Filtrasyon, Pickling ve
Flushing Çözümleri

The technology innovator.

Neden Teknonorm?
Teknonorm olarak temsilciliğini yapmış olduğumuz ürünlerle en hızlı
şekilde, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla ve yaratıcı çözüm önerileriyle
müşterilerimize üstün kalitede hizmet sunma çabasındayız.
Teknonorm, mühendislik altyapısı teknik bilgisi ve tecrübesiyle,
filtrasyon üniteleri dizaynı, proje, tasarım ve imalatı konusunda
Türkiye’nin öncü firmasıdır. Teknonorm, Eaton Grubunun geniş
ürün çeşitliliği sayesinde (Flushing, Pickling, Filtrasyon, Online yağ
analizi, Yağdan su ayırma ve Yedek filtre elemanları) gibi konularda
müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek elden karşılayabilmektedir. Her
zaman size en yakın noktada en iyi hizmeti verebilmek amacıyla satış
ve servis ağını sürekli güçlendirmekteyiz. Bizimle iletişime geçtiğinizde
bunun etkili ve yararlı bir deneyim olmasını sağlamak için elimizden
gelenin en iyisini yapacağımızdan emin olabilirsiniz.

Faaliyetlerimiz
•

Mühendislik

•

Proje Danışmanlık

•

Satış ve Teslimat

•

Satış Sonrası Teknik Destek

•

Danışmanlık ve Eğitim

•

İmalat

•

Montaj

•

Servis

•

Kiralama

Hizmetlerimiz
•

Filtrasyon Hizmetleri

•

Flushing Hizmetleri

•

Pickling Hizmetleri

•

Yağdan Su Ayırma Hizmetleri

•

Online Yağ Ölçüm Hizmetleri

•

Akışkan Kimyasal Analizi

•

Laboratuvar Hizmetleri

‘’Günümüzde
giderek azalan
enerji kaynaklarını
verimli ürünler
seçerek
koruyabilir ve
işletme
maliyetlerini
düşürebilirsiniz.’’

Sektörler
Enerji
•

Termik Santraller

•

Hidroelektrik Santralleri

•

Nükleer Santraller

Rüzgar Enerjisi
•

Pitch Sistemi

•

Fren Sistemi

•

Vites Kutusu

•

Trafo

•

Jeneratör

Endüstriyel
•

Otomotiv

•

Çimento

•

Kağıt

•

Gıda

•

İlaç

•

Hidrolik Sistemler

•

Soğutma Yağları Sistemleri

•

Hidrolik Presler

•

Takım Tezgahları

•

Alüminyum

•

Plastik

Demir Çelik
•

Fırın Sistemleri

•

Sürekli Döküm Hattı

•

Elektrik Ark Ocakları

•

Hadde ve Soğutma Platformu

•

Pota ve Ark Ocağı

Petro Kimya - Offshore
•

Sondaj Kuleleri

•

Petrol Çıkarma Platformları

•

Yağ Depolama Tankları

Madencilik
•

Kırıcılar

•

Ekskavatör

•

Damperli Kamyon

•

Sondaj Ekipmanları

•

Konveyör Bantlar

Marin
•

Yatlar

•

Kimyasal Tankerler

•

Kuru Yük Gemileri

•

Römorkörler
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Flushing Hizmetleri
Flushing; akışkanın boru çapları ile doğru
orantılı olarak hesaplanması sonucu max.
debi ile borulardan dolaştırılması suretiyle,
boru içerisindeki partiküllerin temizlenmesi
işlemidir.

Akışkanlar ne kadar temiz
olmalı?
Sistemlerin ve bileşenlerinin sağlayıcıları
ürünleri için önerilen kirlilik derecelerini
belirler. Buna rağmen, üreticiler tarafından

Flushing ile, devrelerdeki belirli bir boyutun

verilen teknik bilgi sayfaları çoğunlukla ,

üzerindeki tüm partiküllerin sistemden

önerilen operasyonel kirlilik derecesinden

atılması ile hidrolik devrelerin temizliği

çok önerilen maksimum derece kirlilikten

sağlanır. Akışkan kullanılan sistemlerde

bahseder. Bu şu demektir, eğer siz

boru devrelerinin temizliği büyük önem

sistemlerinizi, üreticiden gelen teknik veri

taşımaktadır. Araştırmalar sistem

sayfasında bahseden yüksek bir kirlilik

arızalarına, yabancı maddelerin neden

derecesiyle çalıştırırsanız, aslında siz

olduğunu ortaya çıkarmıştır.

olası bir arızanın kıyısındasınız demektir.

Akışkandaki kirlilik beklenmeyen büyük

Tavsiyemiz, sistemin en hassas bileşeni

arızalar oluşturur ve bunun sonucu olarak

için önerilen maksimum kirlilik derecesinin

üretim kayıpları meydana gelir. Bu durum

1-2 sınıf altında kirlenme derecesiyle

direkt olarak üretim ve bakım maliyetlerini

çalışmasıdır.

olumsuz yönde etkiler. Problemin
sıklığının fazla olması, hidrolik elemanların
yedeklenmesini gerektirir ve bu da
stoklama maliyetini artırır. Filtre elemanları
sık sık tıkanır ve hidrolik yağın daha kısa
sürede bozulmasına sebep olur. Sistemin
performansı düşer.

“Hiçbir madeni yağ sistemi yağın aşırı temiz
olması yüzünden bozulmamıştır.”
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Filtrasyon Hizmetleri
Madeni yağların kullanıldığı hidrolik,
yağlama ve soğutma sistemlerinde arızalı
parçalardan veya dışarıdan giren yabancı
maddelerden oluşan partiküllerin yağdan
ayrılması için filtrasyon mutlaka düzenli bir
şekilde yapılmalıdır.

Vernik ve Çözünürlük
Yağın çözünürlüğü direkt olarak yağın
sıcaklığıyla bağlantılıdır. Daha sıcak yağ
çözelti içerisinde daha fazla oksidasyon
yan-ürün tutabilir, fakat yağ soğudukça
oksidasyon yan-ürün (vernik çökeltisi

Filtrasyon işlemi öncesinde sistemden

oluşumu için hammadde) çözeltiden dışarı

yağ numunesi alınarak sistemin kirlilik

çıkar bu sebeble servo vanalarda ve diğer

derecesi mutlaka kontrol edilmeli ve rapor

kritik bileşenlerde atıklar oluşturabilir.

doğrultusunda uygun filtrasyon işlemi

Normoil filtrasyon sistemi, zaman ile

uygulanmalıdır.

oluşmuş vernik atıklarını temizler ve hiç
oluşmadan önlemek için (hala solüsyon

Normoil filtrasyon sistemi ile vernik sizi
durdurmadan siz onu durdurun!

haldeyken) verniklenmeye neden olan
sebepleri ortadan kaldırır.
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Pickling Hizmetleri
Pickling işleminin amacı, boru devrelerindeki
kaynak çapağı, pas ve korozif maddeleri
vs. boru devrelerinden atmaktır. Bu
işlem özel oranlarda belirlenen asitler ile
gerçekleşmektedir. Asitleme sırasında
istenmeyen tüm kirli partiküllerle birlikte
boru iç yüzeyinden ince bir tabaka
kaldırılmaktadır.

