Insaat

Güç

Jeneratör
Petrol ve yakıt sistemlerini
koruma amaçlı
Yağ ve yakıt sistemleri

CHAININGS SUZME
CHAININ
G

Demiryolu
Denizcilik

Enerji
İngiltere’de üretilmiştir

Giriş
•
•
•
•

•

•

•

Birçok iş makinesi ve ekipmanlarının en zorlu ve bazen de en sert hava
koşullarında çalışması beklenir.
Güvenilirliğin bu koşulların yaratabileceği havadan kaynaklı kirlilik
girişinden etkilenmemesi önem taşımaktadır.
En küçük partiküller ve su kirliliği, ekipmanın yağ ve dizel yakıt sistemlerinin
verimliliğini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.
Kontrolsüz bırakıldığında, hidrolik / aktarma sistemlerindeki arızalar ve hassas
yakıt besleme devrelerinin erozyonu, güvenilirliğin azalması, pahalı revizyon
ve artan yağ bertaraf maliyetleri ile sonuçlanır.
Üretim aşamasından itibaren belirtilen geleneksel filtreleme paketleri,
güvenilir çalışma sistemlerinin zorlu çalışma ortamlarında talep ettiği yağ ve
yakıt temizliği düzeylerini korumada yetersiz olabilir.
Çok küçük partiküller, tıpkı standart "sıralı" filtrelerde yakalanması tasarlanan
büyük partiküller gibi sistem hatalarına katkıda bulunurlar. Ayrıca, su/nem
varlığı, bakteri gelişimi, asit oluşumu ve çamur oluşumu yoluyla yağın
bozunum sürecine katkıda bulunur ve onu hızlandırır.
"Sıralı" filtreler nemi gidermez.

Giriş Devam.
•

CHAINING BYPASS FİLTRESİ STANDART VEYA DİĞER FİLTRASYON PAKETLERİNİN
BEKLENTİSİNİN ÖTESİNDE HEM PARTİKÜL KİRLİLİĞİ HEM DE NEMİ GİDERMEK ÜZERE
BİR ÇÖZÜM SAĞLAR.

•

Chainings Bypass Filtresi ürünü, bakım duruş süresinin kısalması ve yağ ömrünün
uzaması sayesinde yağ kalitesini korur ve maliyet tasarrufunda ek avantajlar sağlar.

Konsept
•
•
•

•

Chainings Filtresi, özel plastik kalıp veya çelikten imal edilmiş bir gövdeden
oluşmaktadır.
Filtreleme performansında maksimum verim sağlamak için gövdenin içine
değiştirilebilir bir filtre kartuşu yerleştirilerek ve kapatılır.
Filtre kartuşu, istikrarı sağlamak ve elemanı değiştirirken çıkartılmasını
kolaylaştırmak için, bir dış plastik muhafaza ve kapak ile birlikte bir orta
göbeğe sarılan benzersiz ve patentli Chainings Filtresinden oluşur.
Filtre cihazı, aracın içerisinden geçen akışkanların, yüksek oranda kirlilik,
partikül ve suyun sıkıştırılarak tutulduğu son derece karmaşık bir yolu kat
etmesini sağlamak amacıyla rastgele bir biçimde düzenlenmiş gözenekli bir
yapıya sahip içi boş göbekli liflerden oluşan doğal bir malzemeden üretilir.

FİLTRE - KESİDİ
Filtre
Kapağı

Tahliye Deliği
Conta

Filtre
Gövdesi
Bağlantı Yeri

Conta

Filtre
Elemanı

Çıkış

Giriş
Portu

Akış Yönü

Amaç
KİRLİLİĞİN SİSTEMDEN GİDERİLMESİ
Su Bazlı
Su (Emülsifiye)
Serbest Su
Glikol
Asitleri

Partikül Esaslı
Mevcut Filtrasyon Kontrolünü
Aşan Partiküller
Sıkıştırılabilir Madde

Etkileri
Su: Yağ özelliklerini (örn.
Kayganlığı) etkiler
Sistem bileşenlerinde korozyon
Zararlı Bakteriyel büyümeye yol açar
Asitler: Sistem parçası
yüzeylerini aşındırır.

Etkileri
Partiküller: Sistem parçalarının
erozyonunu arttırır
Sürtünmeden "Aşınma Zinciri" oluşturur
Sıkıştırılabilir Madde: Çamur oluşumları
.

Tipik Sonuçlar
Viskozite Kaybı ile Aşırı Isınma
Aşırı Rulman ve Vana Bileşeni Aşınması Üretilen
zararlı emisyonlar
Güç Kaybı

Amaç Devam
Net Sonuçlar

Sistem performansı kaybı
Sık meydana gelen sistem arızaları ve parça değişimi
Sık yapılan yağ değişimleri
Gereksiz Sistem Duruşu
Çevresel Tehlikeler
Verimlilik Kaybı
Aşırı Maliyetler

CHAININGS FİLTRESİ MONTAJI
GÜÇ KAYNAĞI

MEVCUT “SIRALI” FİLTRASYON

SINIRLAYICI

CHAININGS
FİLTRESİ

SİSTEM

REZERVUAR

CHAININGS
FİLTRESİ
(ÜNİTE)

CHAININGS
FİLTRESİ

= YAĞ AKIŞ YÖNÜ

CHAININGS FİLTRESİ AKIŞ DİYAGRAMI
Ana
Sıralı
Dönüş
Filtresi

Yağ Tankı

ANAHTAR
Su
Partikülleri
Küçük
Partiküller
<10ym
Büyük
Partiküller
>10ym
Yalıtım Vanası

