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BETON TEKNOLOJİSİ

Yüksek Mühendis Jörg-Armin Schulz, Ulusal ve 
Uluslararası Satış & Pazarlama Müdürü, Herding GmbH

Filtertechnik, Amberg, Almanya  

Betonun işlenmesi veya hazırlanmasında
kristalin silisyum dioksitine temelli alveoller
toz parçacıkları –yani ince kuvars tozu–
oluşur. Alveol, 10 μm’dan daha küçük
çapa sahip toz parçacıklarının akciğer
kabarcıklarına nüfuz edip çökmesi anlamına
gelmektedir. Yasalar, işyerlerindeki kuvars
tozu için bir sınır miktarı belirlemiyor. Kuvars
tozu aynı zamanda “Kanse rojen, kalıtımsal
yapıda değişikliğe neden olan veya üre-
meyi tehdit eden maddeler listesi” TRGS
905‘de de kanserojen bir madde olarak
listelenmemiştir. 

Ama TRGS 906 “Kanserojen faaliyetler
veya süreçler, Paragraf 3 Bölüm 2 No. 3
GefStoffV"a göre kuvars tozuyla ilgili faa-
liyetler kanser riski taşımaktadır. Bu demek-
tir ki, kuvarsın kendisiyle ilgili herhangi bir
derecelendirme söz konusu değildir ama
kuvarsla ilgili işlemlerde kanserojen mad-
delerde kullanılan güvenlik önlemlerinin
alınması gereklidir. Bundan anlaşılıyor ki
çalışanların teknolojinin son durumuna
göre bu tarz tozlardan etkili bir şekilde
korunması gereklidir (→ azaltma gerekli-
liği). Ayrıca iş sağlığı önlemlerine ek ola-
rak, alçı ve beton cilası, kuvars içerikli mal-
zemelerin süratli makinelerle cilalanması,
kesilmesi, oyulması, freze işlemine tutulması,
mineral içerikli yapıların veya yapı taşları-
nın yıkımı, püskürtmeli beton uygulaması
veya sıva sökülmesi sırasında çalışanların
zorunlu olarak muayene edilmesi yasal ola-
rak zorunludur.

Genelde toz oluşan çalışma ortamlarının
mümkün olduğunca başka çalışma ortamla-
rından ayrı konumlandırılmış olması gerek-
mektedir. Kendi toz emme teçhizatına
sahip çalışma kabinlerinin kullanılması,
başka çalışanların toza maruz kalmasını
engellemek için etkili bir yöntemdir. Kabine

üretim, temizlik veya bakım amacıyla giril-
mesi sırasında solunum maskesi takılmalı-
dır. İlgili iş emri, düzenli kontrollerle ve
dokümantasyonla kontrol edilir. Bu tarz
güvenlik önlemlerinin uygulanamadığı du-
rumlarda, çalışma yerindeki toz esnek ve
yönlendirilebilen etkin toz emme makinele-
riyle emilmelidir veya entegre toz emme
fonksiyonuna sahip sistemler kullanılmalıdır.
Çalışanların bu sistemleri kullanım becerileri
ve uygulamaları düzenli olarak kontrol edil-
melidir.

Saf yüzey filtrelemesi filtrelerin
tıkanmasını engeller

Emmenin en etkin şekilde hayata geçirilmesi
için her durumda tüm filtre sisteminin hava
akımına uygun teknik kurulumu ve aralıksız
ve güvenli kullanımı büyük önem taşımakta-

dır. Kurulumda kullanım amacına uygun
olarak özellikle boru tesisat tasarımının, fil-
tre özelliklerinin ve aspiratör boyutunun bir-
birleriyle dengelenmesi önem taşımaktadır. 

Çalışanların çalışma ortamında azami
güvenliğini sağlamaya yönelik tehlikeli
maddelerin filtrelenmesi alanında güvenli
çözümler üretebilmek için, onlarca yıllık
pratik tecrübeye, değişik uygulama alanla-
rında aralıksız olarak teorik hesaplamala-
rın ve sahadaki ölçüm değerlerinin karşı laş -
tırılmasına ve kapsamlı tecrübe ve eğitime
sahip çalışanların yönettiği masraflı geliştir-
me süreçlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Patentli Herding sinter lamel filtreli yüzey fil-
treleme yöntemi, aşındırıcı ve ince kuvars
tozun etkili ve güvenli ayrıştırılmasında
uzun yıllardan beri kendini ispatlamıştır.