Pickling ne zaman
yapılması gerekli;
•

Yeni yapılmış kaynaklı boru
devrelerinde.

•

Tamir yapılmış kaynaklı boru
devrelerinde.

•

Uzun süre yağsız kalmış devrelerde.

•

Yoğun nem altında uzun süreli duruş
yapılmış devrelerde.

‘Kaynaksız yapılmış ve montajda hasas
boru kullanılan hidrolik devrelerde
Pickling yapılmasını tavsiye etmiyoruz.”

“Hiçbir madeni yağ sistemi yağın aşırı temiz
olması yüzünden bozulmamıştır.”
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Yağdan Su Ayırma İşlemi
Normoil Dewatering tip filtre sistemleri partikül filtreleme ile
yağdan su ayrıştırma özelliğini birleştirmiş offline ve online filtre
sistemleridir. Bu sistemler yağ içindeki çözünmüş ve çözünmemiş suyu
ayrıştırabilmektedirler. Yağa su karışımı probleminin sürekli olduğu gemi
yakıt sistemlerinde, generatörlerde, hidrolik, yağlama yağı ve dişli yağı
sistemlerinde kullanılmaktadırlar. Farklı yağlama ve hidrolik sistemlerinin
ihtiyaçlarına göre farklı kapasitelerde dizayn edilebilirler. Böylece
istenilen yağ temizlik değerlerine ulaşıldığı gibi aynı zamanda bu işin
ekonomik olmasıda sağlanır.
Yüksek su girişinin oluştuğu yerlerde, normoil su ayırma sistemlerimiz
günlük 100 litreye kadar su ayırabilmektedir. Gerçek su ayırım oranı ,
sistem tasarımı, yağ türü, sıcaklık, viskozite, su içeriği ve katkı maddeleri
de dahil olmak üzere bir çok etkene bağlıdır.

Suyun neden olduğu sorunlar;
•

İç korozyon

•

Bakteri oluşumu

•

Yağın Yağlama özelliğinin azalması.

•

Viskozitenin incelmeden dolayı filtrelerin verimsizliği.		

Faydaları;
•

Yağın ve sistem birleşenlerinin ömrü artar.

•

Kontrolsüz arızaları önler ve bakım maliyetlerini azaltır.

•

Sisteme bağlamak ve sistem kullanımı kolaydır.

•

Yağ değişiminin azalması.

•

Yağın yağlama özelliğinin artması.

•

Sistemden bağımsız olarak çalışabilir.

Uzun yılların deneyimiyle, Teknonorm normoil üretim sırasında hidrolik
ve yağlama yağı sistemlerinden su ayrımı ile ilgili geniş bilgi birikimine
sahip ve birçok uygulamaya uyum sağlayacak su ayırma ekipmanları ve
hizmetleri sağlayabilecek yeterliliktedir.
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Akışkan Analiz Servisi
Akışkan analizi verimli ve etkili bir şekilde
sistemlerin çalışmasını sağlamak için
gereklidir. Sistem arızalarının nedenleri
araştırıldığında % 80 gibi bir oranda
kötü sıvı durumunun neden olduğu
kanıtlanmıştır.
Akışkan analizinin amacı mümkün olan en
düşük maliyetle makina performansını ve
güvenliğini en üst düzeyde tutmaktır. Rutin
örnekler alınarak hedeflenen, arızaların
başlangıç noktalarını teşhis etmek ve
önceden bakım uygulamaları belirlemenize
yardımcı olmaktır.
‘’Akışkan tüm sistemlerin can damarıdır.
Verimli ve etkili çalışmasını sağlamak için,
içinde neler olduğunu bilmeniz gerekir.

Sunduğumuz Hizmetler;
Partikül Sayımı (ISO 11500) (NAS,
ISO ve SAE ) : Sıvı içerisindeki belirli bir
miktarda belirli bir büyüklükte partiküllerin
sayısını içerir.
Su (ASTM E203) (yağdaki su oranı
ölçümü): Yağda su olduğunda ekipmanların
ömrü azalır. Su aynı zamanda yan kimyasal
reaksiyonların olasılığını artırır, ekipman
performansını ve viskozitesini düşürür.

pH (ASTM E 1.508) (asit ölçümü):
Toplam Asit sayısı, sistemdeki pH asit
miktarı ve dayanımı ile ölçülmektedir.
Viskozite (ASTM D445) (santistok
ölçümü) : Akışkanın direncinin ölçümüdür.
Yanlış viskoziteli sıvı ekipmanların verimsiz
çalışmasına, erken sistem hatasına ve diğer
bileşenlerde zarara yol açar.
Spektrometrik (ASTM D 5185) (katı
ve sıvı miktarı ölçümü): Spektrometrik
analiz yağda çözünür elementlerin
konsantrasyonunu ölçer, sıvı ve katkı
maddelerini ve aşınmış metallerin içeriğini
gösterir.
Sıvı numuneler laboratuvara teslim
edildikten sonra 24-48 saat içerisinde
sonuçlar verilir. Talep edilmesi halinde
sisteminize gelerek online (hat üzeri)
ölçümler yapılabilir.
Online ölçüm faydaları; numune alınan
ortamda kirliliğin alınan numuneye karışma
ihtimali çok yüksek olup yanlış yorumlara ve
çözümleme amacının saptırılmasına neden
olabilir.
Teknonorm normoil geniş bir yelpazede yağ
analizi yorumlama ve yağ analizi ile ilgili
sorularınıza doğru ve yeterli bilgi ile katkıda
bulunabilecek geniş bir deneyime sahiptir.

