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GENEL 
 
Bu manüelin amacı;   Norval regülatörlerin montaj ı,  devreye alınmas ı,  
bak ım ı ve tamiri için gerekli temel bi lgi lerin veri lmesidir. Ayrıca regülatörle 
ve aksesuarlar ıyla alakal ı genel özell ikler de sunulmuş tur. 
 
TEMEL ÖZELLİKLER 
Regülatörün görevi şebekeden gelen gaz basınc ın ı,  gir iş  basınc ındaki 
dalgalanmalardan ve/veya ak ış  debisindeki değ işkenliklerden bağ ıms ız 
olarak, sabit bir çık ış  basınc ına düşürmektedir.  
Norval, önceden temizlenmiş ,  orta ve düşük basınçtaki gazlar için 
tasarlanm ış  yay tahrikl i  bir regülatördür. 
Norval regülatör normalde aç ık t ip regülatör olup;  bu nedenle ana kafa 
membran ın y ırt ık olmas ı veya çık ış  taraf ında gaz basınc ı olmaması 
durumunda aç ıkt ır (Emniyet Kapatma -SSV hariç ). 
 
Teknik Özell ikler
٠  İmalatç ı :  Pietro Fiorentini S.p.A 
٠  Tip : Norval  
٠  Dizayn Basınc ı :  18.9 bar 
٠  Çalışma Sıcaklığ ı :  - 100C / + 600C ( daha yüksek/düşük isteğe        

bağ lı) 
٠  Çevre Sıcaklığ ı :  - 200C / + 600C 
٠  Hassasiyetl ik Sın ıf ı :  Maksimum (RG) % 5 
٠  Kapatma Basınç Sın ıf ı :  Maksimum (SG) % 10 
٠  Malzeme Yapıs ı 
 

:  Gövde  - ASTM A 216 WCM 
  Flanş lar - ASTM A 105 M 

٠  Bağ lant ı Şekli 
 

:  Dn 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 mm, 
  Flanş lı,  ANSI 150 veya PN16 

٠  Giriş  Basınc ı Aralığ ı :  Dn 1”– 3”  için 0.1 i la 16 bar arası  
  Dn 6” –8”  için 0.1 i la   8 bar arası 

٠  Çık ış  Basınc ı Aralığ ı 
 

:  Dn 1”– 4”  için 0.0075 i la 4.4 bar arası  
  Dn 6” –8”  için 0.0120 i la 1.8 bar arası 

 
ÇALIŞMA ŞEKLİ 
 
Norval serisi regülatör (Fig. 1) yay tahrikl i  regülatördür. Çık ış  basınc ın ın 
kontrolü ise ç ık ış  taraf ına d ışar ıdan bağ lı bir hissedici boru bağ lant ıs ı i le 
sağ lanmaktad ır. 
 Çık ış  Basınc ı;  2 nolu yay ın aşağ ıya doğru itme kuvveti i le çık ış  basınc ın 3 
nolu membran ın alt ında oluş turduğu yukar ıya doğru itme kuvveti 
aras ındaki denge prensibine göre ayarlan ır. 
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Kuvvet dengelerin değ işmesi sonucunda bu hareket 4 nolu şaft yardım ıyla, 
ak ış  yönüne dik olarak hareket eden 5 nolu obtüratöre i leti l ir .  Gaz 
s ızd ırmazl ığ ı da bu obtüratör üzerindeki lastik conta i le sağ lan ır.  
Bu nedenle regülasyon,  2 nolu yay’nin baskıs ı ve çık ış  basınc ın ın 
diyafram 3’e uygulad ığ ı basınç sayesinde sağ lan ır. 
Çalışma esnas ında, örneğ in çık ış  basınc ın ın ayarlanan bas ınç değerinin 
alt ına düşmesi (ak ış  debisinde art ış  olması veya gir iş  basınc ın ın düşmesi 
sonucunda) durumunda yukar ıdaki açıklanan kuvvetlerin aras ındaki denge 
bozulacak ve obtüratör açmaya gidecektir. Bu nedenle,  çık ış  basınc ı 
ayarlanan değere ulaşana kadar ak ış  debisi artacaktır. Tersi durumunda, 
ç ık ış  basınc ın ın ayarlanan değerin üstüne çıkmas ı ( ak ış  debisinde düşüş  
olmas ı veya gir iş  basınc ında yükselme olmas ı sonucunda) , kuvvet 
dengesi tekrar bozulacak obtüratör kapatmaya gidecektir. Bu nedenle 
ç ık ış  basınc ın ın ayarlanan bas ınç değerine ulaş ıncaya kadar ak ış  
debisinde düşüş  olacakt ır. 

