yağ filtrasyon ve emülsiyon soğutma yağı
temizleme, geri kazanım sistemleri broşürü
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CARDEV ürün yelpazesi
2. Environmental Technologies Ltd

Yağ filtreleme
Geniş ürün yelpazesindeki daimi montajlı by-pass filtre üniteleri ve
seyyar off-line filtre sistemleri kullanım ömrü boyunca yağı « yeni
yağdan daha temiz » tutmak üzere dizayn edilmiştir.
• Mikro partikülleri filtre eder

• Serbest ve çözülmüş suyu bertaraf eder
• Sistem güvenilirliğini arttırır

• Korozyon oluşmasını engeller

• Komponent aşınmalarını azaltır

• Yağ ömrünü uzatır ve CO2 salınım
tasarrufu sağlar

• Çalışma maliyetlerini azaltır
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Filtrasyonumuz
Yağ/sıvı sistemlerindeki 3⁄4 oranında problemlerin
kirli yağ kaynaklı olduğu görülmektedir.
Makinanızın güvenilirliğinde yağ temizliği oldukça
kritik bir unsurdur. Teknoloji geliştikçe, yağlayıcı
üzerindeki talepler artmaktadır : basınç ve ısılar
artmakta, yağ tank boyutları küçülmekte ve
komponent toleransları azalmaktadır.

Filtrasyon Tipleri

CARDEV offline ve by-pass filtreleri yağı « yeni
yağdan daha temiz » durumda muhafaza etmenizi
sağlarken, yağ ömrünü uzatır, komponent aşınmasını
azaltır ve sistem güvenilirliğini arttırır. Ağırlıklı olarak
hidrolik, türbin ve motor yağları ile çalışmakla beraber
teknolojimiz transformatör yağı, dişli yağı ve saf
kesme yağlarına da uygundur.

By-pass

Offline

Filtre edilen sistemin basınç ve akışını kullanan kalıcı
filtrasyon.

Filtre edilen sistemden bağımsız olarak kendi
pompasının sağladığı basınç ve debi ile çalışan
seyyar veya sabit montajlı filtrasyon sistemleri.

By-pass filtrasyonun faydalar

Offline filtrasyonun avantajları

• Sistem çalışırken sürekli filtrasyon – sadece yağ
tankı içindeki değil, tüm sistemdeki yağı temizler.

• Sistem çalışmazken de filtre edebilme – vinç,
kapak sistemleri v.b. gibi sürekli çalışmayan
sistemler için idealdir.

• Monte et ve unut – düzenli servis hizmeti olarak
sadece filtre elemanını değiştir.

• Bir sistem tüm işletmeye hizmet verebilir.

Neden hat üzerinde (Inline) filtrasyon değil?
Inline filtrasyon söz konusu olduğunda her zaman
filtrasyon hassasiyeti ile makinanın debi ve basıncı
arasında bir ilişki vardır. Inline filtrasyon tipik olarak
makinayı çok büyük partiküllerden ve aniden
oluşabilecek, feci arızalardan korumak içindir.

İlave olarak Offline filtrasyon uygulandığında, en iyi
sonucu verecek basınç ve debide filtrasyon yapılarak
hassas filtrasyon seviyelerine ulaşılabilir. Bu, YAVAŞ
ve DÜŞÜK demektir – çok hassas seviyelerde
filtrasyona ulaşmak için yavaş debi ve düşük basınç
(çalışan sisteme göre).

* (Bosch Rexroth, re08016)
4. Environmental Technologies Ltd

Yağ Temizlik Seviyelerini Anlamak
Code
ISO 4406

Partikül sayısı / 100 ml
NAS 1638

>4µm

>6µm

>14µm

23/21/18

8.000.000

2.000.000

250.000

12

22/20/18

4.000.000

1.000.000

250.000

-

22/20/17

4.000.000

1.000.000

130.000

11

22/20/16

4.000.000

1.000.000

64.000

-

21/19/16

2.000.000

500.000

64.000

10

20/18/15

1.000.000

250.000

32.000

9

19/17/14

500.000

130.000

16.000

8

18/16/13

250.000

64.000

8.000

7

17/15/12

130.000

32.000

4.000

6

16/14/12

64.000

16.000

4.000

-

16/14/11

64.000

6.000

2.000

5

15/13/10

32.000

8.000

1.000

4

14/12/9

16.000

4.000

500

3

13/11/8

8.000

2.000

250

2

12/10/8

4.000

1.000

250

-

12/10/7

4.000

1.000

130

1

12/10/6

4.000

1.000

64

-

NAS Class 3

NAS Class 8

Çok kirli / arızalar kaçınılmaz

Yüksek basınç, servo valfli hidrolik
sistemler, yeni yağ DIN51524 için
minimum talep edilen temizlik seviyesi