“Hiçbir madeni yağ sistemi yağın aşırı temiz
olması yüzünden bozulmamıştır.”
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Kiralık Ürünler
Filtrasyon Ekipmanları
•

Filtrasyon Üniteleri (Özel filtre elemanlı ve pompalı)

•

Filtrasyon Üniteleri Özel Yedek Parçaları

•

Mobil Filtrasyon üniteleri

Flushing Ekipmanları
•

Flushing Üniteleri (100-1000lt/dak. Pompalı )

•

Flushing Konteyner Üniteler (400-2000lt/dak. Pompalı)

•

Flushing Pompaları

•

Flushing Filtre Gövdeleri

Pickling Ekipmanları
•

Asit Tankları

•

Asit Pompaları

•

Asit Filtreleri

Partikül Sayım Cihazları
•

Online Partikül Ölçüm Cihazları

•

Numune Bazında Partikül Ölçüm Cihazları

•

Yağdaki Su Oranını ve Miktarını Gösteren Cihazlar

•

Viskozite-Dielektrik Katsayısı Gösteren Cihazlar

Yağdan Su Ayırma Üniteleri
•

Su ayırma Ünitesi 0,2lt-15lt arasında/Saat.
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Satış
Endüstriyel Filtreler

Hidrolik Filtreler
•

Basınç Filtreleri

•

Sirkülasyon Filtreleri

•

Havalandırma Filtreleri

•

Dönüş Filtreleri

•

Dubleks Filtreler

•

Yağlama Filtreleri

•

Emiş Filtreleri

•

Havalandırma Filtreleri

•

Yakıt Filtreleri

•

Silikajelli Filtreler

•

Kirlilik Göstergeleri

•

Spin-on Filtreler

•

Filtre Elemanları

Kirlilik Sensörlü Mobil Filtrasyon Üniteleri
Flushing Üniteleri
Mobil filtreleme üniteleri
Mikroskop ile Yağ Kirliliği Ölçüm Seti
Elektronik Partikül Sayıcı
Kirlilik Sensörleri (Elektrikli-Görsel)
Su Sensörleri
Metal Sensörleri
Yağdan Su Ayırma Cihazı
Yağda Su Miktarı Ölçüm Seti
GERMANY kalitesi ile muadil filtre elemanları;
• STAUFF • EATON-INTERNORMEN • BOSCH REXROTH • PARKER • MAHLE • PALL
• ARGO-HYTOS • EPE • VİCKERS • DONALDSON • MP

“Hiçbir madeni yağ sistemi yağın aşırı temiz
olması yüzünden bozulmamıştır.”
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Filtrasyon ve Soğutma Üniteleri
Yağ bir kimyasal madde olmanın ötesinde,
esas olarak “Sıvı Bir Makina Elemanıdır”. Yağ
analizinin amacı, yağın kimyasal özelliklerini
bulmak degil, Makina-Yağ ilişkisini ortaya
koymak olmalı ve en önemlisi rapor,
kullanıcıya hitap etmelidir. Önerdiğimiz
yöntemle alınacak bir yağ örneği ile yağın;
Fiziksel, Kimyasal ve Tribolojik özelliklerini
tespit edebiliriz.
Yağ kirliliği uygun olmayan yağ kullanımının,
mekanik arızaların en önemli temel
nedenlerinden biri olduğu bilinen bir
gerçektir!

Mobil filtrasyon ünitelerimiz ve sabit
filtrasyon sistemlerimiz ile akışkan
sistemlerinizi güvenli çalışma altına alıyoruz.
Kullanım Alanları;
•

Hidrolik Sistemler

•

Şanzıman Yağlama Sistemleri

•

Türbin Yağlama Sistemleri

•

Motor Soğutma Yağları
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Enerji
Santrallerde hidrolik ve diğer sıvı sistemleri
için çalışma koşulları çok serttir. Parçacıklar
yağın viskozitesinin artışına yol açar. Buhar,
tanklar içerisinde nem oluşumu yaratır ve
hızlı yağ bozulması ve rulman korozyon
oluşturur.
Normoil çevrimdışı yağ filtrasyon sistemleri,
yüksek kir tutma kapasitesine sahip ve
enerji santrallerinde bulunan sistemlerde
yağları korumak için en etkili ve ekonomik
bir yoldur. Ekipman güvenliği ve ömrü,
önemli ölçüde benimsenmiş bir yağ bakım
sistemi ile artırılabilir.

Filtrasyon ve Flushing işlemlerinin
düzenli yapılması gereken alanlar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafo Soğutma ve Yağlama Sistemleri
Türbin Yağlama Sistemleri
Türbin Hidrolik Sistemi
Kömür Değirmeni Şanzıman Yağlama
Sistemleri
Kömür Boşaltma Vinçleri Hidrolik
Sistemleri
Soğutma Kulesi Fan Dişli Yağlama
Sistemleri
Soğutma Suyu Pompaları Dişli Yağlama
Sistemleri
Besleme Pompaları Dişli Yağlama
Sistemleri
Türbin Hidrolik Vana Kontrol Sistemleri
Gaz Motorları Soğutma Yağı Sistemleri
Hidrolik Sistemler

“Hiçbir madeni yağ sistemi yağın aşırı temiz
olması yüzünden bozulmamıştır.”
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Rüzgar Enerjisi
Normoil ekibi tam otomatik olarak, haftada
yedi gün gece gündüz dişli sistemi soğutma
yağı temizliği yapabilecek, yüksek temizlik
kapasitesine sahip yeni bir PLC kontrollü
yağ filtrasyonu sistemi geliştirdi.
Normoil “Dalga Düzeltilmiş Oil Dönüşüm
ve Flushing Sistemi” deniz ve kara
rüzgar türbinleri için geliştirmiştir. Yeni
sistem verimli ve güvenli bir şekilde yağ
değişiminde oluşabilecek kirlenmeleri en
az risk ile, hızlı bir şekilde ideal şanzıman
temizlik ve yağ değişimi sağlar.

