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GAZ VE TÜP VALFLERİNİN TANITIMI VE 
ÇALIŞMA SİSTEMİ

1. GAZ YAKAN CİHAZLAR VE TÜP VALFLERİ 

Gaz yakan cihazlar; yemek pişirme, ısıtma, sıcak su üret-
me amaçlı kullanılan gaz yakıtlı ürünlerdir. Bu cihazlarda 
doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan gaz 
valfleri (musluk) kullanılmaktadır. Fırın muslukları, fırın 
termostatları ve kuzineler yaygın olarak kullanılan gaz 
valfleridir.

LPG tüpü, genellikle “tüpgaz” olarak adlandırılan LPG (sı-
vılaştırılmış petrol gazı), ham petrolün damıtılması, par-
çalanması sırasında ya da doğal gaz yataklarından elde 
edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan (C4H10) ve 
propan (C3H8) gazlarının karışımıdır. LPG ısıtma, pişirme 
ve aydınlatmada kullanılan yaygın bir enerji kaynağıdır 
(otogaz için kullanılan LPG karışımı ve basıncı farklıdır ve 
konu kapsamında değildir).

Bu yazıda, fırın-ocak ve LPG tüp valfleri hakkında bilgiler 
verilmiştir.

2. GAZ YAKAN CİHAZLAR

Gaz yakan cihazlar ya da fırın-ocak gaz valfleri, konutlar-
da kullanılan evsel ocak ve fırınlarda, endüstriyel fırınlar-
da kullanılan valflerdir. Bu valflerin kullanıldığı fırınların 
temel bileşenleri şunladır:

- Brülör: Ocak brülör gövdesi ve üst yanıcı grup parça-
larından oluşur;

 Brülör (bek) gövdesi: Bu odanın içerisinde gaz-hava 
karışımı oluşur.

 Brülör (bek) kafası: İç parçanın oturma yüzeyini teş-
kil eden düzenektir. 

 Brülör iç parçası: Yanıcı gazı, hava ile oransal olarak 
yanmaya hazır şekilde hazırlayan hücredir. 

 Brülör kapağı: İç parçanın üzerini örterek çıkış hücre-
sini meydana getiren kapaktır.

- Bek Tablası: Bir pişirme cihazının bir veya daha fazla 
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kapalı beki veya açık bekleri ve/veya bir veya daha faz-
la elektrik ocağı ve muhtemelen bir bek tablası ihtiva 
eden parçadır.

- Izgara: Bek tablasında bulunan açık beklerin üzerine 
yerleştirilir ve ısıtılacak olan malzemenin tutulmasını 
sağlar.

Bu valflerde akışkan gaz olarak LPG ve doğalgaz (DG) 
kullanılmaktadır. Üründen geçen LPG ve doğalgaz debi 
aralıkları enjektör ile belirlenir. LPG, DG’ye oranla daha 
agresif (yanıcı) bir gazdır. LPG’li mamullerde enjektör tam 
klapeleme (kapatma) yapmaktadır ve gaz geçişi sadece 
enjektörden gerçekleşmektedir. Bu durum debinin dü-
şük olmasına neden olur. Doğalgaz ürünlerinde ise tam 
klapeleme yoktur, daha yüksek debi değerleri elde edi-
lir. Yani, aynı enerji için doğalgazda daha fazla gaz geçişi 
olur. LPG’nin ısıl değeri 23600 kcal /m3, DG’nin ısıl değeri 
ise 8250 kcal/m3’tür.

2.1 Gaz Valfleri Bileşenleri ve Hammaddesi

Günümüzde gaz valflerini oluşturan gövde, konik, mil 

gibi temel bileşenler genellikle pirinç malzemeden üre-
tilmektedir. Bunun sebebi ise pirinç malzemenin kolay 
şekillendirilebilir olması, işleme kolaylığı ve korozyona 
karşı dirençli olmasıdır. Pirinç dışında son yıllarda alümin-
yum gövde, mil vb. kullanılmaya da başlanmıştır. Gelişen 
teknoloji ile mekanik özellikleri iyileşen alüminyum ala-
şımları bu ürünlerin üretiminde yer almaya başlamıştır. 
Alüminyumun özgül ağırlığının pirinç malzemeye göre 
düşük olmasından ötürü de maliyet olarak daha avantaj-
lıdır. Bu nedenlerden ötürü alüminyum malzemeden üre-
tilen mamuller her geçen gün artış göstermektedir. Temel 
bileşenlerin yanı sıra, conta, o-ring gibi sızdırmazlığı sağ-
lamak için kullanılan destek bileşenleri bulunmaktadır.

