
Karbon Adsorpsiyon Buhar Geri Kazanɪm Sistemleri



İster kıymetli ürünlerin geri kazanımı yoluyla ister atık gazların imhası yoluyla emisyonları 

düşürmeniz gerektiğinde, John Zink Hamworthy Combustion'ın buhar kontrol çözümleri bu prosesi 

sadeleştirir ve çalışmalarınızı daha temiz ve daha etkili hale getirir.  Dünya çapında 2.000'in 

üzerinde buhar yakma ve buhar geri kazanım tesisimiz bulunmaktadır.  Bizim buhar kontrol 

teknolojilerimiz ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından “En İyi Uygulanmiş Teknoloji” ve “Maksimum 

Erişilebilir Kontrol Teknolojisi” olarak kabul edilmiştir.  Ve mühendisliğimiz ile proses uzmanlığımız 

endüstride lider olarak kabul edilmektedir.

Eşsiz Buhar Kontrolü.

Gereksinimlerinize karşılık veren dünyanın en gelişmiş buhar geri kazanım teknolojisi.
Karbon Adsopsiyon Buhar Geri Kazanım Ünitelerimiz (VRU’lar) buharlaşan hidrokarbonların transferini içeren proseslerde 

zararlı uçucu organik bileşenlerin (VOC’lar) atmosfere salınmasını güvenli bir şekilde önler.  VRU’larımız geniş yelpazede 

uygulamalara yüksek seviyede adapte edilebilir olduğu için, mühendislerimiz sizin spesifik sisteminizi optimize edecek 

şekilde bir emisyon kontrol çözümü tasarlayabilirler.  VRU sistemlerimiz Adsorpsiyon-Absorpsiyon (ADAB™) ve 

Adsorpsiyon-Yoğuşma (ADCON™) konfigürasyonlarının yanı sıra tesisinize özel ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak değişik 

vakum teknolojilerine de haizdir.

 + Deniz terminalleri

 + Proses havalandırmaları

 + Vagon dolum tesisleri

 + Depolama tankı 
havalandırmaları

 + Tanker dolum tesisleri

VRU ünitelerimiz ASME, ANSI, DIN, ATEX, EN, NEC, IEC ve 
CENELEC gibi dünya standartlarına uygun tasarlanmışlardır.



Buhar Geri Dönüşümün Avantajları
Buhar geri dönüşümü, buhar kontrol teknolojileri ile 

karşılaştırıldığında pek çok avantaja sahiptir.  Örneğin, buhar 

geri dönüşümü:

 + Tehlikeli bir alanda kurulabilir

 + Yanma kaynağı olarak aleve ihtiyaç duymaz

 + Yatırımda pozitif geri dönüm oranı sağlar    

(geri kazanılan ürünün değeri nedeniyle)

 + Deniz yüklemede herhangi bir buhar koşullandırma 

gereksinimi yoktur

 + Hiçbir diğer atık çıktısı yoktur

 + Hiçbir ek yakıt gereksinimi yoktur

Tulsa, OK, USA

John Zink Hamworthy Combustion buhar geri dönüşüm 

çözümleri, buharlaşan hidrokarbon buharı kontrolü için dünya 

çapında standart olarak kabul görmüş olup şunları sunar:

 + Ortam sıcaklığına ve basıncına yakın çalışma değerleri, 

buhar tutucu veya soğutma gerektirmez 

 + Kanıtlanmış güvenilirlik

 + Kolay çalıştırma ve bakım

 + En yüksek emisyon kontrol verimliliği

 + Düşük yatırım ve çalışma maliyetleri

 + Minimum çalışma gereksinimleri (yalnızca elektrik)

 + Dünya çapında servis ve destek ve 7/24 hizmet veren acil 

durum arama numarası

John Zink Hamworthy Combustion endüstride en büyük ve en gelişmiş 
test tesisini çalıştırmaktadır.

Daha yüksek esneklik için VRU’larımız modüler paketler halinde yapılandırılmıştır.