Beton işleme sektöründe kullanılan 
filtre teknolojilerinde verimliliğin artırılması

Herding GmbH Filtertechnik, 92224 Amberg, Almanya

Var olan iş güvenliği yasaları, özellikle kanserojen ince kuvars tozun oluştuğu çalışma ortamlarındaki havanın etkili bir şekilde emilmesini
öngörmektedir. Her bir süreç için özel olarak kurulmuş filtreleme sistemleri teknolojinin geldiği son noktayı temsil ediyor. Filtre edilmiş hava-
nın geri üflenmesiyle tekrar kazanılan ısı, her yıl binlerce Avroluk enerji tasarrufunu mümkün kılarak emme sürecinin verimliliğini artırmaya
yönelik önemli bir katkı teşkil ediyor. Bu kapsamda filtreleme tekniğinin güvenliği ve süzme veriminin en yüksek seviyede olması şarttır.
Herding® sinter lamel filtrelerin sunduğu saf yüzey filtrelemesi, H-sınıfına eşdeğer süzme verimi ve eşsiz aşınma dayanıklılığı sayesinde
gerekli verimliliği ve süreç güvenliğini mümkün kılıyor.

Godelmann şirketinde Herding Flex'in merkezi filtre cihazı olarak kullanılması
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Sinterli PE-sert gövdesi sayesinde basınç
veya değişken basınç yükü gibi mekanik
streslere dayanıklıdır. Homojen PE-sert
gövdesinin yüzey gözenekleri aktif filtre
görevi gören PTFE ile kaplanmıştır. Sinter
lamel filtreyi bu kadar özel kılan çok
sağlam ve aynı zamanda bir o kadar
homojen sinter yapısının PTFE ile kaplı
olmasıdır. Hava akımı tarafından filtre kat-
manı üzerinde ayrıştırılmış olan toz parça-
cıkları filtre yüzeyi üzerinde toplanır. Tozun
aktif filtreleme katmanını nüfuz edip sert
gövdenin içine ulaşması mümkün değildir. 

Bu saf yüzey filtrelenmesi sayesinde kumaş
filtrelerde görülen ve filtrenin alt katmanla-
rında katı parçacıkların birikmesi sonucun-
da oluşan tıkanma mümkün değildir. Filtre
yüzeyi böylece Jet-Pulse –akım yönünün ter-
sine basınçlı havanın püskürtülmesi– ile
kolayca ve etkili bir şekilde temizlenebilir.
Bu işlem için düşük basınç kuvveti ve çok
kısa valf açma süresi temizliğin enerji
maliyetini düşük tutuyor. Etkin temizleme ve
saf yüzey filtrelenmesi, filtrenin neredeyse
makinenin tüm ömrü boyunca daimi basınç
kaybıyla çalışmasını sağlıyor.

Böylece emme hem düzenli hem de güven-
li devam ediyor. Bu tehlikeli maddelerin
oluştuğu iş yerlerinde iş güvenliği açısından
önemli bir koşuldur. Operatör açısından
son teknoloji güvenlik önlemleri, ancak
emme her zaman gerekli güçle ve arızasız
şekilde devam ederse garantilenmiş olur.
Vantilatörün enerji açısından ideal konum-
landırması ve sürekli olarak ideal enerji

seviyesinde çalışması en iyi sonuçların elde
edilmesini sağlar.