CARDEV mikrofiltrasyon
sonrasındaki (ulaşılabilir) sonuç

NAS Class 12
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SDFC

Derin Filtre Elemanı
• Mikropartikülleri filtre eder

• Serbest ve çözülmüş suyu bertaraf eder
• Sistem güvenilirliğini arttırır
• Paslanmayı engeller

• Komponent aşınmasını azaltır
• Yağ ömrünü uzatır

• Çalışma maliyetlerini azaltır

• Yüksek kirlilik ve su tutma kapasitesi

6. Environmental Technologies Ltd

CARDEV SDFC filtre elemanı, polyester koruyucu disk ile desteklenmiş
fiber selülozlarından yapılmıştır. Hidrolik, motor, dişli kutusu yağları ve
motorin gibi yağ bazlı sıvılarda kullanılır.
Filtre elemanının çalışma prensibi
Döngüsel çalışan proses süresinde suyu ve
partikülleri absorbe eder. Uzun fiber selülozları,
motorda yanma işleminden ortaya çıkan veya
yoğuşma / kirlenme kaynaklı (serbest ve çözülmüş)
suyu emer. Daha büyük yağ molekülleri filtre
elemanının sıkı sarımları arasından geçmeye zorlanır.
Suyun %99.9’u tutularak asitlerin (hydrolysis)
oluşumu engellenir.
Yağ filtreden
geçtikçe
karbon, aşındırıcı
metaller ve silikon
zerreleri filtrenin
pekçok yüzeyine
yapışmak suretiyle
yağdan ayrıştırılır.

Suyun ve partiküllerin sürekli ayrıştırılması ile bu
çözücülerin yağı yaşlandırma etkisi minimize edilir.
Bu şekilde yağ ömrünü uzatırken aynı zamanda
Orijinal Makina Üreticisi (OEM) tarafından belirlenmiş
yağ spesifikasyonuna uygun yağ kullanımı sağlanır.
Yağ ömrü uzaması, makinaya uygulanan bakım
programı ve çalışma koşullarına bağlıdır. Uzatılan
yağ kullanım süresi boyunca düzenli yağ analizi
yapılmasını öneririz. CARDEV SDFC, 4 mikron mutlak
(ISO 16889,1999) verimdedir. Kullanım sırasında 1
mikron veya daha alt seviyede partiküller de ayrıştırılır
ki, “yeni yağdan daha temiz” – 13/11/8 (ISO 44 06);
NAS 2 - temizlik seviyesine ulaşılır.

ÖNEMLİ NOT – KATKILAR

Modern yağlayıcılardaki katkılar baz yağ içinde çözünür. Katkılar, CARDEV filtre ile hiçbir şekilde yok
edilmez. Mevcudiyeti halinde yağı çözücü/yaşlandırıcı olarak davranacak kirlilik ve su bertaraf edilerek
katkıların ve yağın ömrü uzatılır.

SDFC filtre eleman; kapasitesi;

2.5kg

780ml

2.5 kg partikül
kirliliği tutar

780 ml su
emer

Önce

Sonra

*(ISO 4406 :13/11/08, NAS 1638 S;n;f :2)
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SDU-M8

Motor yağı için by-pass filtre
• yakıt yanması sonrasında oluşan mikropartikülleri filtre eder
• serbest ve çözünmüş suyu bertaraf eder
• system güvenilirliğini arttırır
• Paslanmayı engeller

• Komponent aşınmasını azaltır

• yağ ömrünü uzatır ve CO2 tasarrufu sağlar
• Çalışma maliyetlerini azaltır

8. Environmental Technologies Ltd

Montaj örnekleri

1.

yağ galerisinden alınan basınçlı yağ,
SDU-M8 ile birlikte verilen hortum
ve konnektörler kullanılarak üniteye
besleme yapılır.

2.

SDU-M8 ünitesinden çıkan yağ
kısa dönüş hortumu ile motor
karterine irtibatlanır.