2.2 Gaz Valfleri Çeşitleri

Gaz yakan cihazlarda kullanılmak üzere, fırın muslukları 
(Şekil 1.a), fırın termostatları (Şekil 1.b), radyan soba gaz 
valfleri ve kuzine muslukları (Şekil 1.c) üretilmektedir. 
Fırın muslukları, ocaklarda beklere giden alevin miktarı-
nı gaz debisi ile ayarlayan, açan veya kapatan valflerdir. 
Musluk açıldığında gaz, musluktan enjektöre gider ve 

Şekil 1. Gaz Yakan Cihazlar (a) Fırın Musluğu  (b) Fırın Termostatı    (c) Kuzine Musluğu

                       

 

(a) (b) (c)
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enjektörden çıktıktan sonra hava ile karışarak beklerde 
yanar. Farklı alev büyüklükleri, farklı gaz geçiş debileriyle 
sağlanmaktadır. 

Fırınlarda kullanılan musluklar tek ve çift çıkışlı olabilir. 
Tek çıkışlı gaz musluklarında, kumanda mili 90° döndü-
rüldüğünde maksimum gaz debisi ayarlanırken, çift çıkış-
lı ürünlerde saat yönünün tersi yönünde döndürülürse 
brülör bölümünden geçen gaz debisi ayarlanır ancak, 
saat yönünde döndürüldüğünde gaz debisi ayarlanma-
dan maksimum debi geçer. Buradaki debinin kontrolü 
brülör ile musluk arasında gaz akışını sağlayan borunun 
ucuna takılan enjektör yardımı ile ayarlanır. Daha ayrıntılı 
anlatılacak olursa, musluklar ana dağıtım borusuna mon-
tajlanır ve buradan verilen gazın musluk gaz girişinden 
gaz çıkışlarına verilmesi ile sağlanır. Yani kumanda milinin 
ileri tahrik edilip saat yönünün tersi yönünde döndürüle-
rek musluk içerisindeki deliğin, gövdenin gaz girişine ko-
numlandırılarak gazın konik içerisine girmesi sağlanır ve 
bu kısımdan birinci gaz çıkışı gelir. Sonra mil daha da ileri 
çevrilerek minimum debiye getirilir ve alev boyu kısaltılır. 
Eğer fırının diğer brülör bölümü yakılmak istenirse, mus-
luk saat yönünde döndürülerek konik üzerinde bulunan 
kanalın gövdenin gaz girişine konumlandırılması ile gaz, 
ikinci gaz çıkışına yönlenerek brülör bölümüne ulaşır ve 
burada yanma oluşur. Bu kısımdan geçen gazın debisi 
ayarlanamaz ve gaz maksimum debide geçmeye devam 
eder.

Mutfakta kullanılan bazı fırın ve ocak gibi gazlı pişirme ci-
hazlarında bek alevinin süt, kahve taşması ya da farklı bir 
sebeple sönmesi durumunda oluşan gaz kaçakları insan 
hayatını etkileyebilecek kazalar meydana getirebilir. Bu 
durumda birçok gazlı pişirme cihazında bek alevinin sön-
mesi durumunda gazı kesen bir emniyet sistemi bulun-
maktadır. Ayarlanabilir metal elektrot şeklinde olan ateşi 
denetleyici sensör, ocağın iletkenliğini kontrol etmekte 
ve elektronik amplifikatöre sinyal göndermektedir. Amp-
lifikatörün devresinde ateşin sönmesi durumunda gazın 
kapatılmasını sağlayan zaman ayarlayıcı sığaç (kondansa-
tör) ve kapatma ünitesinin işlemini belirten bir güvenlik 
sistemi vardır. Bu sistemin bulunduğu fırın musluklarına 
emniyetli, bulunmadığına ise emniyetsiz fırın musluğu 
denir. Bu ayrım yapılırken alev sönme emniyetinin (mık-
natısın) kullanılması kıstas alınır. Mıknatıs, gazlı fırınlarda 
ve ocaklarda herhangi bir sebepten dolayı brülör alevi 
söndüğünde, gazın 20-30 saniye sonra otomatik olarak 

kesilmesini sağlayan emniyet sistemidir. Mıknatısa bağ-
lı olan termokupl sönmeden dolayı musluğu uyararak 
gazın kesilmesini sağlayan cihazdır. Ocak ısındığında, ısı 
enerjisini elektrik enerjisine çevirir. 900 °C sıcaklıkta 0,03 
mV gerilim üretir. Musluk içerisinde manyetik alan yara-
tarak gaz geçişini açar, şayet gerilim 0,01 mV’a düşerse 
manyetik gerilim kaybolur ve gaz geçişi durur. Böylece 
standart basit bir sisteme sahip ocak ya da benzeri yanış 
sistemlerini güvenli hale gelir.