Kayma kuvveti olmadığından aşınma 
da yok

Kuvars tozu gibi aşındırıcı maddeler aktif
filtreleme tabakasına zarar vermeden
dışarı atılır. Sinter lamel filtrenin sağlam
yapısı filtre maddesinin hareket etmesini ve
böylece aşındırıcı kuvvetlerin ortaya çıkma-
sını engeller. Dahili aktif filtreleme katmanı
çoğu kez 10 yılı aşan ömrü boyunca hasar-
sız kalıyor. 
Temizlik için hava akımı yönünün tersine
uygulanan Jet-Pulse, aktif filtreleme katmanı
ve ayrılmış parçacıklar arasında kısa süreli
bir hava yastığı oluşturur. Sert gövde filtre-
lemesinin belirgin özelliklerinden biri,
geleneksel filtre maddelerinde gözlemlenen
ince dağılımın aksine filtre pastasının sedi-
mentasyon yönünde pul-pul dökülmesidir.
Filtre ögeleri birbirleriyle çok kısa aralıklar-
la yerleştirebildikleri için makineler fazla
yer tutmadan üretilebiliyor.

Sinter lamel filtrelerindeki saf yüzey filtrele-
me yönteminde parçacıkların daha derin-
deki kumaş katmanlarından temizlenmesine
gerek yoktur. Yüzey filtrelemesinin sunduğu
avantajlar yüksek hız kamerayla çekilmiş
görüntülerde açıkça gözüküyor.

Filtre ögeleri ayrıca su, bağıl ve mutlak
nemden etkilenmez. Gerektiğinde sinter
lamel filtresi, üreticinin talimatları doğrultu-
sunda elle dışarıda yıkanabilir.

Güvenli hava geri dönüşümü için 
H-toz sınıfı

Taş ocakları meslek odalarının yürüttükleri
araştırmalar, uzun zaman önce sinter lamel
filtreli Herding filtre teknolojilerinin kuvars
toz alanındaki mükemmel kalitesini teyit
etmiştir. Meslek odasının Herding marka
Flex serisi filtre cihazı üzerinde yaptığı test-
lerde elde edilen %0,00016 ile azami
0,00068 geçirgenlik dereceleri, EN
60335-2-69 tarafından H-toz sınıfı için
belirlenen %0,005 sınır değerinin oldukça
altındadır. EN normunun aksine burada
sadece filtre değil, tüm contalı bölümler
dahil filtre makinenin tamamı kontrolden
geçmiştir. Ayrıca EN normunun aksine kon-
trol aerosolu değil, gerçek ince kuvars tozu
kullanılmıştır. Böylece havanın geri dönü -
şümü için entegre sinter lamel filtresine
sahip Herding marka Flex serisi filtre ciha-
zının, ince kuvars tozu gibi tehlikeli mad-
delerle bile kullanılabileceği teyit edilmiş
oldu.
Geri dönüştürülmüş hava kullanımının şirket
için en belirgin avantajı, yıl boyunca ısı
enerjisinden tasarruf ettirmesidir.Her bir
kübik metre sıcak oda hava ve her bir sel-
siyus derecelik ısı kaybı yaklaşık 1,26 kJ
enerji kaybına veya söz konusu kaybın ısıt-
ma yöntemiyle telafi edilme ihtiyacını
doğuruyor. Orta büyüklükteki bir atölyenin
10.000 m³/s ile emilmesi durumunda her
bir kaybedilen selsiyus derecesi için saate
yaklaşık 12.600 kJ kaybediliyor. Bu 3,5
kilovat-saat daimi enerji kaybına eşdeğer-
dir. Bulunduğumuz enlemlerdeki son-ilkba-
har aylarında, iç ve dış mekan arasında
asgari 10 derece selsiyus ısı farkı olduğu
bilinmektedir. Örneğin günde 10 saatlik bir
vardiya ve yılda ortalama 10 derece sel-
siyus ısı farkının olduğu 200 günlük
çalışma süresince havanın geri dönüşümü
yaklaşık 70.000 kWs/y enerji tasarrufuna
eşdeğerdir. Sürekli artan enerji fiyatları
nezdinde havanın tekrar geri dönüşümü,
masrafları azaltan ve rekabetçiliği artıran
önemli bir unsurdur. Var olan ve geçerli
temiz hava sirkülasyonu kurallarına tabi ki
bu kapsamda uyulmasına devam edilmeli-
dir.