1

2
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SDU-H8

By-pass Yağ Filtresi
• Maks. 6 bar giriş basıncı

• Mikro partikülleri filtre eder

• Serbest ve çözülmüş suyu bertaraf eder
• Sistem güvenilirliğini arttırır

• Korozyon oluşmasını engeller

• Komponent aşınmalarını azaltır

• Yağ ömrünü uzatır ve CO2 salınım tasarrufu sağlar

• Çalışma maliyetlerini azaltır

10. Environmental Technologies Ltd

KOMATSU ekskavatöre
monteli SDU H8
www.env-t.com .11

SDU-H350BM2
By-pass Yağ Filtre

• Maks 350 bar giriş basıncı

• Mikro partikülleri filtre eder

• Serbest ve çözülmüş suyu bertaraf eder
• Sistem güvenilirliğini arttırır

• Korozyon oluşmasını engeller

• Komponent aşınmalarını azaltır

• Yağ ömrünü uzatır ve CO2 salınım tasarrufu sağlar

• Çalışma maliyetlerini azaltır

12. Environmental Technologies Ltd

Montaj örnekleri

2
1

1.

Basınçlı yağ girişi, ana basınç hattı /
yağ soğutucu hattından (kesintisiz
debi, sabit basınç ~25 bar) T-konnektör
kullanılarak ve 1⁄4 inç yüksek basınç
hortumu kullanılarak yapılır.

2.

SDU-H350BM2 çıkışı, mümkün olan
en kısa dönüş hattı ile hidrolik yağ
tankına (köpüklenmeyi engellemek
üzere yağ seviyesinin altında), 3/8 inç
düşük basınç hortumu ile irtibatlanır.
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SDU-H350UW-S

Denizaltı By-pass Yağ Filtrasyonu
• Serbest ve çözünmüş suyu bertaraf eder
• Mikropartikül ve tuzu filtre eder
• Sistem güvenilirliğini arttırır

• Korozyon oluşmasını engeller

• Komponent aşınmalarını azaltır

• Yağ ömrünü uzatır ve CO2 salınım tasarrufu sağlar

• Çalışma maliyetlerini azaltır

14. Environmental Technologies Ltd

2 x SDU-H350UW-S ile donatılmış ROV
(Uzaktan Kumandalı Araç)
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Daha Büyük Sistemler için By-Pass Filtrasyon
2S-350-C4

By-pass Yağ Filtrasyonu
2 x SDU filtre yuvası ihtiva eden sabit By-pass
filtre ünitesi. 1000 Lt kapasiteye kadar olan
sistemler için önerilir. Maks. giriş basıncı 350 bar.

4S-350-C8

By-pass Yağ Filtrasyonu
4 x SDU filtre yuvası ihtiva eden sabit By-pass
filtre ünitesi. 3000 Lt kapasiteye kadar olan
sistemler için önerilir. Maks. giriş basıncı 350 bar.

6S-350-C12

By-pass Yağ Filtrasyonu
6 x SDU filtre yuvası ihtiva eden sabit By-pass filtre
ünitesi. 3000 Lt kapasiteden daha büyük sistemler
için önerilir. Maks. giriş basıncı 350 bar.

16. Environmental Technologies Ltd

4S-350-C8 monte edilmiş O&K RH 120
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Offline Filtrasyon
2S-24V-500

Seyyar offline filtrasyon sistemi
Tavsiye edilen montaj şekli
12/24VDC enerji bulunan makina üzerine
geçici veya sabit montaj. Hidrolik tank
/ yakıt tankından emiş ve dönüş yapan
offline filtrasyon.

2S-500BS

« Gövdede taşınabilir » seyyar offline
filtrasyon sistemi
Tavsiye edilen montaj şekli
Hidrolik tanktan emiş ve dönüş yapacak
şekilde offline montajlı, seyyar sistem.

18. Environmental Technologies Ltd

2S-500ED

Seyyar offline filtrasyon sistemi

4S-700ED-C

Seyyar offline filtrasyon sistemi

6S-1500ED

Seyyar offline filtrasyon sistemi
ED Offline Filtrasyon Sistemleri
ED serisi esnek ve teknolojik olarak en gelişmiş ürün
grubumuzdur. Kullanıma uygun olarak opsiyonel partikül
sayıcılar, nem sensörleri, debi metreler ve ön-ısıtıcılar
(yüksek viskositeli yağlarda) ile donatılabilen paslanmaz
çelik gövde ve akıllık kontrol sistemi standarttır.
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Su karışmış hidrolik yağın 4S-700ED filtre ünitesi ile
temizlenmesi sonrasında icountOS ile temizlik ölçümü

20. Environmental Technologies Ltd

CARDEV ürünleri

Emülsiyon Sıvı Temizleme,
Geri Kazanım Sistemleri
Metal işleme soğutma sıvılarında – karışımdan temizlenmeye, geri
kazanımdan bertaraf edilmesine kadar kapsamlı ürün yelpazesi ile
sizlere yardımcı olabiliriz :
• Soğutma sıvı harcamalarını minimize eder

