diger 
taraftan da havaya yol vererek sizdirmazligin da saglandigi contalar vardir. Bu contalar valf içerisine 
herhangi bir sekilde kaçan toz vb. zararli partiküllerden olumsuz olarak etkilenirler. Bu etkilenmeden 
dolayi hava istendigi anda hapsedilemez ve kaçaklar meydana gelmeye baslar. Bu kaçaklarin 
olusmasindan dolayi ve hava atmosfere açildigindan dolayi basinç düsmeleri olusur. Bu basinç 
düsmeleri sonucunda da valf içerisindeki sürgünün arkasina dolan ve sürgüyü itmek için gerekli olan 
kuvvette kayip meydana gelir. Meydana gelen bu kayip sonucunda havaya istenilen yön verilemez.Bu 
valflerde sürtünme ve asinma sizdirmazligin saglanmasi için önemli bir yer teskil eder. Sürgülü 
valflerde ömür, valflerin sürtünen parçalarinin dayanimi ile dogru orantilidir. Bunun yaninda arizalanan 
valflerin bakimlari da kullanici için vakit kaybina sebep olmakta ve ayni zamanda zahmetli olmaktadir. 
Sekil 2 de görülen degisken çapli kademeli mil, sürgülü pnömatik valflerin en en önemli ve is yaptiran 
parçasidir. Bu milin yukarida bahsi geçen sürtünmelere ve olumsuz sartlara yenik düsmesi sonucu 
valf çalisamaz hale gelir. Iste bu noktada sürgülü valflerde en çok karsilasilan takilma sorunu ortaya 
çikmakta ve bu sorunun halledilmesi ise zahmetli olmaktadir. Ek olarak ihtimali düsük olsa da bu mil 
üzerindeki herhangi bir çentik de ileride tamiri mümkün olmayan sizmalara sebep olmaktadir. 
 
Çogu sürgülü valfin tamir takimlari mevcuttur. Bu tamir takimlari genelde sizdirmazlik elemanlarindan 
olusmaktadir. Zaten valflerden meydana gelen arizalarin çogu  valflerin sizdirmazlik elemanlarindan 
kaynaklanmakta bunun da en önemli sebebi ise sürtünmenin olumsuz etkisidir. Bu yüzden 
sürtünmenin ve asinmanin minimumda tutulmasi ve valfin uzun ömürlü olmasi için metal metale 
çalisan sürgülü valfler en son teknolojili imalatlarda kullanicilara sunulmustur. Ancak bu tipteki valflerin 
uzun süren taslama yöntemleri ile imalati hem valf maliyetlerini son derece artirmakta hem de metal 
metale çalisma sirasinda önüne geçilemeyen ve yaklasik 0.003mm lik bir çalisma boslugunun 
meydana gelmesi ile dakikada yaklasik 1 litreye yakin havanin kaçarak kaybolmasina sebep 
olmaktadir. Ancak  bu bildiride az ileride bahsedecegimiz yeni teknoloji ile tüm bu sorunlar ortadan 
kaldirilmakta ve mükemmel çalisma sartlari ile efektif olarak valf ömrü artirilmaktadir. Asagida 
(Sekil.1) de standart sürgülü bir valf iç yapisi gösterilmistir. 
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Sürgü 

 
 Sizdirmazlik Contalari 

Pilot Hatlari 

 
Sekil 1. Sürgülü bir valfin iç yapisi 

 
  

 
Sekil 2. Valf sürgüsü 

 
 
