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PETROL TAŞIMACILIĞI
PETROL&GAZ VAKA ÇALIŞMASI
KURU BUZ PÜSKÜRTME YÖNTEMİ PETROL TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN 
VAGONLARIN DIŞ YÜZEYİNİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE TEMİZLEMEKTEDİR

ŞİRKET
TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL 
RAFİNERİLERİ A.Ş.

UYGULAMA
Ağır petrol ürünlerini içeren 
vagonların dış yüzeyinin 
temizlenmesi

COLD JET SİSTEMİ 
Aero 40FP

FAYDALARI
Etkili olmayan yöntemlerin yol açtığı 
aksaklıkların bertaraf edilmesi ve bakım 
sürelerinin azaltılması

Rafineride meydana gelebilecek 
yangın risklerinin azaltılması

Çevre açısından güvenli – Kimyasal 
ürünlerin çıkardığı ikincil atıkları 
içermemektedir

Bu sebeple şirket, 10 yıl boyunca 149 vagon üzerinde 
biriken atıkların temizlenmesini sağlayacak bir çözüm 
bulmak zorunda kalmıştır. Önemli kriterlerden biri de bu 
temizliğin çevreye zarar vermeden yapılmasıdır. İlaveten, 
şirket rafineride meydana gelebilecek bir yangına ilişkin 
riskleri de göz önünde bulundurarak kimyasal 
temizleyicileri içeren pek çok yöntemi değerlendirme dışı 
bırakmıştır. 

PETROL ÜRÜNLERİ İÇİN KULLANILAN TREN VAGONLARI YILLAR İÇERİSİNDE YÜKSEK MİKTARDA KİRLİLİĞE YOL 
AÇMIŞTIR. GÜVENLİ TAŞIMACILIĞI SAĞLAMAK İÇİN KAPSAMLI BİR TEMİZLİK GEREKMİŞTİR.

DURUM
1972 yılında kurulan TÜPRAŞ, Türkiye’de rafineri 
endüstrisinde faaliyet gösteren tek üreticidir ve Kocaeli, 
İzmir, Kırıkkale ve Batman’da bulunan dört adet petrol 
rafinelerinde yılda 28.1 milyon ton ham petrol işleme 
kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda, Türkiye’deki en büyük 
endüstriyel şirkettir ve Avrupa’daki en büyük 7. rafineri 
şirketidir.

Şirket, ağır petrol ürünlerinin taşımacılığını tren vagonları ile 
yapmaktadır. Vagonlar, şirketin verimli ve istikrarlı üretimini 
sürdürmek için düzenli ve yoğun bir programda 
kullanılmaktadır.

SORUN

Güvenlik talimatlarına uygun bir şekilde petrol ürünlerini 
taşımaya devam edebilmek için, ağır petrol ürünlerini 
taşıyan vagonların ilk defa temizlenmeleri gerekmiştir.



Americas + 1800 337 9423    EMEA +32 (0) 13 53 95 47    Germany +49 (0) 6551 9606-0    Asia-Pacific +81 3 6869 2665
www.coldjet.com      www.icetechworld.com

Kuzey-Güney Amerika +1800 337 9423    EMEA +32 (0) 13 53 95 47  Almanya +49 (0) 6551 9606-0  Asya-Pasifik +81 3 6869 2665 
www.coldjet.com      www.icetechworld.com

CS
.2

01
9.

09
.1

3

ÇÖZÜM
TÜPRAŞ, vagonları normal teslimat programında tekrar 
çalıştırabilmek için bakım süresini azaltacak ve tehlikeli 
kimyasalları kullanmayan bir temizlik yöntemine ihtiyaç 
duymuştur. 