2.3 Gaz Valflerinin Üretim, Kalite Testleri ve Kullanım 
Şartları Hakkında Belirlenen Standartlar

Günümüzde gaz musluklarının test ve kullanım koşulla-
rını belirten dünya standartları bulunmaktadır (EN 1106, 
EN 125, EN 126, vb.). Şu anda gaz musluğu üreten firmalar 
da ürettikleri mamulleri, bu standartlarda belirten koşul-
lar altında kalite testlerini gerçekleştirmektedir. Yapılan 
bu testler sonucunda ürünün güvenliği, güvenirliği ve 
kalitesi belirlenir. Standartlara göre evsel pişiriciler için 
çalışma ömrü 40000 çevrimdir. Bu sayıya ulaştıktan son-
ra yapılan sızdırmazlık testinde ürünün sorunsuz olarak 
geçmesi gerekir. Ayrıca yapılan bu testin 5000 çalışma 
ömrünün olduğu kısım yaklaşık 160 °C altında yapılmak-
tadır. Bu standartlara göre ise en büyük kaçak gaz debi-
leri, iç kaçak ve dış kaçak olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Kabul edilebilir iç sızıntı ve dış sızıntı 20 cm3/s’dir. Bu de-
ğer teorik olup, üretilen mamullerin gerçekte sızdırmazlı-
ğı sağlayıp, hiç kaçak vermemesi gerekmektedir. Bu ürün-
ler 65 mbar basınca dayanıklı olmak zorundadır. Belirtilen 
standartlar, musluk üzerinde kullanılan elastomerlerin 
dayanımından da bahsetmektedir. Standarda göre gaz 
musluklarında kullanılan elastomerler yağlayıcılara, gaza, 
korozyona, neme karşı standartta belirtilen koşulları sağ-
lamalıdır.

Bu belirtilen koşulların sağlanabilmesi adına ürünlerin 
gövde ve konikleri pirinç veya alüminyum malzemeden 
yapılmaktadır. Konik karmaşık bir geometriye sahip olup, 
hassas talaşlı imalat operasyonlarına tabi tutulur ve göv-
deyle beraber çok dikkatli bir şekilde yıkanır. Bunun ama-
cı parçalarda çapak ve benzeri partiküllerin kalmamasını 
sağlamaktır. Eğer ürünlerde çapak kalırsa kaçak görülebi-
lir. Ancak bazı durumlarda partiküller o kadar küçük ola-
bilir ki, gözle görülmesi mümkün olmayabilir.  Sadece 
ürünler montajlandıktan sonra sızdırmazlık testinde gö-
rülebilir. Bunun dışında musluğun imalatı sırasında göv-
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de ile konik arasında iyi bir yağlama yapılmaktadır. Aksi 
takdirde musluk 40000 ömür çevrimine ulaşamaz. Ayrıca 
zaman içerisinde iki metal parçanın birbirine sürtünme-
si sonucunda gövde ile konik üzerinde aşınmalar olacak 
ve musluk kaçak vermeye başlayacaktır. Bu da evlerde 
kullanılan ocak ve fırınlarda çok ciddi tehdit oluşturabilir 
(gaz zehirlenmeleri, bina içerisinde yangın veya gazın sı-
kışmasıyla beraber meydana gelebilecek patlamalar vb.). 
Tüm bu koşullar değerlendirildiğinde, muslukların her bir 
üretim süreci çok büyük önem arz etmekte olup, insan 
faktörü en aza indirilerek otomasyona geçilmektedir [1]. 

3. LPG TÜP VALFLERİ

LPG tüpü, ısıtma, pişirme ve aydınlatmada kullanılan yay-
gın bir enerji kaynağıdır. LPG’nin depolanmasını ve gaz 
akışını sağlayan elemanlar aşağıda sıralanmıştır.

Tüp (Basınçlı Kap): Çelik Sac veya kompozit malzeme-
den üretilen silindirik şekle sahip kap.