 
Fig 1 
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Standart regülatör yay ayarları (Fig.2) 
Yay Özellikleri Ayar Aralıkları(mbar) 

Kafa 
Ø 630 Ø 495 Ø 375 Ø 375 TR   

Kod Renk De Lo d i it 
DN:        

2"1/2 - 3" 
DN:        
4" 

DN:       
1"÷2" 

DN:        
2"1/2 ÷ 4" 

DN:        
1"÷2" 

DN:        
2"1/2 ÷ 4" 

DN:        
1"÷4" 

1 2701623 BEYAZ 4 9 11 7,5÷9,5 9,5÷11 12÷15         

2 2701700 SARI 4,2 9 11 8,5÷11 10,5÷12 13÷17         

3 2701863 ORANJ 4,5 9 11 10÷13 12÷14 15÷21         

4 2701966 KIRMIZI 4,8 9,5 11,5 11÷16 13÷17 16÷23         

5 2702205 YEŞİL 5 9 11 12÷17 11÷19 21÷29         

6 2702385 SİYAH 5,5 10,5 12,5 15÷21 16÷24 25÷35         

7 2702565 MAVİ 

35
0 

6 11,5 13,5 19÷27 20÷28 31÷42         

8 2702755 BEYAZ 6,5 8,5 10,5 21÷36 22÷37 38÷60   80÷120     

9 2702975 SARI 7 8,5 10,5 28÷48 30÷50 55÷83 75÷85 115÷170     

10 2703175 ORANJ 7,5 9,25 11,25 43÷63 45÷65   80÷110 155÷230     

11 2703360 KIRMIZI 8 9 11 53÷80 55÷80   95÷135 190÷280     

12 2703525 YEŞİL 8,5 9 11       125÷170 250÷360     

13 2703745 SİYAH 9 9 11       150÷220 300÷430     

14 2703895 MAVİ 9,5 9,5 11,5       170÷260 360÷500     

15 2704062 K.RENGİ 10 9 11       230÷340   470÷720   

16 2704400 GÖKMAVİ 11 9,5 11,5       300÷500 680÷950 680÷950   

17 2704515 BYZ/SARI 

30
0 

12 9,25 11,25       400÷530 850÷1100     

18 2704390 YEŞİL 11 7,5 9,5             900÷1600 

19 2704615 MAVİ 12 8 10           900÷1250 1450÷2400 

20 2704820 MOR 13 8 10           1200÷1950 2100÷3150 

21 2704910 GÖKMAVİ 

85 

26
0 

14 8 10           1800÷2800 3000÷4400 

 
Ø 817 Ø 658 Ø 630 Ø 495 

 DN:    6" ÷ 8" DN:    6" ÷ 8" DN:    6" ÷ 8" DN:    6" ÷ 8" 

22 2702599 BEYAZ 100 6 10,5 12,5 12÷14,5       

23 2702790 SARI 100 6,5 11,5 13,5 14÷18       

24 2703015 ORANJ 100 7 12 14 17÷21       

25 2703199 KIRMIZI 100 7,5 12,5 14,5 20÷25       

26 2703380 YEŞİL 100 8 12,5 14,5 24÷31       

27 2703560 SİYAH 100 8,5 12 14 30÷39       

28 2703827 MAVİ 100 9 11,5 13,5 38÷49       

29 2703930 BEYAZ 100 9,5 11 13 47÷62 75÷100     

30 2704108 SARI 100 10 10,5 12,5 60÷79 95÷130     

31 2704440 ORANJ 100 11 11 13   125÷230     

32 2704670 KIRMIZI 100 12 10,5 12,5   165÷230 220÷300 390÷535 

33 2704108 YEŞİL 100 10 10,5 12,5 

34 2703720 SİYAH 65 9 15,5 17,5 
  >210÷280 >280÷360 >500÷600 

35 2704440 MAVİ 100 11 11 13 

36 2703720 K.RENGİ 65 9 15,5 17,5 
  >270÷330 >330÷420 >600÷750 

37 2704670 GÖKMAVİ 100 12 10,5 12,5 

38 2703720 BYZ/SARI 65 9 15,5 17,5 
  >320÷405 >400÷520 >700÷930 

39 2704670 YEŞİL 100 12 10,5 12,5 

40 2704210 MAVİ 65 10,5 15,5 17,5 
    >500÷650 >900÷1310 

41 2704985 MOR 100 14 11 13 

42 2704210 GÖKMAVİ 65 

400 

10,5 15,5 17,5 
      >1290÷1800
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De:Dış Çap      Lo:Uzunluk      d:Tel Çapı    i:Aktif Sarım Sayısı     it:Toplam Sarım Sayısı 
MONTAJ 
 
Genel 
 
a) Montaj baş lanmadan önce şunlardan emin olunmalı;  

i .  Regülatör bi lahare müdahalelere imkan sağ layabilecek bir boş luğa 
yerleş t ir i lmelidir. 

i i .  Giriş  ve çık ış  borular ı bir hiza olmalı ve regülatörü taş ıyabilecek 
güçte olmalı.  

i i i .  Giriş  ve çık ış  boru f lanş lar ı paralel olmalı.  
iv. Giriş  ve çık ış  regülatör f lanş lar ı temiz ve regülatörün tamam ı 

hasars ız olmalı.  
v. Giriş  hatt ı her türlü zarar verici (kum, boya vs.) pisl iğ inden 

ar ınd ır ı lm ış  olmalı.  
 

