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ÖZET

Bu makalede kontrol çevriminin temel elemanları, 
kontrol türleri, oransal bandın önemi ve motorlu 
vanalar ve bir mahallin sıcaklığının hassas bir 
şekilde ayarlanabilmesi için gerekli motorlu 
vana büyüklüğünün seçimi ele alınmakta ve 
incelenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Hidronik sistemler, kontrol 
vanaları, kontrol, oransal, “Kv” değeri.  

GİRİŞ

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin 
hidronik devrelerinde otomatik kontrol sisteminin 
seçimi kadar kontrol vanasının seçimi de çok büyük 
bir önem taşımaktadır. Kontrol elemanları, örneğin 
termostatlar, higrostatlar, ısı ve nem hissedici 
elemanlar (sensörler) ve kumanda panelleri ne kadar 
doğru seçilirse seçilsin ısıtıcı ve/veya soğutucu 
ekipman ve serpantinin karakteristiklerine uymayan 
bir kontrol vanası ile mahal şartlarının istenen 
hassasiyetle kontrol edilmesi imkânsızdır. Hidronik 
sistemlerde, ısı eşanjörüne ısıtıcı veya soğutucu 
akışkanı taşıyan borunun çapı ile kontrol vanasının 
arasında hiçbir ilişki yoktur. Burada yapılan en büyük 
hatalardan biri de kontrol vanasını boru çapında 
seçmektir. Kontrol vanasının gerekenden büyük 
seçilmesi, örneğin boru çapına eşit alınması gibi 
durumlarda sistemin kontrol hassasiyeti kaybolmakta, 
mahal sıcaklığında büyük dalgalanmalar meydana 
gelebilmektedir. 

Vana seçimini detaylı olarak 
incelemeden önce kontrol 
çevrimini meydana getiren 
elemanlar ile otomatik kontrol 
türlerini kısaca incelemekte 
yarar vardır.

1. KONTROL ÇEVRİMİNİN 
ELEMANLARI

Bir kontrol çevriminin amacı 
ısıtıcı veya soğutucu akışkanın 
debisini ayarlayarak kontrol 
edilen mahalde istenen 
şartları temin etmektir. Bunun 
gerçekleştirilmesi çevrimin 

altı ana elemanı ile bunların birbirleriyle olan uyum ve 
ilişkilerine bağlıdır. 

Bu elemanları şu şekilde özetleyebiliriz.

1.1. HİSSEDİCİLER (SENSÖRLER)

Kontrol edilmek istenen mahallin sıcaklığını, dönüş 
havası sıcaklığını, izafi rutubeti vb hisseder, elektronik 
kontrol paneline (veya bina otomasyon sistemine) 
bildirir.  

1.2.PANELLER 

Hissedicilerin algıladığı ve bildirdiği ölçümler ile ayar 
noktasını karşılaştırarak servomotorlara gerekli 
talimatı gönderen kumanda elemanlarıdır. Günümüzde 
büyük ve sofistike yapılarda bu işlem bina otomasyon 
sistemleriyle yapılmaktadır; servomotorlara kumanda 
açısından panellerle benzerlik taşımaktadır.

1.3.SERVOMOTORLAR

Bir hidronik vanaya veya hava damperine kumanda 
eden, iki konumlu veya oransal kontrollu tahrik 
üniteleridir. İki konumlu olanlar konumuzun dışındadır.

1.4.KONTROL VANALARI

İki, üç veya dört yollu hidronik sistem kontrol ve 
kapatma elemanlarıdır. Bir servomotor aracılığıyla 
açma, kapama ve kısma hareketini yaparak akışkan 
debisini ayarlarlar.

1.5.TERMİNAL ÜNİTESİ

Gerekli konfor şartlarının 
temini istenen mahallerdeki, 
ısıtma, soğutma ve nem 
kontrol amaçlı ünitelerdir. Fan-
coiller, endüksiyon üniteleri, 
VAV terminal ünitelerinin 
ısıtıcı serpantinleri terminal 
ünitelerinin örnekleridir.

1.6.HACİM (MAHAL)

Isıtma, soğutma ve nem 
kontroluyla konfor şartlarının 
temin edilmesi gereken Şekil.1-Kontrol çevriminin ana elemanları
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mahallerdir. Hissediciler genelde bu mahalle veya 
dönüş havası kanalına yerleştirilirler.

2.OTOMATİK KONTROL TÜRLERİ

Otomatik kontrol sistemleri dört ana türden ibarettir. 