Valf: Tüp içerisindeki gazın debisinin ayarlanmasını ve 
gaz yolunun açılıp, kapanmasını sağlayan elemandır.

Regülatör (Dedantör): Valfin çıkış kısmında yer alır. Valf 
açık konumdayken tüpün iç basıncı ile akan gazı, belirli 
bir basınç değerine düşürmeye yarayan sistem elemanı-
dır. 

Hortum: Regülatör tarafından basıncı ve debisi ayarla-
nan LPG’nin ocağa ulaşmasını sağlar.

LPG, basınç altında likit halde basınçlı kap(tüp) içerisin-
de tutulur. Gaz halinde havadan ağırdır, renksiz ve koku-
suzdur (güvenlik amacıyla kokulandırılır). LPG, bütan ve 
propan gazlarının karışımıdır; gazın kullanılacağı ortam 

Tablo 1. LPG’nin Özellikleri

Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG) Özellikleri

Genel Özellikler Birim Ticari Propan Ticari Bütan Miks LPG

Bileşim - C3H8 C4H10 %30 C3H8  + %70 C4H10

Orijinali kokusuzdur, etil Mer-
kaptan (C2H5SH) ile kokulan-
dırılmıştır

Orijinali kokusuzdur, etil 
merkaptan (C2H5SH) ile 
kokulandırılmıştır

Orijinali kokusuzdur. Etil 
merkaptan (C2H5SH) ile 
kokulandırılmıştır. 

Buhar Basınçları

20 °C bar 9,2 1 3,5

40 °C bar 15,3 2,8 6,6

Kaynama Sıcaklığı °C -42 -9 -18

1 m3 Sıvının Ağırlığı kg 509 582 561

Göreceli Yoğunluğu (Suya Göre) 0,509 0,532 0,561

Molekül Ağırlığı g/gmol 44,1 58,1 53,5

Gaz Hacmi/Sıvı Hacmi 272 238 248

Alt Isıl Değer kCal/kg 11100 10900 10960

Tutuşma Sıcaklığı (Havada) °C 493-549 482-538 482-549

Buharlaşmadan Sonra

Toplam Isıtma Değeri kCal/kg 11950 11740 11800

Maksimum Alev Sıcaklığı °C 1980 2008 2000

%95'inin Buharlaşma Sıcaklığı °C -38,3 2,2 2,2

Yanma Ürünleri

CO2 % 11,6 12 11,9

N2 % 72,9 73,1 73

H2O % 15,5 15 15,1

Maksimum Kükürt Miktarı mg/kg 185 140 140

Hava-Gaz Karışımında Patlama Sınırları

Alt % 2,15 1,55 1,55

Üst % 9,6 8,6 9,6
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şartlarına (iklime) bağlı olarak karışım oranı değişmekte-
dir. Türkiye’ deki ev tüplerinde kullanılan LPG %70 bütan, 
%30 propan gazlarından oluşmaktadır. LPG’yi oluşturan 
gazların özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1’de görüldüğü üzere, propanın kaynama sıcaklığı 
(-42°), bütana (-9°) göre oldukça düşüktür ve 20 °C’de pro-
pan gazının basıncı (9,2 bar), bütana (1 bar) göre oldukça 
yüksektir. Propan yüksek basınçlı bir gaz olması özelliği ile 
itici görevi görür. Günlük hayatta kullanılan birçok benzer 
basınçlı kap içerisinde propan gazı itici güç oluşturması 
açısından bulunur ve içerisinde çözünen, kap içerisinde 
yer alan diğer gaz, toz ve parçacıkları püskürtülen yüzeye 
ulaştırır. Örnek: deodorant.