Normoil Filtrasyonun
Avantajları
Arıza riskini azaltmak
Normoil Off-line Filtre çözümleri ile, nem ve
partikül temizliği yaparak yağ bozulmasını
(oksidasyon) ortadan kaldırır. Normoil Yağ
Bakım Sistemleri dramatik bozulma riskini
azaltmak ve türbin güvenliğini ve ömrünü
uzatmak için geliştirilmiştir.
Yüksek kir tutma kapasitesi
Türbinler genellikle erişimi pahalı ve uzak
bölgelerde yer almaktadır. Off-shore rüzgar
türbini çiftlikleri gelişmesiyle birlikte, erişim
sorunları giderek önem kazandı, Normoil offline filtreler gibi yüksek kir tutma kapasiteli
filtrelere, talep giderek artmaktadır.
Normoil Yağ Kirlilik Cihazımız, ( OCM 30 ) size
rüzgar türbini dişli kutuları ve şanzıman yağı
içerisindeki partikül oranını uzaktan izleme
için tasarlanmıştır.
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Endüstriyel
Şanzıman ve Redüktör Yağlama Sistemi Filtrasyonu
Sanayide yüksek güçler ve devirler
elde etmek için değişik şanzımanlar
kullanılmaktadır. Şanzımanların verimli ve
uzun yıllar sorunsuz çalışabilmeleri için
içerisindeki soğutma ve yağlama işlemini

sağlayan akışkanların temizliği çok yüksek
önem taşımaktadır. Bu akışkanların düzenli
olarak partikül ölçümü yapılıp sonucun
yüksek çıkması durumunda filtrasyon işlemi
yapılmalıdır.

Filtrasyon ve Flushing işlemlerinin düzenli yapılması gereken alanlar;
Metal Şekillendirme
•
Otomotiv Jant Test Presi
•
Dilme Hatları
•
Derin Çekme Presleri
•
Bakalit-Kauçuk Presleri
•
Testere Makinaları
•
Rulo Saç Açma Makinaları
•
Kaynak Fikstür Makinaları
•
Sıvama Presleri
•
Galvanizleme Hattı
•
Sac Asitleme Hattı

Plastik Şekillendirme
•
Plastik Enjeksiyon Makinaları
•
Plastik Şişirme Makinaları
•
Parizyon Sistemleri
•
Bakalit-Kauçuk Presleri

Alüminyum Tesisleri
•
Sürekli Döküm Hatları
•
Folyo Hatları
•
Dilme Hatları
•
Gerdirme Doğrultma Hatları
•
Boy Kesme Hatları
•
Soğuk Haddeler
•
Tavlama Fırınları
•
Hurda Paketleme Presleri
•
Alüminyum Enjeksiyon Presleri
•
Alüminyum Ekstrüzyon Presleri

Boru Makinaları Hidrolik Sistemleri
•
Boru Kafa Şişirme Makinaları
•
Boru Kaynak Ağzı Açma Makinaları
•
Boru Transfer Sistemleri
•
Boru Bükme Makinaları
•
Spiral Boru Üretim Hatları
•
Pirinç Boru Ekstrüzyon Presleri

Çimento-Beton
•
Yatay-Dik Değirmen
•
Yatay-Dik Değirmen Sıvı Yağlama
Sistemleri
•
Beton Parke Makinaları
•
Klinker Soğutma

Geri Dönüşüm Sistemleri
•
Kağıt Balya Presleri
•
Pet Balya Presleri
•
Metal Hurda Balya Presleri
•
Ayrıştırma Tesisleri

“Hiçbir madeni yağ sistemi yağın aşırı temiz
olması yüzünden bozulmamıştır.”
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Demir Çelik
Demir Çelik fabrikalarında genellikle yüksek
su ve partikül kirliliği nedeniyle yüksek yağ
tüketimi vardır. Bu kirlenmeler rulmanların
yedeklemesine yol açar, bu durum ciddi bir
stoklama maliyeti getirmektedir. Yağlama
sistemleri yüksek su seviyelerinden dolayı

çok büyük zamansız duruşlara neden
olabilir, yatak hatalarının nedeni yağlama
özellikleri kaybıdır. Akışkan analizlerinin
düzenli yapılması ile zamanın da Filtrasyon
ve Flushing işlemlerinin uygulanması
mümkündür.

Filtrasyon ve Flushing işlemlerinin düzenli yapılması gereken alanlar;
Fırın Sistemleri
•
İtmeli Tip Fırınlar Hidrolik Sistemleri
•
Yürüyen Tabanlı Fırınlar Hidrolik
Sistemleri
•
Yürüyen Kirişli Fırınlar Hidrolik
Sistemleri
•
Sıcak Kütük Şarj Hidrolik Sistemleri
•
Soğuk Kütük Şarj Hidrolik Sistemleri
•
Ejektör Sistemleri Hidrolik Sistemleri
•
Kick-Off Hidrolik Sistemleri
•
Sıvı Yağlama Sistemleri
Sürekli Döküm Hattı
•
Osilasyon
•
Qnc, Slide Gate, Flocon Sistemleri
•
Çekme Doğrultma Hidrolik Sistemleri
•
Rijit Dummy Bar Hidrolik Sistemleri
•
Kütük Kesme Hidrolik Sistemleri
•
Cross Transfer Sistemleri
•
Cooling Platform Hidrolik Sistemi
•
Tandiş Devirme Hidrolik Sistemleri
•
Tandiş Arabası Hidrolik Sistemleri
•
Discharge Hidrolik Sistemleri

Elektrik Ark Ocakları
•
Oransal Kontrollü Ocak Devirme
Sistemleri
•
Elektrod Regülasyon Hidrolik Sistemi
•
Elektrot Sıkma Hidrolik Sistemi
•
Kapak Kaldırma Hidrolik Sistemi
•
Gantry Kilit/ Döndürme Hidrolik Sistemi
Hadde ve Soğutma Platformu
•
Hazırlama Hadde Grubu
•
Orta Hadde Grubu
•
Finish Hadde Grubu
•
Hadde Ayakları Hidrolik Sistemleri
•
Temperit Grubu Hidrolik Sistemleri
•
Paketleme Hidrolik Sistemleri
•
Robot Hidrolik Sistemleri
•
Soğutma Platformu Hidrolik Sistemleri
•
Sıvı Yağlama Sistemleri
Pota ve Ark Ocağı
•
Elektrod Regülasyon Hidrolik Sistemi
•
Elektrot Sıkma Hidrolik Sistemleri
•
Kapı Açma Hidrolik Sistemi
•
Platform ve Taret Kilit Hidrolik
Sistemleri
•
Kule Çevirme Sistemleri
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Petrol Rafinerileri - Petro Kimya - Offshore
Açık denizde bir gaz üretim platformunun
üretim yapamayacak şekilde durdurulması
çok ciddi bir sıkıntıdır. Hidrolik selenoid
vanalarda oluşan sızıntı ile ilgili sorunlar
yaşanabilir, deniz üzerinde bu tarz arızalar
çok büyük doğa felaketlerine neden
olmaktadır.
Böyle bir durumda mekanik temizlik ve
tüm aktüatörlü kapaklarda conta değişimi
yapılmalı ve yağ örnekleri alınmalıdır. Yağ
analizleri sonucunda hidrolik selenoid
vanaların kaçaklarına kirliliğin neden
olup olmadığı tespit edilebilir. Partikülleri
geleneksel temizleme yöntemi ile
temizlemek için gaz üretimini kapatmak

gerekmektedir. Bu 1-2 ay için üretim
kaybı anlamına gelecektir. Normoil’in
geliştirdiğimiz, boru içinde türbülanslı akış
yaratan darbeli yağ yıkama sistemi ile çok
kısa sürede flushing işleminden olumlu
sonuç almak mümkündür.
Firmamızın teknik olarak yetkin
mühendisleri aktif hidrolik ırgatlar , vinçler,
ana ve yardımcı dizel motorlar, ana hidrolik
sistemler dahil olmak üzere bir çok off-shore
uygulamaları, ile ilgili üretim nedeniyle
kirlenmiş yağlardaki sorunları ortadan
kaldırmak isteyen off-shore platformu
sahipleri ve çalışanları için ideal bir
danışmanlık hizmeti vermektedir.