 
Fig. 2                                                                            Fig. 3 

b) Montaj şekli; 

Yatay Bağ lant ı  
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Fig. 4 a  
 
Sağdan bağlantı 
 

 
Hassas ç ık ış  basınc ı sağ lanm
montaj şekil lerine göre yap ı l
regülâtörden min 4xDn (Çık ış
 
c-)Ak ış  Hatt ı i le , regülatör ü
ayn ı hizada olmalıd ır.  
d-) Regülatörün verimli çal ış
aşağ ıdaki değerleri aşmamal
Vmax = 1.5<Pa<4 bar için 25
Vmax = 0.5<Pa<1.5 bar için 
Vmax = Pa<0.5 bar için 15 m
 
e-) Pisl ik bir ikmesini ve hatta
hatlar ında ) için aşağ ıdakiler

I. Çık ış  bağ lant ı lar ın ın ard
II. Hissedici bağ lant ı elema

yüzeyinde herhangi bir p
 
f-)Çık ış  hissedici  boru hattı 
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Fig. 4 b
as ı için hissedici boru bağ lant ıs ı yukar ıdaki 
mal ıd ır. Hissedici boru montaj noktası 
 Boru Çapı) uzakta olmalıd ır. 

zerinde gaz ak ış  doğrultusunu gösteren ok  

mas ı için, çık ış  taraf ından gaz ak ış  h ız ı 
ıd ır; 
 m/s  
20 m/s 
/s  

 yoğunlaşmay ı önlemek ( özell ikle LPG 
 tavsiye edil ir. 
ında %5-10 eğ im olmalı.  
nlar ı her zaman üstten yapı lmal ı ve boru iç 
ürüz, çık ınt ı olmamalı.  

üzerine kesinl ikle  vana  koymayın ız  
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g-) Çık ış  Taraf ında Gereken Tampon (Ölü)  Hacim; 
Regülatör ç ık ış ında çekiş ten kaynaklanan bas ınç dalgalanmalar ın ın( 
brülörlü çalışan on/off ‘ lu sistemlerde) önüne geçebilmek için, regülatör i le 
kullan ıc ı ünite arasında mutlaka aras ında uygun bir şekilde ölçülendiri lmiş  
gaz hacmi gerektir ir böylel ikle hızlı ak ış  varyasyonlar ın ın sebep olduğu 
salın ımlar k ısmen emilmiş  olur.  
 
EMNİYET KAPATMA VANASI 
 
Emniyet kapatma vanası (Fig. 5) herhangi bir olası ar ızadan dolay ı ç ık ış  
bas ınc ın ın bu vanan ın ayar değerlerini aşmas ı sonucu gaz akış ın ı hemen 
kesmekte ya da istendiğ inde manüel olaraktan kesmektedir. 
 
Temel Özell ikleri; 
٠  Tasar ım Basınc ı 18.9 nbar  (tüm parçaları dahil) 
٠  Basınç azaldığ ı ve/veya artt ığ ında kapatma 
٠  Hassasiyet : %1 yüksek basınçta, %5 düşük bas ınçta 
٠  Dengelenmiş  obtüratör herhangi bir by-pass beslemesi gerektirmeden 
kurulmas ın ı    sağ lamaktad ır. 
٠  Elle kapatma düğmesi 

 
Fig. 5 
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EMNİYET KAPATMA VANASI ÇALIŞMA ŞEKL İ  
 
Emniyet kapatma mekanizması şunlardan oluşur; 
٠  Kapama yay ı G i le bağ lant ı lı s ızd ırmazl ık contas ı olan mobil obtüratör A 
٠  Obtüratör A’nın hareketini sağ layan kurma kolu mekanizmas ı L. 
٠  Obtüratör A’nın aç ı lmas ın ı,  kapanmas ın ı sağ layan hissedici kıs ım I-N. 
 

 
 

Fig. 6a Fig. 6b 
 

Emniyet kapatma aygıt ı (Fig. 6);  kontrol basınc ın ın Pa etki lediğ i  
diyafram (-21-) ve kam mil i  (-18-)içeren ana kafayı(-11-)  iht iva 
etmektedir.Pa bas ınc ın ın diyafram üzerinde oluş turduğu yük; s ıras ıyla 
yüksek ve düşük bas ınc ın bir sonucu olarak ayarlar ı yapı lm ış  (-14-) ve(- 
15-) nolu yayalar taraf ından karş ı lanmaktad ır.Ayarlama (-12-) ve (-13-) 
nolu segmanlar ın döndürülmesiyle yap ı lır. Saat yönünde çevri lmekle ayar 
değeri artar, aksi yönde çevirmekle ise ayar değeri düşer. Basınç 
yükselmesi durumunda; ç ık ış  bas ınc ı Pa (maksimum ayar değerini 
aşacak), diyafram (-21-) üzerinde oluş turduğu yük maksimum yay ın (-14-) 
direncini yenecektir. Bu da şaft ı (-18-) yukar ıya doğru hareket ett irerek, 
kam (-23-) vasıtas ıyla duyargan ın(-19-) konumunu değ iş t irecek ve böylece 
kurma mekanizmas ın ı (-20-) serbest bırakacakt ır. Bu şekilde G yayın ın 
itmesiyle A obtüratörü gaz geçiş  ağz ın ı kapatacakt ır. Bas ınç değeri Pa 
minimum yay (-15-) değerinin üzerinde olduğu sürece; yay destekleyicisi (-
17-), yay yuvası (-16-) üzerinde kalacakt ır.  