Buhar Geri Dönüşümü 
İçin Uygun Kimyasallar

Buhar geri dönüşüm teknolojimiz 
büyük çeşitlilikte kimyasalları 
kapsayan geniş bir uygulama alanına sahiptir.  
Bu kimyasallardan bazıları şunlardır:

+ BENZEN   

+ BÜTAN

+ KARBON TETRAKLORÜR

+ KLOROBENZEN

+ KLOROETAN   

+ KLOROFORM

+ HAM PETROL   

+ SİKLOHEKSAN

+ DİKLOROETAN   

+ DİZEL YAKITLAR

+ DİSTİLE YAKITLAR   

+ ETANOL

+ ETİL TERT-BUTİL ETER

+ ETİLBENZEN   

+ BENZİN   

+ HEKZAN

+ HEKSEN   

+ İZOBÜTAN

+ JET YAKITLARI   

+ METANOL

+ METİL TERT-BUTİL ETER

+ METİLEN KLORÜR 

+ NEFT   

+ PENTAN

+ PENTEN   

+ PERKLOROETİLEN

+ PROPAN   

+ TOLUEN

+ TRİKLOROETAN  

+ TRİKLOROETİLEN

+ KSİLEN



En Sıkı Standartları Karşıladığı Kanıtlanmış
Tipik kamyon, vagon, tank ve gemi yüklemelerinde VRU'larımız %99 veya daha üstü seviyede 

emisyon kontrol verimliliği sağlamaktadır.  Çoğu sistem, yüklenen ürünün litresi başına 1 - 10 

miligram VOC veya havalandırılan metreküp buhar başına 1 - 10 gram salınım seviyesini 

karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.  Çevreye salınan her metreküp buhar için 150 miligram VOC 

sınır değeri olan TA Luft I standardı gibi daha sıkı emisyon standartlarını karşılayacak VRU'lar 

tasarlamış bulunmaktayız.  Ayrıca TA Luft II standardını karşılayacak şekilde müşteriye özel 

mühendislik değerlendirmeleri ve çözümleri de sunabiliriz.

FARKLI YÜKLEME OPERASYONLARI İÇİN ÜRÜN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
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Kuru vakum pompa (DVP) teknolojisi 
diğer vakum pompa teknolojilerine 
göre belirgin avantajlar sunar:

 + Azaltılmış güç tüketimi

 + Sistemde Etilen glikol ve ilgili 
ekipmanın olmaması

 + Daha düşük bakım maliyeti

 + Ürün kontaminasyonu olmaması

 + VRU'ya gönderilebilir ürünlerde 
daha fazla esneklik

VRU bünyesinde aktif 
karbonla doldurulmuş 
iki adet eş tank 
bulunmaktadır.  Bir 
adsorbe edici tank, 

akım üzerinde buhar alımı 
yapıyorken ve adsorpsiyon 
modunda iken, diğer adsorbe 
edici tank, akım dişında ve 
rejenerasyon modunda olur.  
Geçiş valfleri, otomatik olarak 
adsorbe edicilerin adsorpsiyon ve 
rejenerasyon arasında geçişlerini 
sağlarlar, bu durum buhar 
kazanım prosesinin kesintisiz 
devamını sağlar.  Bir yükleme 
işlemi gerçekleştiriliyorken VRU 
otomatik olarak devreye girer, 
işlem tamamlandığında bekleme 
moduna girip kapanır.

Adsorpsiyon sırasında, 
prosese giren 
hidrokarbon buharı–
hava karışımı, akıma 
dahil edilmiş olan 

adsorbe edici tank içerisinden 
geçirilir.  Adsorbe edici 
içerisinde, aktive edilmiş karbon, 
hidrokarbon buharını adsorbe 
eder ve temiz havanın yataktan 
yalnızca minimal hidrokarbon 
içeriği ile çıkmasına izin verir.
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ADAB buhar geri kazanım tasarımımız çeşitli alanlardaki uygulamalar için uygundur.  Bu yöntem en çok petrol 

türevli yakıt ürünlerini elleçleyen terminallerdeki hidrokarbon buhar emisyonlarını kontrol altına almak için kullanılır.  

VRU'larımız fiziksel adsorpsiyonu absorpsiyon ile birleştirmek yöntemiyle hidrokarbon buharlarını geri kazandırır ve 

kazanılmış ürünü depolara geri gönderir.

Kuru Vakum Pompasıyla Karbon Adsorpsiyon-Absorpsiyon Prosesi



Rejenerasyon sırasında adsorbe edilmiş hidrokarbon 
buharı karbondan geri çıkarılır ve karbonun buhar 
emilim potansiyeli geri kazanılmış olur.  Karbon yatağı 
rejenerasyonu; yüksek seviye vakum ve süpürme havası 
ile sıyırmanın bir kombinasyonu olarak gerçekleştirilir.  