“Hiçbir madeni yağ sistemi yağın aşırı temiz
olması yüzünden bozulmamıştır.”
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Madencilik
Maden ve taş ocakları hidrolik ve diğer
sıvı sistemleri için çalışma koşulları çok
serttir. Toz yağ viskozitesi arttırır ve
şiddetli titreşim ve sert hava koşullarına
maruz kalma ekipman ve sıvı sistemlerini
zorlamaktadır. Su girişi, genellikle soğutma
sistemlerinden giriş yapmaktadır, bu
durumda hızlı yağ bozulması oluşturur ve
yataklarda korozyona neden olur.
Normoil filtreler ve Normoil su ayırıcı, maden
ve taş ocaklarında bulunan birçok sistemde
yağ korumanın en etkili ve ekonomik bir
yoludur. Tüm Normoil filtre sistemleri, yüksek
kir tutma kapasitesine sahiptir.

Yakıt Filtrasyonu
Günümüzde dizel motorların enjektör
basınçları 30.000 PSI çıkmıştır ve karmaşık
pahalı elektronik bileşenlere sahiptir, bu
durum temiz yakıt gerektirir. Dizel yakıtlar
(ultra düşük kükürtlü dizel) yakıtlar haline
gelmiştir. Yakıtların depolandığı yerler
ve transfer aşamasında oluşan toz ve
nemden kaynaklı kirlenmelerden, dolayı
istenilen verim alınamamaktadır. Normoil’in
geliştirmiş olduğu özel filtreleme ve su
ayırma sistemleri ile yakıtlardan çok daha
fazla verim almak mümkündür.

Filtrasyon ve Flushing işlemlerinin düzenli yapılması gereken alanlar;
•
•
•
•
•
•
•
•

Kırıcılar
Damperli Kamyon & Ekskavatör
Sondaj Ekipmanları
Konveyör Bantlar
Depolama Tankları
Çeşitli Madencilik Ekipmanları
Beton Pompaları Hidrolik Sistemleri
Şap Makinaları Hidrolik Sistemleri

•
•
•
•
•
•

Asfalt Makinaları Hidrolik Sistemleri
Kazık Çakma Hidrolik Sistemleri
Zemin Sıkıştırma Ekipmanları Hidrolik
Sistemi
Yükleyici Atışmanları Hidrolik Sistemleri
Tünel İçi Aktarma Bantları Hidrolik
Sistemleri
Jumbo Delici Hidrolik Sistemleri
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Marin
Deniz şartlarında ekipmanların zamansız
yaptığı arızalar telafisi olmayan maddi veya
manevi sorunlar ile karşılaşmanıza neden
olur. Deniz ortamında akışkan sistemleri çok
yoğun neme maruz kalmaktadırlar. Deniz
ekipmanları için geliştirdiğimiz Normoil

Dewatering yağdan su ayırma sistemlerimiz
mobil veya daimi olarak şanzıman ve hidrolik
sistemlerinize adapte edilebilir. Bu sistem
yağdan su ayırırken aynı zamanda özel
tasarlanmış filtreler ile filtrasyon işlemini
gerçekleştirmektedir.

Filtrasyon ve Flushing işlemlerinin düzenli yapılması gereken alanlar;		
Römorkör Hidrolik Sistemleri
•
Irgat Hidrolik Sistemleri
•
Tugger Vinç Hidrolik Sistemleri
•
Topin Hidrolik Sistemleri
•
Baş Pervane Sistemleri
•
Kırmalı Direk Hidrolik Sistemi
•
Hidrolik Jeneratör Sistemleri
•
Dümen Hidrolik Sistemleri

Yat Hidrolik Sistemleri
•
Irgat Hidrolik Sistemleri
•
Dümen Hidrolik Sistemleri
•
Kreyn Hidrolik Sistemleri
•
Borda Merdiveni Hidrolik Sistemleri
•
Pasarella Hidrolik Sistemi
•
Stabilizers Hidrolik Sistemi
•
Mega Yat Fener Hidrolik Sistemi

Tanker ve Kuru Yük Gemileri Hidrolik
Sistemleri
•
Irgat Hidrolik Sistemleri
•
Dümen Hidrolik Sistemleri
•
Kreyn Hidrolik Sistemleri
•
Vana Açma-Kapama Hidrolik Sistemleri
•
Ambar Kapakları Hidrolik Sistemleri
•
Rescue-Boat Hidrolik Sistemleri

Sazlık Kesme Teknesi Hidrolik Sistemi
Balıkçı Ağı Sarma Hidrolik Sistemleri
Yolcu Gemileri İniş-Biniş Hidrolik
Sistemeleri
Feribot Araç Tahliye Kapakları Hidrolik
Sistemi
Çöp Toplama Teknesi Hidrolik Sistemi

“Hiçbir madeni yağ sistemi yağın aşırı temiz
olması yüzünden bozulmamıştır.”
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Flushing Pickling Nedir?
Akışkan sistemlerin problemsiz olarak uzun süreli çalışması için, asitleme (Pickling) ve
temizleme (Flushing) işleminin yapılması son derece önemlidir. Akışkan sistemlerinde boru
devrelerinin temizliği çok önemlidir. İyi temizlenmemiş kirli devrelerde, sistemin çalışması
esnasında boru devrelerindeki partiküller hidrolik yağ ile taşınarak, pompa, valfler ve diğer
elemanlarda sıkışmalara, tıkanmalara ve aşınmalara sebep olur.
Kirlilik oluşturan bu maddeler şunlardır:
Katı Maddeler,
•
Toprak
•
Kum partikülleri
•
Pas
•
Kaynak çapakları
•
Curuf artıkları
•
Boya
•
Ağaç parçacıkları
•
Paketleme artıkları, vs.