Kuru buz ile temizlik, başka kimyasallar yerine katı 
karbondioksit (CO2) kullanan bir hava-basınçlı püskürtme 
sistemidir. Diğer püskürtme yöntemlerinin aksine, kuru 
buz temizlenen yüzeyle temas ettiği anda süblimleşerek 
(katıdan gaza dönüşerek), temizleme işlemi sırasında 
yüzeyden çıkartılan tortular dışında geriye başka bir artık 
bırakmamaktadır. Bu durum ise, güvenli ve zehirli olmayan 
bir temizlik yöntemi yaratmakta, daha ileri bir atık kirliliğini 
önlemekte ve tehlikeli kimyasal temizleyici maddelere 
maruz kalmayı azaltmakta veya ortadan kaldırmaktadır. 

Kuru buz ile temizlik, yüzey ve kir arasında oluşan bağı, 
püskürtülen kuru buzun kinetik enerjisi ile termal 
etkilerinin birleşimiyle kırarak kirleticileri yok eden ve 
aşındırıcı  içermeyen bir yöntemdir. 

2018 yılında şirket, İzmit tesislerinde gerçekleştirilen 
başarılı testten sonra Cold Jet Aero 40 FP püskürtme 
makinesini satın almıştır. Bu tarihten itibaren de makine 
Kırıkkale Rafinerisi’nden petrol ürünlerini taşıyan 
vagonların temizliğinde kullanılmıştır. 

Söz konusu temizleme işlemi TÜPRAŞ’ın tesislerinde 
gerçekleşmiştir. Kuru buz püskürtme sistemini kullanan 
Akat Çevre, şirketin tren vagonlarını ilk defa temizlemiştir. 
Bu büyük proje için Akat Çevre, iki tane iskelede kurulan 
dört adet Aero 40FP kuru buz püskürtücü kullanmıştır.

Proje, haftanın altı günü çift vardiya ile çalışan 13 işçi 
tarafından başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Temizlik için 
toplam 230,000 kilogram kuru buz kullanılmış ve tüm 149 
vagonun temizlenmesi toplam altı ay sürmüştür. 

İlaveten, söz konusu temizlik kuru bir temizlik olduğu için, 
su veya başka bileşenler ile gerçekleştirilen temizliklerin yol 
açabileceği sorunları da azaltmaktadır. 

Yapılan kapsamlı temizlik sonucu, vagonların bakımı oldukça 
kolaylaşmış ve vagonların bakımından sorumlu ekibin iş 
yükü azaltılmıştır. Sonuç olarak, ana temizlik etkili bir 
yöntemle yapıldığı için bakımdan sorumlu ekip farklı 
görevler üzerine yoğunlaşabilmektedir.

SONUÇLAR

Kuru buz püskürtme yöntemi, bir yandan rafineride 
çıkabilecek yangın tehlikesini bertaraf ederken bir yandan 
da bakım süresini, maliyetleri ve temizlik esnasında 
vagonlar üzerinde kullanılan kimyasal maddeleri azaltmıştır. 
Temizlenen vagonlar hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale 
gelmiş ve petrol nakli planlanan zamanlamaya göre tekrar 
gerçekleştirilebilir duruma gelmiştir.   

“RAFİNERİ ŞİRKETİ, AERO 40FP KULLANARAK BAKIM SÜRELERİNİ, MASRAFLARINI VE VAGONLARIN TEMİZLİĞİ ESNASINDA KİMYASAL 
KULLANIMINI AZALTMAYI BAŞARDI.”

TEMİZLİK İŞLEMİ ÖNCESİ TEMİZLİK İŞLEMİ SONRASI
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SONRASI

Kuru buz rutin olarak bakım yapıldığında en etkili 
temizlemeyi sağlar. Bu nedenle, eğer yoğun bir yağ ve 
tabaka birikintisi meydana gelirse temizliğin hızı 
düşmektedir. 

Kuru buz ile temizlik teknolojisi, kimyasal kullanmayarak ve 
herhangi bir ikincil atık yaratmayarak Çevre Koruma 
Ajansı(EPA)'nın yaptığı denetimlere uygunluk açısından 
fayda sağlamaktadır.

ÖNCESİ