 
Diğer taraftan bas ınç düşmesi durumunda olaylar aşağ ıdaki şekilde 

gelişmektedir. Bas ınç Pa minimum ayar değerinin alt ına düş tüğünde; yay 
yuvas ı (-16-) ,  yayın sal ın ım gövdesi içinde hareketini durduracak ve yay 
(-15-) , yay destekleyicisini (-17-) hareket ett irecektir ve böylece mil (-18-) 
aşağ ıya doğru hareket edecektir. Kam (-24-) bu yüzden duyarganın (-19-) 
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konumunu değ iş t irerek kurma mekanizmas ın ı serbest bırakacakt ır. Aynı 
zamanda  (-22-) nolu düğmeye elle basmak suretiyle kurma 
mekanizmas ın ı serbest bırakmak ve böylece gaz akış ın ı kesmek 
mümkündür.  
 
 
Emniyet Kapatma Yay Ayarları 

        Ayar Aralığı (mbar) 
Yay Özellikleri I-N(Fig. i) I-N(Fig. ii) I-N(Fig. i&ii)   

Kod Renk De Lo d i it max min max min max min 

1 2700565 BEYAZ 2 5,25 7,25 13÷33  17÷35    

2 2700675 SARI 2,3 5,25 7,25 25÷60  30÷55    

3 2700820 ORANJ 2,5 5 7 40÷85  40÷85    

4 2700910 KIRMIZI 2,7 6 8 65÷145  65÷145    

5 2701035 YEŞİL 3 5,25 7,25 100÷180  100÷180    

6 2701140 SİYAH 3,2 4,5 6,5 150÷270  150÷270    

7 2701255 MAVİ 3,5 4,5 6,5 200÷350  200÷350    

8 2701380 GRİ 3,7 4,25 6,25     700÷1500  

9 2701525 K.RENGİ 4 4,5 6,5 300÷550  300÷550  900÷2000  

10 2701645 MOR 4,2 4,5 6,5 500÷900  500÷900  1300÷2800  

11 2702065 GÖKMAVİ 

35 50 

5 4 6 850÷1200  850÷1200  2500÷5000  

              

12 2700338 BEYAZ 1,3 8,75 10,75  5÷19  8÷23   

13 2700377 SARI 1,5 8,5 10,5  15÷50  20÷50   

14 2700464 ORANJ 1,7 8,5 10,5  45÷100  45÷100   

15 2700513 KIRMIZI 2 8,5 10,5  70÷140  70÷140   

16 2700713 YEŞİL 2,3 8,5 10,5  120÷270  120÷270   

17 2700750 SİYAH 

40 

2,5 6 8,25  250÷600  250÷600  150÷1550 

18 2700980 MAVİ 3 6 8  500÷900  500÷900  1000÷2100 

19 2701180 K.RENGİ 

15 

35 
3,5 6,25 8,25      1800÷2700 

De: Dış Çap      Lo :Uzunluk      d:Tel Çapı    i:Aktif Sarım Sayısı     it:Toplam Sarım Sayısı 
 
 

 
                 Fig. i                                                         Fig.ii 
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Monitör Regülatör olarak Norval 
 
Monitör regülatör herhangi bir nedenden ötürü ana regülatörün 
ar ızalanmas ı durumunda, devreye gir ip aktif regülatör gibi hareket 
etmekte ve böylece sabit çık ış  basınc ı sağ lamay ı devam ett irmektedir.  

 
Fig. 7  

Özell ikleri; 
٠  Azalt ı lm ış  boyutlar 
٠  Kolay bakım 
٠  Önceden montaj ı yapı lm ış  bir normal regülatör, monitör regülatör haline 
dönüş türülebil ir.  
 
Monitör Özellikli Norval’in 
Çal ışmas ı  
 
Normal Norval i le kıyasland ığ ında, 
monitör Norval’ in ayar basınc ı 
değeri daha fazla olup aç ık 
pozisyonda beklemektedir. 
Dolay ıs ıyla aktif regülatörün 
problem ç ıkardığ ı değerlerde 
çalışabilmektedir. A odac ığ ı ç ık ış  
bas ınc ına bağ lıd ır. 