Sıvılar,
•
Su
•
Uyumsuz yağlar
Bakteriler
Mantarlar
Hava

Yukarıda bahsi geçen kirliliğe yol açan maddeler, farklı yollardan sistemlere
girebilirler;
Montaj sırasında,
Kaynak çapakları, sıvı sızdırmazlık elemanları, toprak, kum vb.
Sistemde oluşan kirlenme,
Filtrasyon sisteminin yetersiz seçilmesi, bakteri, mantar vb.
Dış ortamdan kirlenme,
Yağ dolumu sırasında, bakım esnasında vb.
Sistemlerde kirlilikten kaynaklanan yukarıda belirtilen olumsuzlukları önlemek ve sistemlerin
performansını maksimum seviyeye yükseltmek için, yeni çekilen boru devreleri sistem
devreye alınmadan önce, asitleme (Pickling) ve temizleme (Flushing) işlemine tabi tutulması
gerekmektedir. Eğer mevcut sisteme yeni boru devreleri çekilecekse, bu yeni devreler için
de asitleme (Pickling) ve temizleme (Flushing) işlemi yapılmalıdır. Asitleme ve temizleme
işlemlerinin yapılması ile devrelerdeki belirli büyüklüğün üzerinde ve miktardaki partiküllerin
borulardan uzaklaştırılması sağlanır.
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Flushing Pickling Nedir?
Hidrolik yağların kirlilik derecesini
gösteren standartlar:

Yağ Kirlilik Standartları
Hidrolik yağların kirlilik derecesini gösteren
çeşitli standartlar (sınıflandırma dereceleri)
vardır. Bu standartların en çok yaygın
olanları yanda belirtilmiştir.

•
•
•
•
•

SAE 749 D
ISO DIS 4406
CETOP RP 70 H
NAS 1638
MIL STD 1246 A

Standartlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
ISO
Code

Particles
Per Milliliter
>10 microns

ISO FTD*
Gravimetric
Level (mg/l)

30/26/23

140,000

29/25/23

85,000

26/25/20

14,000

23/21/18

4,500

22/20/18

2,400

22/20/17

2,300

21/20/17

1,400

21/19/16

1,200

20/18/15

580

19/17/14

280

18/16/13

140

17/15/12

70

16/14/12

40

16/14/10

35

15/13/10

14

14/12/9
13/11/8

Mil Std
1236A
(1967)

NAS
1638
(1964)

SAE Level
(1963)

1000
1000
100

700
12
500
11

10
10
9
300

6

8

5

7

4

6

3

5

2

4

1

9

3

0

5

2

1
200
0.1

12/10/8

3

12/10/7

2.3

100

11/10/6

1.4

11/9/6

1.2

10/8/5

0.6

9/7/5

0.3

8/6/3

0.14

7/5/2

0.04

25

6/2/.8

0.01

10

1
0.01
0
0
50
0.001

“Hiçbir madeni yağ sistemi yağın aşırı temiz
olması yüzünden bozulmamıştır.”
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Flushing (Temizleme) İşlemi
Temizleme (Flushing) Sistemi:
Flushing işlemi asitleme işleminden
sonra yapılır. Bu işlemde borular
birbirine bağlanır ve sistemde kullanılan
hidrolik yağ sürtünme olacak şekilde
borulardan dolaştırılarak temizleme işlemi
gerçekleştirilir. Boru içinde yağın sürtünme
oluşturması da yağ akışının laminer akıştan
türbülanslı akışa dönmesi ile gerçekleşir.
Akış değişimi yağın viskozitesine boru
çapına ve Reynold sayısına bağlıdır. Reynold
sayısı 2320 ve üzeri iken akış türbülanslı
akış olur. Reynold sayısı ile akış hızı doğru
orantılı olarak değişir.
Hidrolik sistemlerde sistemin sorunsuz
çalışmasındaki en büyük etken sistemin
temizliği olduğundan flushing çok önemlidir.
En iyi gözün göreceği en küçük partikülün
40 mikron olduğunu düşünürsek, arızaya
neden olacak parçacıkları çıplak gözle
göremeyiz. Düzgün montaj yapılmayan
yağ tankı havalandırma filtreleri, pistonlar
ve diğer contalar yoluyla yüksek oranda
partiküller sisteme sızabilirler.
Yağ bütün sistem bileşenleri ile temasa
geçer ve tıpkı insan vücudundaki kan gibi
önemli algılanmalıdır. Sonuç olarak makina
bileşenlerini ve yağ performansını en iyi
şekilde korumak hayati önem taşır.

Ne kadar sıklıkla hidrolik sistemlerin
flushing yapılması gerekir?
Revizyon veya hidrolik sistem
modifikasyonu yapıldığında.
Arızalı bir hidrolik parçanın tespitinde.
(pompa,valf,silindir, vb.)
Altı aylık periyotlar ile yağ içerisindeki
partiküllerin sayımı yapılır ve çıkan sonuca
göre yapılır.
Flushing işlemi iki aşamada yapılır.
1. Aşama sisteme gerekli büyüklükteki bir
ünite dışardan adapte edilerek yapılır.
2.Aşama sistemdeki pompa ve tank
kullanılarak yapılır.
Birinci temizleme işlemi
Borular birbirlerine bağlanarak dışarıda
kapalı devre olarak kurulur veya sistemde
çalışacağı şekilde montajı yapılır. Geçici
bir pompa ve tank kullanılarak sirkülasyon
oluşacak bir devre oluşturulur. Flushing
işlemi esnasında temizleme sıvısı (hidrolik
yağ); sistem pompası, silindir ve valfler
üzerinden geçmeyecek şekilde by-pass
yapılacak şekilde boru devresi kapalı
devre olarak kurulur. Eğer sistemde farklı
ebatlarda borular varsa birbiriyle yakın
çaptaki borular gruplandırılarak ayrı ayrı
temizleme işlemi yapılabilir.
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Flushing (Temizleme) İşlemi
İkinci temizleme işlemi
Hidrolik sistemdeki (valf, silindir, vs)
elemanlar by-pass yapılarak, hidrolik
sisteme ait hidrolik tank ve sistem
pompası kullanılarak yapılan temizleme
işlemidir. Flushing ünitesi ile sistemin
temizliği yapıldıktan sonra ana tank yağ ile
doldurulur. Tüm pompalar devreye alınarak
düşük basınçta sisteme ana tank üzerinden
yağ gönderilir.Tüm bloklar ve hatlar bağlanır.
Silindir ve hidromotorlar sisteme bağlanmaz
bu hatlar birbine by-pass yapılarak
bağlanır. Bu temizlik işleminde dikkat
edilmesi gereken husus, temizlik işleminde
kullanılacak yağın sistem yağı ile aynı olması
ve temizlik yapılacak malzemelerin partikül
bırakmayan özellikte olmasıdır. Flushing
işleminde istenilen değerlere ulaşıldıktan
sonra Flushing devreleri sökülerek sistem
çalışacak konuma getirilir. Bu esnada
demontaj montaj işlemlerinin titizlikle
yapılması gerekmektedir.
Flushing işlemi başlamadan önce
tüm hatların çalışmaya uygun olduğu
ve flushing işleminden sonra tadilat
yapılamayacağından basınç testi uygulanır.
Flushing işleminde ana basınç hattı ve
dönüş hattı birbirine bağlanacağından