Seramik-Plastik Teknolojisi ile Çalisan Sürgülü ISO Valfler 
 
Bu valflerin en büyük özelliklerinden biri ise kendi iç yapisini kendisinin temizledigi bir valf olmasidir. 
Bunun da nasil oldugu ileride bahsedilecektir. Bu valfler seramik bir plaka üzerine oturan kompozit 
plastik bir plakanin kaymasi prensibine göre çalismaktadir (Sekil 3). Kompozit plastik ile seramik plaka 
mükemmel bir uyum saglayarak yapismadan birbiri üzerinde kaymaktadir. Sekil 3 de görüldügü gibi 
seramik plaka plastik plaka altinda bulunmaktadir. Bu plastik plaka üzerinde bulunan yuvalara ise 
kademeli yine plastik bir mil oturmaktadir.  Bu plastik mil kompozit plastik plakayi seramik plaka 
üzerinde kaydirmaktadir. Seramik plaka üzerinde 6 adet yol bulunmaktadir. Bu yollarin basinda ve 
sonunda bulunanlari is yaptiran ve geri dönen havanin atmosfere birakildigi eksoz hatlaridir. Ortada 
kalan 4 yol ise havaya iki farkli yönü veren yollardir. Bu 4 yoldan ikisi havayi bir yöne diger ikisi de 
diger yöne ileten yollardir. Yani bu 4 yol birbiri ile 2 li grup halinde çalismaktadir. Bunun yaninda 
kompozit plastik plaka üzerinde ve seramik yüzeye oturan tarafinda odaciklar bulunmaktadir. Bu 
odaciklar havayi hapsetme görevini yaparlar. Hava seramik plaka üzerindeki yoldan valfe girdiginde 
plastik malzeme üzerindeki odacikta hapsedilir. Bobine gelen elektrik enerjisi sayesinde nüvenin 
kendini çekmesiyle pilot hava hattinin önü açilir ve plastik plaka üzerinde bulunan kademeli plastik 
milin arkasina basinçli hava dolar ve kademeli mil basinçli hava sayesinde yer degistirir. Kademeli mil 
ile paralel çalisan plastik plaka da yer degistirerek hapsolan odaciktaki hava serbest kalir ve diger 
taraf geçerek havanin istenen yöne iletilmesi saglanir (Sekil 4). 
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Sekil 3.  Seramik-Plastik plaka kompleksi 
 

 
 

Sekil 4. Valf çalisma sekli 
 

Yüksek debili bu valflerde pilot görevini üstlenen bobinlerin içerisindeki nüveleri saran yay direnci 
düsük seçilerek  1 watt ya da 2 watt gibi çok düsük güçlerde bobin nüvesi çekilebilmektedir. Ayni 
zamanda elektrik sarfiyatinda tasarruf saglamaktadir. Bobinler 100 milyon kez aksamadan 
tetiklenebilmektedirler. Ayrica çok hizli cevap verme sürelerine sahiptirler. Açma ve kapanma süreleri 
10ms mertebesindedir. Manuel uyari sayesinde elektrik enerjisi olmadan da valf bobinlerini çalistirarak 
valfin konum degistirmesi saglanabilmektedir (Sekil 5). 
 

   
 

Sekil 5. Valf bobini 
 
Korozyona dayanikli bir yapiya sahipt irler. Gövde dis muhafaza disinda tamamiyle plastik 
malzemeden imal edilmistir. Montaj için gerekli olan civatalari üzerinde bulunmaktadir ve herhangi 
sekilde civatalarin üzerinden düsmesi söz konusu degildir. ISO 01,02,1,2,3 tiplerinden 01 ve 02 
olanlari ISO 15407 1,2 ve 3 olanlari ISO 5599-1 normlarina uygun yapida olan valflerdir. 
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Kendi Kendini Temizleme 
 
100 milyonu asan uzun çalisma süresi ile uzun bir dayanima sahiptirler. Yagli veya yagsiz kuru hava 
ile çalisabilir. Bu özelligini ve bu kadar çok dayanim süresini en büyük özelligi olan seramik-plastik 
plakalarin minimum düzeyde sürtünme ile çalismasindan almaktadir. Hava kalitesindeki degisimler 
çalisma seklinde herhangi bir aksamaya sebep vermemektedir. Sekil 2 de plastik plaka-seramik plaka 
kombinasyonu görülmektedir. ilk çalisma aninda ana hava kaynagindan gelen hava yaklasik 0.5 
saniyelik bir zaman dilimi içerisinde plastik-seramik plakalari birbirinden ayirarak iki plaka arasinda 
hizli bir sirkülasyon ile tüm pisliklerin disari atilmasi saglanarak valfin kötü hava sartlarindan 
etkilenmesine izin verilmez. Sürgülü valf olusu nedeniyle yüksek debilere izin verir. Sürtünmenin 
düsük olmasindan dolayi valfin konum degistirmesi seri bir sekilde gerçeklesmektedir(10 milisaniye). 
Ayrica havaya yön verebilmek için gerekli yer degistirme miktari kisa tutulmustur (yaklasik 2mm). 
 