 
 
 
 

 
 

    Maçka Cad No: 32/32   Teşvikiye -IST.   0212 3270610/11/12   www.fiogaz.com   mail: fiogaz@fiogaz.com 
                                                                                         Sayfa :11 



                                               NORVAL 
                                      ORTA BASINÇ REGÜLATÖRÜ            

 

 
Fig. 8  

İŞLETMEYE ALMA 
Genel  
 
İş letmeye almadan önce regülatör üzerindeki her ekipmana ait etiket 
bi lgi lerin, iş letme koşular ına uygunluğunun kontrol edilmesi gerekir 
 
 
Regülatör Etiket Açıklamalar ı  
 

 

 
Yukar ıdaki etikette kullan ı lan sembollerin anlamlar ı aşağ ıda veri lmiş t ir .   
 
CE = regülatörün PED yönetmeliklerine göre imalat ı 
 
Pemax  =  Maksimum iş letme bas ınc ı  
 
Bpe = Normal iş letme şartlar ında giriş  basınc ı aralığ ı 
 
PS = Ekipman gövdesinin maksimum dayanma bas ınc ı 
 
Wa =  Regülatör/pi lot/pre-regülatör içine imalatta konulan mevcut yay ın 
çalışma aralığ ı 
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Wh =  Regülatör/pi lot/pre-regülatör ç ık ış  basınc ı aralığ ı 
 
Who = Maksimum Emniyet Kapatma, rel ief, hızland ır ıc ı çalışma aralığ ı  
 
Wao =Maksimum Emniyet kapatma; rel ief,hızland ır ıc ı  içine imalatta 
konulan  mevcut yayın çal ışma aralığ ı 
 
Whu = Minimum emniyet kapatma çalışma aralığ ı  
 
Wao =  emniyet kapatma;relief içine imalatta konulan  mevcut yayın 
çalışma aralığ ı 
 
QmaxPemin = regülatörün minimum giriş  basınc ındaki maksimum debisi  
 
QmaxPemax = regülatörün maksimum giriş  basınc ındaki maksimum debisi 
 
Cg = Deneysel krit ik ak ış  katsay ıs ı.  Kapasiteyi hesaplamada kullanı lır.  
 
AC = Çık ış  basınc ı hassasiyeti. Çık ış  basınc ın ın regülatörün çal ışmas ı-
değ iş ik akış  kapasitelerinde  (ayarlanan çık ış  basınc ın ın % cinsinden)  
maksimum sapma değeridir  
 
SG = Kapatma bas ınc ı hassasiyeti.  Çık ış  basınc ın ın regülatörün 
kapanmas ı-ak ış ın durduğu- durumunda yükselebileceğ i   (ayarlanan çık ış  
bas ınc ın ın % cinsinden)  değeridir  
 
AG = Emniyet kapatma hassasiyeti 
 
GAZ G İRİŞ ,  SIZDIRMAZLIK KONTROLU VE AYAR YAPILMASI  
 
Dış  s ızd ırmazl ık,  basınçlı regülatör dış  yüzeyi üzerine köpük testi 
uyguland ığ ında herhangi bir baloncuk oluşumu gözlenmediğ inde 
sağ lanm ış  olur. 
Regülatör ve diğer ekipmanlar normalde sipariş  esnasında veri lmiş  olan 
ayar değerinde temin edil ir. Ancak taş ıma esnas ında bu değerlerde kayma 
olabil ir. Aşağ ıda veri lecek aç ıklamalara göre ayar iş lemlerin kontrol 
edilmesi gerekirse yeniden yap ı lmas ın ı önemle tavsiye edilmektedir.  
Aşağ ıdaki tablo, çeş i t l i  çal ışma koşullar ına göre regülatör ve üzerindeki 
ekipmanlar ı için tavsiye edilen ayar değerlerini vermektedir. 
 
Çift hatlı istasyonlarda, her zaman tek bir hattan ve yedek olacak olan - 
by pass - düşük bas ınçlı regülatörden iş letmeye almaya baş lanmal ıd ır. 
Ayar değerleri aşağ ıdaki veri len tablodan al ınmal ıd ır.  
İş letmeye almadan önce, mutlaka tüm açma/kapama vanalar ın ın (gir iş ,  
ç ık ış  varsa by pass) kapalı konumda olduğundan emin olunmalı ve gaz 
s ıcaklığ ı i lerde aksaklığ ı neden olmayacak derecede olmalıd ır.  
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REGÜLATÖRÜN İŞLETMEYE ALINMASI  ( EMNİYET KAPATMASIZ) 
1) V1 nolu gir iş  vanas ın ı yavaşça, (varsa önce by-pass vanası daha sonra 
gir iş  vanas ın ı) aç ın ız. 
2) Çık ış  manometresi 5’u kontrol et. Basınç, önceden veri lmiş  değeri %10 
dan fazla aşmam ış  olmalı.  
3) Giriş  ve çık ış  basınc ın ı dengeleyip, boşaltma vanas ı 6 ‘yı k ısmen aç ın. 
4) Çık ış  manometresine(5)  bakarak,  basınc ın regülatör içindeki yay ın 
maksimum değerinin üzerine ç ıkmad ığ ından emin olun. Gerekirse iş lemi 
ask ıya alın ve gir iş  vanas ın ı i le kapatarak gazı boşalt ın.   74 nolu vidayı 
(ana kafa yay ı üzerindeki) saat yönünün aksine çevirerek gevşetin ve gir iş  
vanas ın ı yavaşça aç ın. 