sistemin havası alındıktan sonra flushing
ünitesinin dönüşü kapatılarak sistem 20
barda kilitlenir. 30 dk sistem incelenerek
kaçaklar olup olmadığı görülür. Dönüş hattı
test edildikten sonra sistemde sadece
basınç hattı;
Test Basıncı=1,5xÇalışma Basıncı
Çıkan sonuçta sadece basınç hattı test
edilir. Basınç testinde görülen hatalar
düzeltilip tekrar test edildikten sonra
flushing işlemine başlanılır.
Akışkan sıcaklığı:
Yağ viskozitesini düşürmek için flushing
işleminde kullanılan akışkan sıcaklığının,
normal çalışma sıcaklığının üzerinde olması
gerekir. Mineral yağlarda temizleme yağ
sıcaklığının 60ºC civarında olması tavsiye
edilir. Yağı ısıtmak için flushing sisteminde
lokal olarak yağı yakmayacak ısıtıcılara
ihtiyaç duyulmaktadır. Isıtıcı yardımı ile tank
içindeki yağın sıcaklığı 50-70ºC arasında
tutulur. Ayrıca borularda türbülanslı akışla
dolaştırdığımız yağın oluşturduğu direnç ile
ısı açığa çıkacaktır. Flushing prosedürüne
göre belirlediğimiz sıcaklığın (60° C ) üzerine
çıkmaması için sistemde soğutucuya da
ihtiyaç duyulur.

“Hiçbir madeni yağ sistemi yağın aşırı temiz
olması yüzünden bozulmamıştır.”
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Flushing (Temizleme) İşlemi
Akışkan hızı ve debisi (Pompa debisi) :
Birinci temizlemede, kısa zamanda ve etkin
bir şekilde temizleme işlemi için, borulardaki
akış hızı mümkün olduğunca yüksek
seçilmelidir. Akış debilerinin belirlenmesinde
en büyük etken yağ akışının türbülanslı
olmasıdır. Türbülanslı akış için Reynold
sayısının 2320 ve üzeri olması yeterli
olmasına karşın flushing süresinin
kısaltılması ve debinin uygulanabilir
seviyede olması göz önünde bulundurularak
genelde Reynold sayısı 4000 olarak alınır.

Reynold sayısını 4000, yağ viskozitesini 60
° C (140 F) de 22 mm²/sn olduğunda
Buna göre;
Q => 22x54,76/21220x4000
Q => 227 lt/dak.
Çıkan debi flushing işlemi için yeterlidir.

Akış debisi hesaplama formülü

Çıkan debi minimum miktarı belirtmekte
olup daha yüksek debi ile flushing süresi
göreceli olarak azalacaktır. (Sürenin
azalmasına etken olmasına karşın flushing
süresini belirleyici ana unsurun sistemin
kirlilik miktarının olduğu unutulmamalıdır.)

Re = (21220xQ ) / v x d

Tank kapasitesi :

Q: Akış debisi (lt/dak.)

Birinci temizleme işleminde kullanılan geçici
tank kapasitesinin tespitinde aşağıda
belirtilen 2 yol izlenebilir; Geçici pompa
debisinin bir dakikada bastığı akış miktarının
en az 3 katı seçilerek tank kapasitesi
belirlenebilir veya temizleme işlemi
yapılacak borulardaki akışkan miktarının en
az 5 katı seçilerek geçici tank kapasitesi
belirlenebilir.

Re: Reynold sayısı
v: Yağ viskozitesi (mm²/sn)
d : Boru çapı (mm)
Sistemlerde en büyük boru çapına göre akış
debilerini belirlenmelidir.
Örnek olarak en büyük hattımızı
2” (60,3-2,77) olarak alırsak;
İç çapı 54,76 mm’dir.
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Flushing (Temizleme) İşlemi
Filtre seçimi :
Flushing ünitesinde dönüş hattında 2010-6-3 mikron filtre elemanları kullanılabilir.
Bu filtre elemanları kesinlikle by-passsız
olması gerekmektedir. Birinci flushing
işlemi esnasında kullanılacak filtreler,
normal sistemde kullanılan basınç ve dönüş
filtrelerine göre daha düşük mikronlu
seçilmelidir. İkinci flushing işleminde ise
birinci flushing işlemi esnasında kullanılacak
filtrelere göre daha düşük mikronlu
seçilmelidir. Flushing esnasında temizleme
işleminin durmaması için, filtreler 2 şerli ve
paralel olarak monte edilmelidir.
Nas 1638’e Göre sınıflandırma:
Akışkan sınıflandırılmasında 14 temizlik
derecesi kullanılır. Her sınıfta her 5 parçacık
büyüklüğü aralığı için belirli bir partikül sayısı
aralığı verilmiştir.
ISO DIS 4406’ya Göre Sınıflandırılması:
5 mikrondan fazla büyüklükler toplam
olarak verilmiştir. Sınıflandırma yapılırken
iki rakam ve 26 aralık kullanılmıştır. Birinci
rakam 5 mikrondan büyük, ikinci rakam ise
15 mikrondan büyük parçaların aralık sayısını
gösterir.