 
Pilot Seçenekleri 
 
Bobin altinda bulunan plastik parça sayesinde ister içten pilotlu istenirse de distan harici olarak pilot 
uyarisi yapilabilmektedir. Bobin açilarak altinda bulunan plastik parçanin üzerinde bulunan X ve I 
isaretlerinden X olani bobin takildiktan sonra görünen sekilde monte edildiginde valf distan harici 
pilotlu, I harfi görünen sekilde monte edildiginde valf içten pilotlu olarak çalisir (Sekil 6). 
 
 
Eksozlardan Besleme 
 
Bu valfler pleyt tipi valflerdir. Yani hava dagitici bir manifold üzerine oturtularak çalistirilirlar. Ayni 
aktuatörün her iki tarafini farkli basinçlarda çalistirmak için manifold üzerinde eksoz hatlarindan farkli 
hava basinçlari uygulanarak farkli basinçlarda çalistirilma imkani da saglamaktadirlar. Ayrica 
atmosferik basinç altinda, vakum basincinda çalismaya uygun sekilde imal edilmis valflerdir. 
 

 
 

Sekil 6. Farkli Pilot Seçenekleri 
 

ISO 02 ölçüsündeki modelinin yüksekligi manifoldu ile birlikte 72mm, ISO 01 ölçüsündeki modelin ise 
107mm dir (Sekil 7). 
 
Bu valfler 5 yollu-2 konumlu ve 5 yollu-3 konumlu olarak bulunabilirler. 
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Sekil 7. Valf yüksekligi 
 
Bu valflerin ana hava giris basinçlari ayrica istenirse regüle edilebilmektedir. Sekil.8’de açikça 
görülebilir. 
 

 
 

Sekil 8.  Regülasyon modülü 
 

Seramik-plastik teknolojisi ile üretilen yüksek debili ISO valflerin tüm teknik degerleri asagida sirayla 
verilmistir. Bunun yaninda Tablo.1 de diger ISO valflerle olan karsilastirilmis tabloyu bulacaksiniz. 
 
 
01 – 02 SIZE  ISO 15407 – 1 VALFLER 
 
Genel Özellikler 
 
Standart Altlik : ISO 15407-1 ve VDMA 24563 
Akiskan : Hava veya zararsiz gazlar, 40 mikrona kadar filtrelenmis (ISO 8573-1 e 
  göre), yagli veya yagsiz  
Pilot basinci  : 2ile 10 bar arasi 
Çalisma basinci  : -0,9 ile 10 bar (2 bar’in altindaki basinçlar için harici pilot besleme 
 baglanmalidir) 
Egzostan besleme : Mümkün 
Akim (Qmax) : 01 = 1050 Nl/dk. – 02 = 720 Nl/dk. 
Çalisma Sicakligi : -10 dan 60 dereceye kadar (kuru hava) 
Depolama Sicakligi : -20 dan +70 dereceye kadar 
Mekanik Ömür : > 100 milyon çalisma (40 mikronda fitrelenmis kuru hava, 2 Hz, 6 bar, 20 derece) 
Aktüatör tipi : Pnömatik olarak veya 15 mm’lik solenoid valf (CNOMO E06.36120N ile 
  elektrikli olarak) 
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Malzeme Özellikleri 
 
Valf membrani – disk : Kendinden yaglamali  asetil – seramik 
Gövde  : Polyamid sikistirilmis fiberglas 
Muhafaza – kapaklar : Anodlanmis alüminyum – boyanmis çinko kapli çelik 
Valf plakasi  : Zamak 
Izolasyon maddesi  : Nitril 
Yay : Paslanmaz Çelik 
Vidalar : Çinko kapli çelik 
Fonksiyon seçici  : Üst kapak izolesi : Polyamid sikistirilmis fiberglas – polyester 
 