• Aktivitelerinizin çevreye olan etkisini azaltır
• Kecisi takım ömrünü uzatır

• İşçi sağlığı ve İş güvenliği konularını iyileştirir
CARDEV emülsiyon sıvı temizleme, geri kazanım sistemleri belli
başlı yağ tedarik firmaları tarafından TFM (Toplam Sıvı Yönetimi)
kapsamında kullanılmaktadır.
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Emülsiyon Sıvı Hazırlama

Sürekli ve hassas oranda emülsiyon sıvı karışımı elde etmek, metal işleme
sıvısında daha iyi performans ve uzun kullanım süresini mümkün kılar.
SmartMix emülsiyon sıvı karıştırma sistemi tüm üretim salonuna tesisat ile
dağıtım yapılmasına veya cihaz başında el tabancasıyla anında karışım
hazırlamaya imkan verir.

SmartMix 300 / 1000

SmartMixPLUS 300 / 1000

Özellikleri

Özellikleri

• 300 veya 1000 Lt paslanmaz çelik su tankı

• Akıllı ekranlı PLC kontrol

• 90 lt/dak debiye kadar karışım elde etme

• PIN kodu korumalı konsantrasyon ayarları

• %1-9 oranında karışım elde etme
(%10-20 karışım imkanıda vardır)

• Su ve safyağ sarfiyatının hassas digital ölçümü

Emülsiyon Karıştırma Sistemleri tesisat üzerinden
dağıtım yapmayı veya cihaz başından anında el
tabancası ile karışım elde etmenizi sağlar.

• Ön ayarlı 4 karışım oranı
• yağ veya su bittiğinde sesli, ışıklı ikaz

SmartMix tüm özelliklerine ilaveten özellikle
kısıtlayıcı dağıtım tesisatı uygulamaları için
akıllı kontrol sistemi vardır.

• 300 veya 1000 litre paslanmaz çelik su tankı
• 90 lt/dak debiye kadar karışım hazırlama
• %1-9 oranında karışım elde etme
(%10-20 karışım imkanıda vardır)
• Ön ayarlı 4 karışım oranı
• yağ veya su bittiğinde sesli, ışıklı ikaz

22. Environmental Technologies Ltd

SmartMix 1000
www.env-t.com .23

Emülsiyon Sıvı Transferi

Üretim hattında büyük miktarda sıvı dağıtımı sıklıkla kaba güç ve
uygun olmayan depolarla yapılmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği
sorumluluğunun yanı sıra bu durum verimliliğinize de zarar vermektedir.
Emülsiyon sıvı dağıtım ünitelerimiz çabuk, güvenli ve uygun transfer sağlar.

CMS-ATU
Tezgaha otomatik emülsiyon sıvı
ekleme ünitesi.

CB-200
Basınçlı hava ile çalışan ve hızlı
boşaltma sağlayan diyaframlı
pompa ihtiva eden seyyar depo.

CTU
Torba filtreli transfer pompası.
Tezgah deposu doldurma ve
boşaltma için ideal kullanım.

Özellikleri

Özellikleri

Özellikleri

• CARDEV emülsiyon sıvı karıştırma • Basınçlı hava ile çalışan güçlü
ekipmanı ile birlikte kullanıldığında
diyafram pompa
maksimum yarar sağlar
• Kolay hareket sağlayan, kilitli,
• Müdahale gerektirmeyen kullanım
döner tekerlekli
• Her tezgaha uyumlu desnek
montaj
• Derli toplu dizayn

• Sağlam yapı
• Kolay kullanım

• Kendinden emişli diyafram
pompa
• Önfiltre – değişik hassasiyette
geri kullanımlı torba filtreler
mevcuttur
• Sağlam yapı
• Kolay kullanım

Emülsiyon Sıvı Bertaraf Sistemi
CDU-70M
Emülsiyon sıvı bertaraf sistemi atık emülsiyon ve parça
yıkama banyo sıvısından geri kullanılabilecek veya
kanalizasyona verilebilecek (bölgesel sınırlamalara bağlı
olarak) atık su ve atık yağ ortaya çıkarır.
Features
• Nanofiltre teknolojisi
• Paslanmaz çelik yapı
• 70,000 lt/yıl işleme kapasitesinde başlayan sistemler