Chainings Filtresi

Sistemden

ANAHTAR

UYGULAMA
–HİDROLİK VE HİDROSTATİK YAĞ
SİSTEMLERİ
–MOTOR YAĞLAMA YAĞI
SİSTEMLERİ
–YALITIM YAĞI SİSTEMLERİ

DİZEL YAKIT FİLTRASYONU ÜNİTESİ
CP4202 Filtreleme ünitesi, geniş bir yelpazede yakıt depoları ve depolama ünitelerini temizlemek için
tasarlanmıştır. Benzersiz Chainings 203mm filtre cihazı, üniteye, su, asitler, çamurlar, bakteri bileşikleri
ve 1 mikron üzerindeki katılarla birlikte diğer tüm sulu kirleticileri giderecek olan üniteye monte edilir.
Belirli gereksinimlere göre özel olarak tasarlanabilir.

Avantajları
1.

Uzun enjektör ömrü

2.

Yakıt pompası
aşınmasında azalma

3.

Uzun sıralı filtre ömrü

4.

Geliştirilmiş yakıt verimliliği

5.

Üretilen daha az zararlı
emisyon

TRANSMİSYON YAĞI FİLTRASYONU ÜNİTESİ
CP4202 Filtrasyon ünitesi, çok çeşitli hidrolik karbon sıvılarını, daha genel amaçlı hidrolik, yağlama yağı ve
transformer yağlarından bazılarını temizlemek üzere tasarlanmıştır. Benzersiz Chainings 203mm filtre cihazı,
su, asit, etilen glikol ve 1 mikron üzerindeki katılarla birlikte diğer tüm sulu kirleticileri giderecek olan üniteye
monte edilir. Tüm özellikler hareket etmesine yardımcı olacak sabit ve döner, köpükle dolu tekerlekleri olan
düz yataklı bir arabaya monte edilmiştir. Dolum veya fulleme sistemlerinden önce yağ temizlemek için bir
saklama haznesi monte edilebilir. Sıvı Durumunu İzlemek için ek bir seçenek sağlanabilir.

Avantajları
1.

Uzun sistem parçası ve yağ ömrü,
güvenilirliğin artmasına neden
olur.

2.

Sistemin ve depolanan yağın
optimum temizlikte korunmasını
sağlamak için koruyucu bakım aracı
olarak kullanılır.

3.

Farklı depo alanlarına birden fazla
sistemin boşaltılmasına izin veren
ünite hareket kabiliyeti

YALITIM YAĞI FİLTRASYONU ÜNİTESİ
Chainings Filtre teknolojisi transformatör ve ilgili diğer elektrikli cihazlara uygulanabilir. Benzersiz ve patentli
filtre cihazı, yağ kalitesini iyileştirip korurken karbon kalıntılarını ve su kirliliğini gidererek çamur birikimini
önleyecektir.
İstenirse kalıcı bir özelliği ile ayaklı ürün, istenirse mobil bir ünite şeklinde tedarik edilir. Chainings Yalıtım yağlı
klima sistemi, elektrik şalt panolarındaki transformatörleri devre dışı bırakmak zorunda kalmadan çalıştırılabilir.
Avantajları
1. 1 mikronun üzerindeki karbon ve partikül kirliliğini
gidermeye elverişlidir.
2. Su kirliliğini 5-10ppm'ye düşürme kabiliyetine sahiptir
3. Çamur birikme riskini azaltır
4. Yalıtım yağının di-elektrik mukavemetini arttırır.
5. Dehidratasyon işleminin verimliliğini arttırmak için bir
prekürsör olarak veya yağ arıtımı ardından uygulanabilir
6. Dehidrasyon ve/veya yağ arıtma prosesleri gerekli
olduğunda aradaki süre uzar
7. Yağ oksidasyonu ve asit oluşumu ilerleyişini yavaşlatacak
kirliliği azaltma ve kontrol etme kabiliyetine sahiptir
8. Yapılan uygulamanın erken yaşlanmasını
önlemeye yardımcı olur
9. Basit bağlantı ve çalıştırma
10. Filtrenin tıkanması durumunda otomatik yalıtım ve
alarm ile gözetimsiz olarak çalışabilir
11. Dolum sistemleri için de kullanılabilir

DİZEL YAKIT GERİ KAZANIM SİSTEMİ
Chainings Yakıt geri kazanım
sistemi, mazotu tekli araç yakıt
tanklarından toplu depolama
rezervuarına aktarabilmektedir.
Depolanmışken, benzersiz
Chainings ürünü dizel yakıtı boyut
olarak 1 mikron üzerindeki katı
partiküllerle birlikte su, asit,
çamur, bakteri bileşikleri ve diğer
sulu kirleticilerini gidermek için
filtreler.
Tamamen filtrelendikten sonra,
sistem temizlenen dizel yakıtını
araç yakıt depolarına geri
aktarabilir.
Ayrıca geri kazanım sistemine
dahil edilen, her bir aracın dizel
yakıt sistemlerini ve tanklarını
temizleme ve filtreleme
seçeneğidir.

9000 Litrelik Depolama Silosu

Dizel Yakıt Geri Kazanım Sistemi
Kontrol Paneli

Geri Çekilebilir Hortum Makaraları tutma
Sistemi- HST Bağlantı Hortumları

SEYYAR YAKIT FİLTRASYONU ARABASI