Rejenerasyon döngüsünün sonunda, adsorbasyon tankı yeniden 
basınçlandırılır ve akıma tekrar dahil edilir.

Absorbe edici kolonda, DVP'den gelen hidrokarbon buharı 
parket içerisinde yukarı çıkarken, aynı zamanda bir 
hidrokarbon sıvısı paket içerisinde aşağı doğru akar.  
Absorbe edici içerisinde, buhar sıvılaşır ve kazanılan 
hidrokarbon, absorbe edici sıvının depolama tankına geri 

döndürülür.  Absorbe edici kolonunun üst kısmından çıkan küçük 
bir hava akımı ve kalan buhar, yeniden adsorpsiyon için akışta olan 
karbon yatağına geri dönüşüme iletilir.

Sistemde gerekli absorbe edicinin sirkülasyonu için bir 
absorbe edici tedarik pompası ve bir zengin absorbe edici 
dönüş pompası bulunur.
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Karbon rejenerasyonunun kaynağı bir kuru vakum 
pompasıdır (DVP).  DVP, karbon yatağından konsantre 
hidrokarbonun geri kazanımını gerçekleştirir ve 
doğrudan dikey paketli bir absorpsiyon sütunu olan geri 

kazanım cihazına gönderir.  DVP içerisindeki buharın sıcaklığını 
sınırlandırmak için, adsorbe edici, dış kılıf içerisinde sirküle ettirilir 
ve doğrudan vakum pompasına enjekte edilir. 

4

1

3

5

6

6

2

4

1



LRVP, zengin 
hidrokarbon buhar 
akımını adsorbe edici 
üzerinden sıyırır 

ve bunu üç-fazlı bir ayırıcıya 
eşşarj eder.  Her bir LRVP, 
çalışması için özel olarak 
karıştırılmış bir etilen-glikol 
bazlı sızdırmazlık sıvısı kullanır.
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Bu ayırıcı, vakum 
pompasının 
sızdırmazlık 
sıvısını, yoğuşmuş 

hidrokarbon ve yoğuşuk 
olmayan hidrokarbon 
buharından etkili şekilde 
ayrıştırır.  Yoğuşuk olmayan 
hidrokarbon buharı, ayırıcı tanka 
gönderilir ve bir paket-yatak 
absorbe edici kolon sayesinde 
daha önce belirtildiği şekilde 
geri kazanıma tabi tutulur.
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Kuru vakum pompası veya sıvı halka vakum pompası tabanlı ADAB VRU'lara yüksek verimli bir 
(HE-ADAB) vakum sistemi de eklenebilir.  Bu geliştirilmiş vakum sistemi, vakum pompası ile seri 
olarak çalışan bir döner loblu vakum güçlendirici fanı içerir.  Güçlendirici fanın eklenmesi, 
karbon yataklarının yüksek vakum altında rejenerasyonunu sağlar (daha düşük mutlak 

basınç) ve yalnızca vakum pompası kullanımından göre, daha yüksek vakum ortamında, çok daha yüksek 
pompalama kapasitesi sağlar.  Geliştirilmiş bir vakum sistemi, aktif karbonu daha iyi şekilde rejenere eder 
ve sonuç olarak; daha az karbon kullanımı, daha düşük emisyon seviyelerine erişim, azaltılmış sistem güç, 
gereksinimi ve daha düşük genel yatırım maliyeti gibi çeşitli potansiyel faydalar sağlar.

4
Sızdırmazlık sıvısı, ayırıcıdan bir 
sızdırmazlık sıvısı soğutucusuna 
pompalanarak sıkışma nedeniyle 
oluşan ısı giderilmiş olur.
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Sıvı halkalı VRU sistemleri, kuru sistemlerle aynı prensiplerde çalışır ama burada farklı olan, karbon yataklarının 

rejenerasyonu için sıvı halkalı vakum pompası kullanılmasıdır (LRVP).  LRVP'ler kanıtlanmış, başarılı bir çalışma 

geçmişine sahiptir ve sizin özel uygulamalarınız için çeşitli konfigürasyonları mevcuttur.  Ek olarak, bu hizmette 

kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş bir sızdırmazlık sıvısı — Z-SEALTM — sağlamaktayız.