 
1 – 2 – 3 SIZE ISO 15407 – 1 VALFLER 
 
Genel Özellikler 
 
Standart Altlik : ISO 5599-1 ve NFE 49-080 
Akiskan : Hava veya zararsiz gazlar, 40 mikrona kadar filtrelenmis (ISO 8573-1 

  e göre), yagli veya yagsiz  
Pilot basinci  : 2ile 12 bar arasi 
Çalisma basinci  : -0,9 ile 12 bar (2 bar in altindaki basinçlar için harici pilot besleme 
  baglanmalidir) 
Egzostan besleme : Mümkün 
Akim (Qmax) : DX1 = 1680 Nl/dk. – DX2 = 4320 Nl/dk. – DX3 = 6540 Nl/dk. 
Çalisma Sicakligi : -10 dan 60 dereceye kadar (kuru hava) 
Depolama Sicakligi : -20 dan +80 dereceye kadar 
Mekanik Ömür : > 100 milyon çalisma (40 mikronda fitrelenmis kuru hava, 2 Hz, 6 bar, 
  20 derece) 
Aktüatör tipi : Pnömatik olarak veya CNOMO 06-05-10 solenoidleri 30mm 22mm 
  veya 15mm E06.36120N ile elektrikli olarak 
 
 
Malzeme Özellikleri 
 
Valf membrani – disk : Kendinden yaglamali  asetil – seramik 
Gövde  : Polyamid sikistirilmis fiberglas 
Muhafaza – kapaklar : Anodlanmis alüminyum – boyanmis çinko kapli çelik 
Valf plakasi  :  Zamak 
Izolasyon maddesi  : Nitril 
Yay : Paslanmaz Çelik 
Vidalar : Çinko kapli çelik 
Fonksiyon seçici  : Üst kapak izolesi : Polyamid sikistirilmis fiberglas – polyester 
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Tablo 1. ISO Valf Karsilastirma Tablosu 
 

Karsilastirilan Done Seramik-Plastik Teknoloji ISO Valfleri Diger ISO Valfler 
Valf membrani-oturma 
yüzeyi 

Kendinden yaglamali asetil – seramik seramik-seramik 

Gövde Polyamid sikistirilmis fiberglas  Asetal Plastik 
Muhafaza plakalar Anodlanmis alüminyum –boyanmis çinko kapli 

çelik 
Çinko kapli çelik 

Valf plakasi Zamak Termoplastik 
Izolasyon maddesi Nitril Nitril 
Yay Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik 
Vidalar Çinko kapli çelik Paslanmaz çelik 
Fonksiyon seçici Polyamid sikistirilmis fiberglas  – polyester Asetal Plastik 
Pilot basinci 2-12 bar 1,5-10 bar 
Çalisma basinci -0,9-12 bar 1-10 bar 
Çalisma sicakligi -10 ile 60 derece -10 ile 80 derece 
Eksozdan besleme mümkün mümkün degil 
Aktuatör tipi elektrikli selenoid bobinler elektrikli selenoid 

bobinler 
Mekanik ömür > 100 milyon çalisma (40 mikronda filtrelenmis 

kuru hava) 
< 50 milyon 

Akiskan Hava veya zararsiz gazlar Hava ve zararsiz 
gazlar 

Akis orani 720-6540 Nl/dak 1700-6500 Nl/dak 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Sonuç itibariyle, yüksek debi gereksinimi olan makine imalatçilarina ve agir sanayi sartlarina yönelik 
kullanilan ISO valflerin karsi karsiya kaldigi kötü hava sartlari ve kötü çalisma sartlarindan dolayi 
meydana gelen arizalar ve bu arizalara paralel olarak meydana gelen verim düsüklüklerine ve is 
kayiplarina son derece kesin ve net bir sonuç getiren yeni seramik-plastik teknolojisi ile üretilmis 
valfler makine imalatçilari ve kullanici isletmelere garantili ve kesin bir sonuç getirmektedir.   
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