LPG, çelik tüplere doldurularak tüketiciye sunulur. LPG 
tüpü içerisinde bütan ve propan gaz karışımı basınç al-
tında hem sıvı hem de gaz halde bulunur. LPG tüpünden 
basıncın etkisiyle dışarıya çıkan gazın debisinin ayarlan-
masını ve gaz yolunun açılıp, kapatılmasını sağlayan ele-
man valflerdir. Propan ve bütan gazları düşük kaynama 
sıcaklığı sayesinde tüpün dış çeperlerden ve bulunduğu 
ortamdan ısıyı emerek tüp içerisinde kaynayarak buharla-
şır ve gaz fazına geçer. Valf kapalı konumdayken, tüp içe-
risindeki karışım hem sıvı hem gaz fazında olacak şekilde 
dengededir. Valfin açılması ile gaz fazındaki LPG basıncın 
etkisiyle atmosfere yayılır. (LPG’nin gaz fazında dışarı atıl-
ması için tüpün dik bir şekilde kullanılması zorunludur; 
yatık olması halinde sıvı LPG gaz ile dışarıya fışkırır ve teh-
like yaratır.) Bu esnada tüp içerisinde gaz fazında bulunan 
LPG azalmaya başlar ve tüpün basıncı az da olsa düşer. 
Valfin kapatılması ile söz konusu ısı transferi tekrar ger-
çekleşir ve sıvı fazdaki LPG kaynayıp buharlaşarak gaz fa-
zına geçer. Tüp çalışma basıncına gelene kadar kaynama 
devam eder ve bir süre sonra sıvı-gaz dengesi tekrar olu-
şur. Tüpteki LPG gazının basıncı ancak sıvı fazdaki LPG’nin 
tam dolu seviyeden %70 oranında tüketilmesiyle büyük 
oranda düşer. Tüp tamamen bittiğinde içeride sıvı LPG 
bulunmaz. 

Tüplerde kullanılan valf tipleri, tüpün boyutuna, kulla-
nım yerine, bağlantı tipine ve kullanıcıya bağlı olarak 
değişmektedir. Tüp tipleri, çoğunlukla ev, sanayi, piknik 
tipi olarak bilinirler. Bunların yanında forklift araçlarında, 
deniz araçlarında ve farklı amaçlarda da kullanılırlar. Tüp-
lerin bu denli farklı tiplerde olması, üzerinde kullanılan 
valflerin de farklılaşmasına sebep olmuştur. 

3.1 LPG Tüp Valfleri Çeşitleri

• Volanlı Tip: Şekil 2.a’da görseli verilen volan tip tüp 
valfi, 12-45 kg’lık tüplerde kullanılmaktadır. Elle çalıştı-
rılan (aç-kapa) mekanizmaya sahip olup, kullanıcı valfi 
açma, kapatma işlemini ve debi ayarını manuel olarak 
yapar. Bu mekanizmayı oluşturan ana elemanlar; vo-
lan, volana bağlı bir mil ve milin uç kısmında yer alan 
plastik contadır. Volan, valf gövdesine dişli bağlantı ile 
bağlandığı için, volanın saat yönünde döndürülmesi 
ile mil hareket eder ve mil ucundaki conta valf klapesi-
ne baskı uygulayarak gaz yolunu kapatır ve gaz geçişi-
ni engeller. 

• İğneli (Supap) Tip: 12-45 kg’lık tüplerde kullanılmak-
tadır. Gazın geçişini ve açma- kapatma işlemini oto-
matik olarak yapan mekanizmaya sahiptir. Bu meka-
nizmanın çalışması, debi aralığını kapatan conta, bu 
contanın bağlı olduğu mil ve mil ile contanın klapeye 
basınç uygulamasını sağlayan yay elamanlarına bağlı-
dır. Valf çıkışına bağlanan regülatör açık hale getirildi-
ğinde, regülatör mili, valf miline ve yayına karşı kuvvet 
uygulayarak contanın klapeden uzaklaşmasını sağlar 
ve gaz yolunun açılmasını sağlar. Regülatör kapalı ko-
numa getirildiğinde veya valften söküldüğünde, re-
gülatör milinin uyguladığı karşı kuvvet ortadan kalkar 
ve valf mili kendi yayının etkisiyle tekrar klapeyi kapa-
tır. Böylelikle olası kullanıcı kaynaklı hataların büyük 
oranda önüne geçilerek kullanıcının ihmali sonucun-
da meydana çıkabilecek tehlikeleri ortadan kaldırır 
(Şekil 2.b). 

• Piknik (“Camping”) Valf: Türkiye’ de özellik 2 kg’dan kü-
çük tüplerde kullanılırlar. Bu tip valflerin mekanizması 
yine supap mantığına dayanır. Bu sefer, conta mil üze-
rinde değil valf klapesinde yer alır. Yay mili veya mil 
görevi gören bilyayı iterek contaya baskı yapmasını 
sağlar ve gaz yolunu kapatır. Şekil 2.c’de ürünün resmi 
verilmiştir.