24. Environmental Technologies Ltd

Emülsiyon Sıvı Geri Kazanım

Emülsiyon sıvı maliyetlerini azaltmanın en iyi yolu kullanım süresini
arttırmaktır. Karışan harici yağları ve bakteri oluşumunu kontrol altına
almak suretiyle emülsiyon sıvınız daha uzun kullanılacak, operatörleriniz
daha mutlu olacak ve duruş zamanlarınız azalacaktır. Yeni yağ alımı ve
atık maliyetleriniz azalacaktır.
T700
Seyyar ünite, harici yağları ayrıştırır. Paslanmaz çelik yapı, seviye kontrol
alarmları ile gözetim gerektirmeden kullanılır.
Özellikleri
• Paslanmaz çelik yapı
• Seyyar
• 110V, 230v ve hava ile çalışan modeller
• Geri kullanımlı torba filtre
• Sarf malzemesi yoktur – minimum bakım
• Gözetim gerekmeksizin kullanım
• Kolay kullanım – ayar gerektirmez
• Geniş uygulama alanı – her tür emülsiyon
sıvısı ile çalışır
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CCS

Merkezi Emülsiyon Sıvı Geri Kazanım Sistemi
• Kullanılmış emülsiyon sıvı geri kazanımı
• Emülsiyon sıvı ömrünü önemli oranda arttırır
• Harici yağları ve partikülleri ayrıştırır
• Bakteri oluşumunu kontrol eder
• Geri dönüşümlü sıvının devamlı teminini sağlar
• Emülsiyon sıvı (yeni ve atık) maliyetleri önemli oranda azalır
• Karbon ayak izini azaltır
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• Üretkenliği ve kârlılığı arttırır
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• Operatör koşullarını iyileştirir – yağ buharını azaltır,
bakteri oluşumunu azaltır, kokuyu azaltır

R en

CCS sıvı işleme süreci
1. Tezgah depolarından boşaltılan veya talaştan
süzülen, briketleme işleminden elde edilen
emülsiyon sıvısı, CCS ünitesinin kullanılmış sıvı
deposuna (IBC) doldurulur.

2 x CARDEV SDFC-P filtrelerden geçirilmek
suretiyle tertemiz ve tekrar kullanıma hazır hale
getirilir. Bu işlem, temizlenmiş sıvı deposunda yer
olması halinde ve sıvının alınmasına kadar PLC
kontrollu olarak otomatik devam eder. Her 500
Lt’lik partinin işlemi 4 saat sürer.

2. Kullanılmış emülsiyon sıvısı torba filtreden
geçirilerek CCS ana tankına doldurulur. Öncelikle
harici yağlar ayrıştırılır. Ozon gazı enjekte edilerek
bakteri seviyesi kontrol altına alınır.

4. CCS dağıtım tesisatına bağlanabileceği gibi
yerinde el tabancası ile sıvı almakta mümkündür.
CARDEV SmartMix emülsiyon karıştırıcı sistem
entegre edilerek, CCS işletmede emülsiyon sıvı
hazırlama/dağıtım konusunda tek kaynak olabilir ;
Geri kazanılmış emülsiyon miktarı yetersiz olursa,
SmartMix sadece ihtiyacı karşılamak üzere yeni
sıvı karıştırır.

3. İşleme tabi tutulmuş emülsiyon sıvısı, CCS ünitesi
temizlenmiş sıvı deposuna (IBC) aktarılarak burada
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Haftada 10,000 Lt den daha fazla emülsiyon
sıvısını geri kazanıyoruz ki bu şekilde, haftada 500
Lt safyağ tasarrufu yapma imkanı ve önemli maliyet
tasarrufu sağladık.
Luke Butler
Senior Weston Aerospace

CCS - Senior Weston Aerospace

28. Environmental Technologies Ltd

Özel Dizayn Hizmetler

Özel ihtiyaçlara da cevap verebilecek esneklikte tüm ekipmanları
kendi işletmemizde dizayn ediyor ve üretiyoruz.
Müşteriye istediğini verebilmek adına Orijinal Makina
İmalatçı markalaması ve özel renk seçeneklerinden,
büyük ve kompleks anahtar teslim sistemlere kadar
çok özel ürünleri çok rekabetçi şartlarda yapabilecek

Kritik yıkama/temizleme İstasyonu

deneyim ve kabiliyete sahibiz. ETL, dünya çapında
pekçok orijinal makina imalatçısının üretim hattı
teknolojisi için tercih ettiği tedarikçidir.

Hidrolik Motor Test İstasyonu

Denizaltı Gösterge Sistemi
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CARDEV ürünleri

30. Environmental Technologies Ltd
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Türkiye İthalatçısı ve distribütörü:
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No:7 Ostim Ankara
Türkiye 06370
Tel. +90 312 354 05 01
Faks. +90 312 354 67 19
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www.enkar.com.tr

Environmental Technologies Limited
Grimbald Crag Road Knaresborough HG5 8PY United Kingdom
+44 (0)1423 522911 sales@env-t.com
www.env-t.com
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