1.İki konumlu kontrol
2.Oransal kontrol (P kontrol)
3.Oransal artı integral kontrol (P+I kontrol)
4.Oransal artı integral artı türevsel kontrol (P+I+D 
kontrol)

Ancak bu kontrol sistemlerinin incelenmesine 
başlamadan önce, hidronik sistemlerde mahal 
ısı kontrolunu temin eden bir vanayı inceleyelim. 
İnceleyeceğimiz vana 3-yollu, çift oturtmalı, döküm 
gövdeli, dişli bağlantılı bir karıştırma vanasıdır.
Burada tij hareketi bir servomotor vasıtasıyla sağlanır.

Bu kontrol türlerini şimdi teker teker incelemeye 
çalışalım. 

2.1.İKİ KONUMLU KONTROL

İki konumlu kontrol panelleri yalnız açma ve kapama 
komutu verirler. Servomotorlar da bu komut tarzına 
uyumlu çalışacak tarzda dizayn ve imâl edilmişlerdir; 
tam açık veya tam kapalı konumunda olurlar, ara 
konumları yoktur.  

Örneğin; bir ısıtma sisteminde mahal sıcaklığı ayar 
noktasının belirli bir miktar üzerine çıktığında kontrol 
paneli kapama komutu vererek servomotorun vanayı 
tam olarak kapatmasını sağlar. 

Ayar noktası, belirli bir miktar altına düştüğünde 
de açma komutu verir ve vana tam olarak açılır. 

“Orta konum” diye bir durumun olmadığı bu kontrol 
sisteminde açma komutu verilen konum ile kapama 
komutu verilen konumun arasındaki farka “diferans” 
veya “fark aralığı” denir. Bu kontrol tarzı aşağıdaki 
şematik çizimde gösterilmiştir. 

Fark aralığı içinde kalan sıcaklık değişimlerinde kontrol 
paneli hiçbir komut vermez. Ayar noktası olarak 
belirlenen mahal sıcaklığı ise, diferans üst limiti ile 
diferans alt limiti arasında sürekli olarak değişmeye 
devam eder.

Bu uygulamanın en büyük mahzuru istenen mahal 
sıcaklığının alt ve üst limitler arasında, diferans içinde 
değişiklik göstermesidir. Diferans ne kadar büyük 
tutulursa motorlu vana ve servomotorun devreye 
girmesi o denli seyrek olacaktır. Diferansın küçülmesi 
ile devreye girme sıklaşacaktır.

2.2.ORANSAL KONTROL (P kontrol)

Oransal kontrollu sistemlerde panel, ayar 
konumundan sapmalara orantılı olarak açma veya 
kapama komutu verir. Vanaya tamamen açma komutu 
verilen sıcaklık ile tam kapama komutu verilen sıcaklık 
arasındaki farka “oransal band” denir. Oransal bandın 
belirlenmesinin sistemle uyumlu olması gerekir. 
Oransal bandı ayarlamak mümkündür.

Bu husus aşağıdaki Şekil.4’de gösterilmektedir. 
Aşağıdaki şematik çizimde oransal band ayarı ve 
oransal band kontrol prensipleri anlatılmaktadır. Bu 
örnekteki amaç tanktaki su seviyesini sabit tutmaktır.

Uygulama

Şekil.2-İki konumlu kontrol ve fark aralığı
Şekil.3- 3 yollu, çift oturtmalı, karıştırmalı kontrol vanası
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Uygulama

Tanktan “Z” değişken debisinde su alınmaktadır. 
“H” su seviyesi azaldığında yüzer top “B” alçalarak 
seviyenin düşmesine orantılı olarak “V” vanasını 
açmakta ve “Y” debisini ayarlamaktadır. 

Dengeli bir durumda vana konumu sabit ve “Y=Z” olur. 
“Z” sıfır olunca su seviyesi “Ho” seviyesine yükselerek 
“B” yüzertopu vasıtasıyla “V” vanasını kapatır. 
Z= maksimum’da ise su seviyesi “Hm”e düşer ve “V” 
vanası tamamen açılır. “Ho” ile “Hm” arasında değişen 
seviye farkı örnek tankımızın oransal bandıdır. 

“L” kolunun boyunu “L1”den “L2”ye kısalttığımızda 
oransal bandı değiştirmiş oluruz. Bu durumda oransal 
band azalır. Ancak bu durum son derece tehlikelidir. 
Çünkü su seviyesindeki küçük değişiklikler, “Y” 
debisinde büyük değişiklikler meydana getirecektir.
Bu değişikliklerin boyutu “Z” debisinden büyük olursa 
artık oransal kontroldan söz edilemez. Bu durumda 
sistem alt ve üst limitler arasında çalışan iki konumlu 
bir kontrol sistemine dönüşür. 