 
Fig. 9 

5) Boşaltma vanas ın ı (6) kapat ın ve ç ık ış  basınc ın ın ayar değerinin biraz 
üzerine (maksimum %20)  çık ıp sabit lendiğ ini gözleyiniz. Aksi durumunda 
iç kaçaklar ı neden olan şartlar ı ortadan kaldır ın.  
6) Köpük kullanarak gir iş  ç ık ış  vanas ı aras ındaki tüm bağ lant ı noktalar ın ı 
kontrol ediniz.  
7)Çık ış  vanas ın ı yavaşça açarak çık ış  hatt ın ı basınçland ır ın. Çık ış  
hatt ında bas ınç olmamas ı veya düşük olmasında ç ık ış  vanas ı k ısm ı ve 
yavaş  aç ı lmal ıd ır. 
 
EMNİYET KAPATMALI REGULATÖRÜN İŞLETMEYE ALINMASI 
1) Emniyet Kapatmanın kapal ı olduğundan emin olunuz. 
2) V1 nolu gir iş  vanas ın ı yavaşça, (varsa önce by-pass vanası daha sonra 
gir iş  vanas ın ı) aç ın ız. 
3) 7 nolu emniyet kapama kolunu yavaşça saat yönünde çevirerek kurulu 
pozisyona getir in. 
4) 6 nolu boşaltma vanas ın ı en çok ¼ oranında yavaşça aç ın ız. 
5) 5 nolu ç ık ış  manometresine bakarak,  basınc ın regülatörün ana kafa 
yay ın ın maksimum değerinin üzerine ç ıkmad ığ ından emin olun. Gerekirse 
iş lemi askıya alın ve gir iş  vanas ın ı i le emniyet kapatmayı kapatarak gazı 
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boşalt ın.   74 nolu vidayı saat yönünün aksine çevirerek gevşetin ve gir iş  
vanas ın ı yavaşça aç ın ve emniyet kapatmayı kurun. 

 
Fig. 10 

6) İstenilen ç ık ış  basınc ına, 74 nolu ana kafa yayın ı  ayarlayarak ulaş ın ız.  
7) Boşaltma vanas ın ı kapat ın ve çık ış  basınc ın ın ayar değerinin biraz 
üzerine ç ık ıp sabit lendiğ ini gözleyiniz. Aksi durumunda iç kaçaklar ı neden 
olan şartlar ı ortadan kald ır ın.  
8) Köpük kullanarak gir iş  ç ık ış  vanas ı aras ındaki tüm bağ lant ı noktalar ın ı 
kontrol ediniz.  
9)Çık ış  vanas ın ı yavaşça açarak çık ış  hatt ın ı basınçland ır ın. Çık ış  
hatt ında bas ınç olmamas ı veya düşük olmasında ç ık ış  vanas ı k ısm ı ve 
yavaş  aç ı lmal ıd ır. 
10)Emniyet kapatma maksimum ve minimum ayar değerinin uygun 
olmamas ı durumunda, vana kapalı konuma geçip gaz geçiş ini 

engelleyecektir. Bu durumda yeniden 
ayar yapı lmal ıd ır. 
                                    
     a) Maksimum Emniyet Kapatma 
Ayar ı:   

h  Çık ış  vanasın ı 
kapat ın ız. 

h  Minimum kapatma 
değerini ayarlayan 13 
nolu somunu sonuna 
kadar gevşetin   

h Regülatör ayar değerini 
74 nolu cıvatay ı s ıkarak 

istenilen kapatma bas ınc ı 
değerine getir iniz. Gerekirse ana 
kafa yayın ı değ iş t ir in. Eğer yine 
de regülatör çalışma bas ınc ı 

Fig. 11 



                                               NORVAL 
                                      ORTA BASINÇ REGÜLATÖRÜ            

 

kapatma değerine uygun değ i lse d ışar ıdan ç ık ış  taraf ın ı 
bas ınçland ır ın.   

h  Emniyet Kapatma kolu kurulu durumda ise maksimum kapatma ayar 
değeri ayarlayan 12 nolu somunu yavaş  turlarla gevşeterek kurma 
kolunun düşey pozisyona gelmesini  sağ lay ın ız ve bırak ın ız. 

 
h  Emniyet Kapatma kolu kurulu durumda değ i l  ise maksimum kapatma 

ayar değeri ayarlayan 12 nolu somunu yavaş  turlarla sıkarak 
emniyetin kapatma kolunun kurulmas ın ı sağ lay ın ız  ve bırak ın ız. 