Filtreleme esnasında filtre elemanı ilk
başlangıçta büyük daha sonra küçük
gözenekli elemanlar kullanılarak yapılmalıdır.
Filtre elemanları seçiminde en önemli kriter
sistemde kullanılan hidrolik malzemelerin
tipleridir.
Filtrenin geçirgenliği flushing debisi
ve yağ viskozitesine göre değişkenlik
gösterdiğinden flushing debisine göre
belirlenmelidir.
Kirlilik Kontrolü :
Tespit edilen temizleme süresi sonunda
sistemdeki kirlilik ölçümü için elektronik
kirlilik ölçüm cihazı ile partiküllerin sayımı
yapılır ve temizleme işlemine devam edilip
edilmeyeceğine karar verilir. Test için filtre
girişlerinde minimes bağlantı noktaları
mevcuttur bu noktalardan direk bağlantı
veya numune yağ alımı yapılabilir.
Bu cihaz ile yapılan ölçümlerle yazılı rapor
elde edilir. 2 mikrondan 100 mikrona kadar
değişik çaplarda parçaların adetlerini ve
buna bağlı olarak karşılığı olan NAS ve ISO
standartlarını belirtir.

“Hiçbir madeni yağ sistemi yağın aşırı temiz
olması yüzünden bozulmamıştır.”
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Pickling (Asitleme) İşlemi
Kimyasal yıkama yönteminde ilk aşamada
sistemde kalan yağların temizlenmesi
için yağ sökücü kullanılmaktadır. İkinci
aşamada paslanmış yüzeyin temizlenmesi
için asit kullanılır. Üçüncü aşama ise
korozyon engelleme amaçlı nötralize
işlemi yapılmaktadır. Bu süreçte yüksek
kalitede bir sonuç almak için işlemler
ve Ph değerleri dikkatli bir şekilde takip
ve kontrol edilmelidir. Süreç içerisinde
yapılabilecek en küçük hata bütün prosesin
baştan başlamasına ve sadece maddi değil,
işletmelerimiz için çok değerli olan zaman
kaybına da yol açacaktır.
İki şekilde pickling (asitleme) işlemi
yapılabilmektedir:
1.

Daldırma yöntemi ile pickling (asitleme)
işlemi

2.

Sirkülasyon yöntemi ile pickling
(asitleme) işlemi

1. Daldırma yöntemi ile asitleme işlemi:
Daldırma yöntemi ile asitleme işlemi,
boru devrelerinin montajı yapıldıktan
sonra, borular flanş bağlantı yerlerinden
sökülerek asitleme işleminin yapılacağı yere
götürülerek yapılır.
Daldırma yöntemi ile asitleme işleminde
sırası ile şu işlemler yapılır.

Yağ giderme:
Borular %10-20 konsantrasyonundaki
sodyum hidroksit (NaOH) çözelti içeren
banyoya daldırılır. Banyo sıcaklığı yaklaşık
70° C ‘dir. Yağlar giderilinceye kadar borular
banyoda bekletilir.
Yıkama İşlemi:
Borulardaki NaOH çözeltisi giderilinceye
kadar, borular su ile yıkama işlemine tabi
tutulur.
Asitleme işlemi:
Borular %20-30 HCl (hidroklorik asit)
içeren asit banyolarına daldırılır. Borular
dışarıda kalmayacak şekilde tamamının asit
banyosuna daldırılması gerekir. Borulardaki
pas giderme işlemi tamamlanıncaya
kadar asitleme işlemine devam edilir.
Pas ve kaynak çapaklarının durumuna
göre banyoda yaklaşık 2 saat bekletilir.
Eğer banyodaki asit konsantrasyonu
düşükse bekleme süresi artar. Örneğin
asit konsantrasyonu %8 HCl civarında
ise bekleme süresi 5 saat civarındadır.
Asitleme işleminde HCl yerine, H2SO4
(Sülfürikasit)’te kullanılabilir.”
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Pickling (Asitleme) İşlemi
Yıkama işlemi:
Borular yaklaşık 70ºC deki su banyosuna
daldırılarak, üzerindeki asit tamamen
giderilinceye kadar bekletilir.
Nötralize işlemi:
Borular %3-6 konsantrasyonundaki NaOH
(sodyumhidroksit) çözeltisine batırılır.
Nötralize banyosunda asitle temizlenmiş
yüzeylerde pas oluşumunu önlemek için
pasivasyon katkıları içerir. Bekleme süresi
yaklaşık 30 dakikadır.
Kurutma:
Boruların içerisi sıcak kuru hava ile kurutulur.
Yağlama işlemi:
Kurutma işleminden sonra, paslanmayı
engellemek için boruların yağlanması
gerekir. Bu yağın boru devrelerinde
kullanılacak yağ ile aynı cins olması tercih
edilmelidir.
Ambalajlama işlemi:
Yağlama işleminden sonra boruların açık
ağızlarının kapatılarak toz ve partikül
girmesi önlenir. Borular daha sonra
flushing işlemi için temizleme sahasına
nakledilir.

2. Sirkülasyon yöntemi ile asitleme
işlemi
Sirkülasyon yönteminde asitleme işlemi,
boru devreleri yerine monte edildikten
ve birbirine bağlandıktan sonra yapılır. Bu
yöntemde asit solüsyonu, asit pompası
yardımı ile hidrolik borulardan dolaştırılarak
asitleme işlemi gerçekleştirilir. Yalnız burada
dikkat edilecek çok önemli bir husus vardır.
Asitleme işlemi esnasında hidrolik pompa,
motor, valfler, silindir vs. elemanlar bypass yapılarak, asit solüsyonunun sadece
boruların içerisinden dolaştırılması sağlanır.
Bu yöntemde hidrolik devrelerde dolaşan
asit solüsyonu tekrar asit tankına gelir ve
buradan tekrar devreye basılır. Pompalama
devresinde solüsyon ile taşınan partiküller
filtrede tutulur. Asitleme işlemi esnasında
borulara yumuşak çekiçle vurularak,
asitlemenin etkisi artırılır.
Asitleme işlemini müteakip, yıkama için
su sirkülasyonu ve nötralize işlemi için
NaOH (Sodyumhidroksit) çözeltisi boru
devrelerinde dolaştırılarak sirkülasyon
yöntemi ile asitleme işlemi tamamlanır.
Sirkülasyon yöntemi ile asitleme işlemindeki
solüsyon konsantrasyon ve sıcaklık
değerleri için, daldırma yöntemi ile asitleme
işlemindeki değerler aynıdır.

“Hiçbir madeni yağ sistemi yağın aşırı temiz
olması yüzünden bozulmamıştır.”

Kalite Politikası

Her adımda kalite
Teknonorm, müşterilerinin taleplerini en kısa zamanda kaliteli ve sertifikalı ürünler
ile doğru fiyata karşılamayı amaçlayan bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

• DNV
• BUREAU VERITAS
• ABS
• LLOYD REGISTER
• GERMANISCHER LLOYD
• ISO 9001
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