Karbon Adsorpsiyonu - Sıvı Halkalı Pompa ile Adsorpsiyon Prosesi



Sürekli Emisyonlar İzleme Sistemimiz, CEM Başlangıç çalışma modunda iken yaklaşık olarak 
%50 enerji tasarrufu gerçekleştirir.

İsteğe Bağlı Sürekli Emisyon İzleme Sistemi (CEMS), VRU havalandırma akımındaki hidrokarbon içeriğini ölçmek üzere 

bir analizör içerir.  CEMS emisyon verisi ortalamasını alma işlemini gerçekleştirir ve CEM başlangıç çalışma modunu 

kullanırken VRU enerji tasarrufu gerçekleştirir.  Karbon yatakları, rejenerasyon moduna geçmeden önce etkili adsorpsiyon 

kapasitelerinin sonuna ulaşana kadar kullanımda tutulur.  Bu çalışma modunda tipik enerji tasarrufu ortalama olarak %50 

seviyesindedir.

Sürekli Emisyon İzleme Sistemi



VaporWatch™ ile, mühendisler ve bakım personeli gerçek zamanlı online çalışma verisine 

doğrudan bilgisayarlarından dünyanın her tarafından doğrudan ulaşabilirler.  Bu uzaktan 

erişim olanağı ekipmanın daha etkili çalışmasına, yükleme terminallerinde daha kısa devre 

dışı kalma sürelerine, daha düşük işletim ve bakım maliyetlerine olanak tanır.

Bu geliştirilmiş bakım 

paketi, basınçlar, sıcaklıklar, 

akışlar ve diğer buhar 

kontrol parametreleri gibi 

sistem verilerini kaydeder 

ve sistem performansı ile 

ilgili kullanışlı raporları 

çıktı olarak hazırlamak için 

yapılandırılabilir.  Teknisyenler 

bu raporları referans alarak 

işletim zorluklarını elimine 

etmek için tanılama, ekipman 

arızalarını öngörme ve 

ekipman servisi ile ilgili 

işlemleri gerçekleştirebilir.

VaporWatch ile anahtar sistem 
parametrelerini inceleyebilir, 
trendleri belirleyebilmek için gerçek 
zamanlı ve geçmişteki verileri 
görüntüleyebilirsiniz.



Ekipman Kiralama
Kurulum, iyileştirme veya bakım sırasında çalışmaların kesintiye uğramaması için size kiralık ekipman, PECS® (Taşınabilir 

Emisyon Kontrol Sistemi) de dahil, sunuyoruz, bu römork montajlı buhar yakıcı, stabil ve dumansız yanmayı garanti altına 

alır, geniş bir aralıkta buhar yakma işleminde sıcaklık kontrolünü sürdürür ve kendi kendine yeterlidir.

Kurulum, başlatma, sahada operatör yardımı, eğitimi veya sökme gibi diğer John Zink servislerini 
PECS kiralama ile birlikte alın, hem zaman hem de paradan tasarruf edin.



John Zink Hamworthy Combustion'ın dünya çapındaki servis organizasyonu, kendi sınıfında en büyük ve teknik olarak 

en yetkin ekiptir.  Servis teknisyenlerimiz, mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve modernizasyonu için değerlendirme, 

arıza giderme ve bir sonraki bakım çalışmasını planlamanıza yardımcı olmak için en son teknolojilerle eğitilir.  

Uzmanlarımız acil durum araması için 7 gün 24 saat hizmetinizdedir.  Ayrıca John Zink Enstitüsü SM'de verdiğimiz 

kapsamlı buhar kontrol dersleri ile sağladığımız dünya-standartlarında eğitim ile ek destek sunmaktayız.  Bu dersler 

buhar kontrol operatörlerinin ve mühendislerin ekipmanlarını optimize etmelerine ve tesis içerisindeki sorunları 

çözümlemelerine yardımcı olmaktadır.

Sizi Benzersiz Şekilde Destekliyoruz

+ John Zink International 
Luxembourg S.àr.l. 
Zone Industrielle ‘Riedgen’
L-3401 Dudelange, Luxembourg 

Bölgesel Genel Merkez

Bölgenizde bir ofisin yerini tespit etmek için johnzinkhamworthy.com/contacts/office-locator 
adresini ziyaret edin.

T: +352 518991 
F: +352 518611

johnzinkhamworthy.com
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