 
    b) Minimum Emniyet Kapatma Ayarı:   
h  Çık ış  vanas ın ı ve Giriş  vanas ın ı kapat ın ız. 
h  Çık ış  boşaltma vanas ı açarak basınc ı istenilen kapatma bas ınc ı ayar 

değerine kadar düşürün ve vanay ı kapat ın ız    
h  Emniyet kapatma kolu kurulu durumda ise minimum kapatma ayar 

değeri ayarlayan  
13 nolu somunu yavaş  turlarla gevşeterek kurma kolunun düşey 
pozisyona gelmesini sağ lay ın ız ve bırak ın ız. 

h  Emniyet Kapatma kolu kurulu durumda değ i l  ise minimum kapatma 
ayar değeri ayarlayan 13 nolu somunu yavaş  turlarla sıkarak kurma 
kolunun kurulmas ın ı sağ lay ın ız  ve bırak ın ız. 
Çık ış  basınc ın ı,   yukar ıda aç ıkland ığ ı şekilde eski değerine getir iniz. 
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AYAR TABLOSU 

Pç (mbar) TAHL İYE 
VANASI 

EMNİYET 
KAPAMA 

MAKS İMUM 

EMNİYET 
KAPAMA 
M İNİMUM 

8<Pç≤12 20 mbar 

12<Pç≤15 
25 mbar 

Emniyet 
Kapatmaya 
uygun değ i l  

15<Pç≤19 10 mbar 

19<Pç≤24 

Pç x 1,5 

24<Pç≤30 Pç x 1,4 

Pç + 20 mbar 

30<Pç≤60 

60<Pç≤80 

Pç + 30 mbar 

Pç – 10 mbar 

80<Pç≤110 

Pç x 1,25 

Pç – 20 mbar 

110<Pç≤200 

Pç + 40 mbar 

Pç – 40 mbar 

200<Pç≤400 Pç + 100 mbar Pç – 60 mbar 

400<Pç≤800 Pç + 150 mbar Pç – 100 mbar 

800<Pç≤1000 Pç + 300 mbar Pç – 200 mbar 

1000<Pç≤2500 Pç + 500 mbar 

2500<Pç≤4000 

Pç x 1,15 

Pç + 1000 
mbar 

Pç – 300 mbar 
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PROBLEM VE ÇÖZÜMLERİ 
 
Zaman içinde aşağ ıda belirt i len problemler oluşabil ir. Bu t ip problemler 
içinden geçen gaz ın koşullar ından kaynaklanacağ ı gibi doğal olarak 
ekipmanlar üzerinde zamanla oluşan aş ınmalardan da kaynaklanabil ir.  
Bütün bak ım iş lemlerinin, i leride oluşabilecek aksaklıklar ve kazalara 
meydan veri lmemesi için, bu konuda eğ i t imli ve yetki l i  personel taraf ından 
yap ı lmas ı bir zorunluluktur.  
Regülatör (Fig. A1) 
PROBLEM MUHTEMEL NEDENİ  ÇÖZÜM 

Kir l i l ik Hareket i  etki leyen parçalar ı  
temizleyin 

Hissedici  hatt ı  üzerindeki 
check vana bu tür bir  montaja 
uygun değ i l  

İç parçalar ın ı  ayarla ya da 
değ iş t i r  

Dengeleyici  membranda(29) 
y ır t ık Değ iş t i r  

Membran(20) yanl ış  tak ı lm ış  Kontrol  et 
 

Yay Ayar ı  (41) Kontrol  et gerekl i  ise değ iş t i r  
Dengeleyici  membran (29) 
yanl ış  tak ı lm ış  

Kontrol  et 
 

Reinforced Gasket(4) yanl ış  
sert l ikte Değ iş t i r  

Çal ışmada 
Anormallik  

Yanl ış  hissedici  montaj ı  Değ iş t i r  
Reinforced Gasket (4) hasarl ı  Değ iş t i r  

Vana yatağ ı  ezi lmiş  Bi le ya da değ iş t i r  

Reinforced Gasket (4) kir l i  Temizle 

O-r ing(60) aş ınm ış  Değ iş t i r  

O-r ing(66) aş ınm ış  Değ iş t i r  
Dengeleyici  Membran (29) 
y ır t ık Değ iş t i r  

Ak ış  yok iken 
Q=0 iç kaçak  

Dengeleyici  Membran (29) 
düzgün yerleş t i r i lmemiş  Yeniden yerleş t i r  

Reinforced Gasket (4) hasarl ı  Değ iş t i r  
Şafta üzerindeki kabuktan 
dolay ı  k i l i t lenme Temizle 

Yay l imit inden fazla ayar Yay ı  Değ iş t i r  

Membran( 20) y ır t ık Değ iş t i r  

Membran (29) yanl ış  tak ı lm ış  Onar 

Q>0 iken 
Bas ınçta 
Artma  
 

Ç ık ış  hissedici  hatt ından gaz 
gelmiyor  Kontrol  et 
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Gaz talebi,  regülatör 
debisinden yüksek Değ iş t i r  Bas ınç 

Düşümü  
Giriş  bas ınc ı  yok Fi l t reler i  kontrol  et 

 
 
Emniyet Kapatma (E.K.)(Fig. A2) 
 