Şematik çizimde gösterilen uygulama bir mahallin 
sıcaklık kontrolüne benzetilebilir. Bu durumda;

Z= Mahallin ısı kaybı
Y= Terminal ünitesinin mahalle ısı emisyonu
H= Mahal sıcaklığı
B= Sensör+panel+servomotor
V= Otomatik kontrol vanasıdır.

Oda sıcaklığını 20oC ve oransal bandı 4oC kabul 
edersek, ısıtma sisteminde kontrol vanası 18oC’ta 
tam açık, 22oC’ta da tam kapalı konumda olacaktır. 
Eğer mahâl yüklerinde bir değişim olmazsa sistem, 
bir salınım sonrası küçük bir kayma (örneğin 0.5oC) ile 
mahal sıcaklığını yakalayacaktır. 

Oransal bandın dar tutulması, oda sıcaklığının daha 
hassas kontrolunu sağlar, ancak bunun da tatbik 
edilebilir bir minimum değeri vardır. Bu değerin 
altındaki uygulamalarda dengesizlik başlar ve kontrol 
sistemi devamlı salınım yaparak iki konumlu kontrol 
sistemine dönüşür. Bu minimum değer aşağıdaki 
hususlara bağlıdır:

1.Odanın zaman sabitesi
2.Hissedicinin (sensörün) zaman sabitesi
3.Kontrol vanasının özellikleri
4.Odadaki sıcaklık değişimi ile terminal ünitesinin 
reaksiyonu arasında geçen zaman süresi.

Aşağıdaki Şekil.5’de oransal kontrol sistemi 
görülmektedir.

3.ORANSAL ARTI İNTEGRAL KONTROL:

Oransal kontrol uygulamasının şematik göstergesinde 
ayar noktasından belirli bir kayma meydana geldiği 
görülmektedir. Bunu, ayar noktasını değiştirmeden 
yok etmek mümkün değildir. Ayar noktasını elle 
değiştirerek bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu işleme de 
“manuel reset” denir. 

Eğer panelin bünyesinde integral fonksiyon ilavesi 
varsa bu işlem kendiliğinden ve otomatik olarak yapılır. 
Oransal kontrol ile birleştirilmiş ikinci bir kontrol 
elemanı sapmanın zamanına göre integralini alarak bu 
düzeltmeyi yapar. P+I sistemlerinde hata tamamen 
yok edilmekle birlikte uzun salınımlar yapan ve zaman 
alan bir işlem ortaya çıkar. Bu süre klima santralları 
gibi ani reaksiyonlu sistemlerde 1 ila 6 dakika, oda 
sıcaklığının doğrudan mahalden ölçüldüğü tabii 
konveksiyonlu sistemlerde ise 10 ila 30 dakikadır. 

Şekil.4-Oransal band, band genişliğinin 
kontrol sistemine etkisi

     Şekil.5-Oransal kontrolun zamana bağlı değişimi
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Uygulama

Bu sistem sapma hatalarını düzeltmekle birlikte 
stabiliteyi düzeltmez. Bilakis daha geniş oransal 
bandlara ihtiyaç gösterir.

4. ORANSAL ARTI İNTEGRAL ARTI TÜREVSEL 
KONTROL

Türevsel kontrollar, hatanın örneğin sıcaklıktaki 
kaymaların zamana göre türevi alınarak 
gerçekleştirilirler. Burada kaymanın mutlak değeri 
değil, zaman süreci içindeki değişimi önemlidir. 
Türevsel kontrol elemanları P+I sistemlerine ilave 
edildiğinde salınımı azaltan ve zaman sabitesini 
kısaltan bir özellik kazandırırlar. Bu kontrol sistemleri, 
sistemde âni ve büyük değişiklikler olabileceği, 
salınımların istenmediği yüksek hassasiyet gerektiren 
yerlerde uygulanır. Yandaki Şekil.6’da bu husus 
karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.•

•Yazının ikinci bölümü “Kontrol Vanalarının Seçimi-2” bir sonraki sayımızda yayınlanacaktır. 

Şekil.6-Oransal+intergal ve 
oransal+integral+türevsel kontrol

Bir önceki sayımızda yayınlanan, R290 (Propan) Termodinamik Hal Denkleminin Modellenmesi konulu bilimsel 
makale içerisindeki denklemlerde kaymalar olmuştur. Makalenin orjinal halini www.essiad.org.tr/yayinlar başlığı 
altında inceleyebilirsiniz.
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