• Forklift tip valf: Forklift araçların bir kısmında yakıt ola-
rak LPG kullanılır. LPG ise otomobillerde olduğu gibi 
tanktan değil yine araca bağlı tüp içerisinden çekile-
rek motora gönderilir. Burada genel kullanımın aksine, 
tüp yatay olarak konumlandırılır; bu şekilde tüpün alt 
kısmında sıvı fazda LPG bulunurken üst kısmında gaz 
fazında bulunur. Motora gönderilmesi için sıvı fazda 
LPG’nin tüpten çekilmesi gerektiğinden, valf girişine 
yerleştirilen açılı boru, tüp içerisinden sürekli olarak 
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sıvı LPG’nin çekilmesini sağlamaktadır. Bu yüzden 
forklift araçlarda kullanılan tüm valfler borulu olarak 
üretilmektedir ve kullanılmaktadır (Şekil 2.d).

3.2 LPG Tüp Valfleri Bileşenleri

LPG Tüp valfini oluşturan ana unsurlar olan gövde, mil, 
volan ve genel olarak valf içerisinde yer alan dişli parça-
lar pirinç malzemeden üretilmektedir. Pirinç malzemenin 
kolay şekillendirilebilir olması, işleme kolaylığı ve koroz-
yona karşı dirençli olması genel olarak valf üretiminde 
elverişlidir. Valfin gövdesindeki figürlü ve karmaşık par-
çalar (gövde), dövme yöntemiyle üretilir. Dövme için kul-
lanılan pirinç alaşım olarak dövmeye uygun olmalıdır ve 
ilgili standartlarda şart koşulan alaşım ve malzeme özel-
liklerini taşımalıdır. Otomat çubuğundan işlenen gövde iç 
parçaları ise, işlenebilirliğin artırılması için kurşun yüzde-
si yüksek alaşımlı pirinçten üretilmektedir. Pirinç dışında 
sızdırmazlığı sağlayan o-ring, conta gibi pirinç olmayan 
malzemeler LPG ile çalışmaya uyumlu ve ilgili standarda 
uygun şekilde belgeli olarak kullanılmalıdır. Sızdırmazlık 
elemanı olarak kullanılan conta sert plastik de kauçuk 
malzeme de olabilir. 

Fırın musluklarında olduğu gibi, tüp valflerinde de em-
niyet tertibatı bulunan tipleri vardır. Tüp valflerindeki 
emniyet düzeneği, tüpün bulunduğu ortamda muhte-
melen yangın kaynaklı ortam sıcaklığını artıracak bir etki 
oluştuğunda, kaynaklı tüp içerisindeki basınç çok yüksek 
değerlere ulaşabileceğinden, emniyet düzeneğinin ayar-
landığı basınç değerine yakın değerde valf açılarak iç belli 

miktarda LPG’yi dışarı atarak iç basıncı düşürmeye çalışır 
ve basınç etkisiyle tüpün patlamasını önler. Dünya gene-
linde ayrı olarak kullanılan emniyet valflerinin mantığı ile 
birebir aynı olan bu mekanizma, tüp valfi gövdesine en-
tegre edilebilmektedir. Emniyet düzeneği, conta bu con-
tanın yer aldığı conta yuvası parçası ve bu ikilinin klapeyi 
sıkıca kapatmasını ve istenilen basınç değerine ayarlan-
masını sağlayan bir yay ve son olarak yayın ayarlanmasını 
sağlayan ayar vidasından oluşmaktadır. Ayarlanan basınç 
değeri, kullanılan tüpün boyutuna, kapasitesine, müşteri 
talebi ve kullanıldığı bölgeye bağlı olarak değişir. Piyasa-
da emniyetli veya emniyetsiz olarak tüp valfleri kullanılır-
lar. Emniyet tertibatı kullanılması gereken yerlerde (örne-
ğin evlerde) emniyetli valf kullanımı zorunludur. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Gaz valfleri ve tüp valfleri dünyada Ar-Ge potansiyeli en 
yüksek armatürlerin başında gelmektedir. Özellikle geli-
şen ve değişen dünyada teknolojinin hızla ilerlemesi ve 
ürünlerin hızla elektronikleşmesiyle, bu teknolojinin hızla 
gaz armatürlerine de entegre edilmesi ihtiyacı doğmak-
tadır. Bugün E.C.A. Valf Sanayii A.Ş. Ar-Ge departmanı 
olarak bu düşünce ve vizyonla yeni ürünler tasarlamaya 
devam etmekteyiz. 
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Şekil 2. LPG Tüp Valfleri  (a) Volanlı Tip   (b) İğneli Tip  (c) Piknik Tip  (d) Forklift Tip

      (a) (b)                                        (c)                                   (d)