PROBLEM MUHTEMEL NEDENİ  ÇÖZÜM 
E.K. Obtüratörü 
Kapanmıyor Kontrol membranı (16) yırtık   Membranı değiştir 

Obtüratör contası bozulmuş Contayı değiştir 
O-ring (66) yıpranmış Değiştir 

E.K. 
Obtüratöründen 
sızıntı  Obtüratör yatağı aşınmış ya da 

oyuklaşmış Yatağı değiştir 

Maksimum ve/ve ya minimum 
yayın yanlış ayarlanması 12 ve13 nolu segmanlarla ayarla Yanlış Kapama 

Basıncı Kaldıraç sisteminde sürtünme Bütün mekanizmayı içeren kutuyu 
değiştir 

(sürekli ise), çıkış basıncındaki  
basınç artışı veya azalması Çıkış basıncını arttır veya azalt Yeniden kurulma 

olmuyor Kaldıraç sistemi kırılmış yada 
çatlamış 

Bütün mekanizmayı içeren kutuyu 
değiştir(regülatörün dışında) 

 
 
BAKIM  

Periyodik kontrol ve bak ım yapı lmadan önce regülatörde gaz ın 
olmad ığ ı,  öncesinde ve sonras ındaki vanalar ın kapal ı olduğundan emin 
olunmal ıd ır. Bakım tamam ıyla içerisinden geçen gaz ın kalitesine ve f i l tre 
eleman ın etki l iğ ine bağ lıd ır. 
Periyodik bak ım aralığ ı:  
h  Taş ınan gaz ın kalitesine  
h  Giriş  borusunun temizliğ ine; özell ikle baş lang ıçta bak ım s ıklığ ı bu 

nedenle yüksek olmal ıd ır. 
h  Regülasyon siteminden beklen güvenlik seviyesi 
Bak ım yapı lmadan önce gerekli olan tüm yedek parçalar haz ır lanmal ı 

ve Fiorentini logolu ori j inal yedek parça kullanı lmal ıd ır. 
Sökme iş lemi yapı lır iken sökmeye baş lamadan önce parçalar ın 

birbir ine olan pozisyonlar ı işaretlenmesi toplama yap ı lır iken büyük 
kolaylık sağ lamaktad ır. 

Son olarak o-ring ve harekeli olan metal parçalar ın yerine tak ı lırken 
si l ikon gres yağ ı i le yağ lanmal ıd ır. 
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Fig.  A1 
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Fig.  A2 
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YEDEK PARÇA 
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   Parça Adetleri   
  DN

No. Açıklama 
1"÷3" 1"÷3" TR 

Sadece 
2"1/2- 3"

Sadece 
4" TR 4"- 6"-8"

4 Reinforced Gasket 1 1 1 1 1 
9 Guide Ring 2 2 2 2 2 
20 Membran 1 1 1 1 1 
28 Conta 1 1 1 1 1 
29 Membran 1 1 1 1 1 
30 U-ring 1 1 1 1 1 
43 O-Ring 1 1 1 1 1 
58 O-Ring 1 1 1 1 1 
60 O-Ring 1 1 1 - - 
61 O-Ring 2 2 2 - - 
62 O-Ring 2 2 2 - - 
66 O-Ring 1 1 1 - - 
67 O-Ring 1 1 1 - - 
70 O-Ring - - 1 - - 
72 O-Ring - 1 - 1 - 
85 O-Ring - - - 2 2 
86 O-Ring - - - 1 1 
87 O-Ring - - - 2 2 
88 O-Ring - - - 1 1 
89 O-Ring - - - 1 1 
90 O-Ring - - - 2 1 
93 O-Ring - - - 1 2 
94 O-Ring - - - 1 1 
95 O-Ring - - - 1 1 

N
O

R
VA

L 

96 O-Ring 1 1 1 1 1 
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Emniyet Kapama 
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    Parça Adetleri 
   DN
  No. Açıklama 

1"÷3" 4"- 6"- 8" 

  10 Obtüratör 1 1 
  35 U-ring 1 1 
  55 Guide Ring 1 - 
  63 O-Ring 1 - 
  68 O-Ring 2 - 
  82 Guide Ring - 1 
  91 O-Ring - 1 
  92 O-Ring - 1 

8 Conta 2 2 
16 Membran 1 1 
47 U-ring 1 1 
50 O-Ring 1 1 

IN
  

53 O-Ring 1 1 
8 Conta 2 2 
29 Membran 1 1 
47 U-ring 1 1 

E
m

ni
ye

t K
ap

am
a 

K
af

al
ar

ı 

IN
/T

R
 

53 O-Ring 1 1 
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   Parça Adetleri  
  DN
 No. Açıklama 

1"÷3" 4" 6"+ 8" 

29 Membran 1 1 1 
60 O-Ring 1 - - 
71 O-Ring 1 - - 
84 O-Ring - - 1 
88 O-Ring - - 1 

M
O

N
İT

O
R

 E
R

 

90 O-Ring - 1 1 
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