Memnun bir kullanıcının yorumu

Bahçe, peyzaj ve yol inşaatı için yüksek
kalite beton sistemleri üreten lider şirket
Godelmann GmbH & Co. KG bu nedenler-
den dolayı yıllardan beri Herding filtreleme
teknolojilerinden faydalanıyor. Ham mad-
delerin değişik istasyonlardaki karıştırılma-
sında veya bireysel işleme safhalarında
(örn. bilyeli kumlama) Herding filtre cihaz-
ları, ince kanserojen tozların etkin ve
güvenli şekilde emilmesini sağlıyor. Şirket
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Herding Delta ve Delta² filtre maddeleri
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müdürü ve sahibi Bernd Godelmann
“Herding filtre teknolojisini, düşük bakım
gereksinimleri ve uzun ömrü yüzünden ter-
cih ediyoruz. Ayrıca inovasyon ve kalite
alanlarındaki öncü pozisyonumuz açısın-
dan Herding Filtertechnik’in mükemmel
danışmanlık hizmetleri bizim için çok önem-
li.” diye özetliyor. Lider üretici Godelmann
böylece gelecekte de evrensel olarak kulla-
nılabilen bir hammadde olan betondan üre-
tilmiş yeni yaratıcı ürünler geliştirmeye
devam edip rakiplerinden bir adım önde
kalmaya devam edecektir.

35 yılı aşan tecrübe ve ekspertiz

Filtre ögelerin ve filtre makinesinin ayarlan-
masına ek olarak tüm sistemin genel sürece
entegrasyonu, oluşan ince tozların etkin ve
güvenli bir şekilde emilmesini sağlıyor. 

Tüm işletim süresi boyunca, emme noktası
ve tüm boru sisteminde ideal akış hızını
sabit tutmak için filtre cihazların kurulumu
alanında uzun yıllara dayanan tecrübe biri-
kimi sahibi olmak gereklidir. Akış hızının
bölgesel olarak sınırın altına düşmesi ister

istemez aktarım sisteminde çöküntüye ve
bunun sonucunda yavaş yavaş emmede
performans düşüklüğüne sebep olur. Toz
oluşumun olduğu noktadaki emme ögesinin
kurulumu özellikle dikkat gerektirir. Aktarım
sisteminde hava hızı, emme ögesinin bulun-
duğu noktadan boşaltma noktasına doğru
20 kat oranında hız kaybettiğinden, akış
miktarının belirlenmesi emme noktasının
sağlıklı tespiti ve iş güvenliği açısından
büyük önem taşımaktadır.

Sinter lamel filtresinin saf yüzey filtrelenmesi
sırasında, filtre ögelerinin yükleme oranları
diferansiyel basınç üzerinden devamlı ve
etkili şekilde gözetlenebilir. İnce toz parça-
cıklarının filtrenin alt katmanlarına girmesi
sonucunda filtre tıkanması tecrübe edilme-
miştir. 

Filtre yüzeyinin basınçlı havayla hava akı-
mının ters yönüne doğru otomatik temizlen-
mesi böylece çok güvenli ve verimli gerçek -
leşiyor. Emme kapasitesi kalitesi tüm işletim
süresi boyunca korunuyor.

Patentli sinter lamel filtresi, yüksek ayrıştır-
ma performansı ve dayanıklılığı sayesinde
beton işletme tesisleri ve benzeri alanlar
için çok ekonomik bir filtreleme yöntemidir.
Onlarca yıllık tecrübe bunu sürekli olarak
teyit etmektedir.

Yüksek hız çekimi: Yüzey filtrelemesinin derinlemesine filtrelemeyle kıyaslanması.

Derinlemesine filtreye sahip 
geleneksel filtre aracı

Toz kalkıyor Pul-pul dökülme

Yüzey filtresine sahip Herding

sinter lamel filtresi

Soldan sağa: Şirket sahibi B. Godelmann, Herding Proje Mühendisi R. Kraus, Godelmann Üretim Müdürü G. Linsmeier, 
Herding Proje Mühendisi M. Mußemann
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Herding Flex – Tüm toz türleri için kompakt bir filtreleme sistemi

Herding Filtertechnik, Flex serisiyle birçok kullanım alanı için uygun
çok küçük ve esnek filtre cihazları sunmaktadır. Küçük üniteler ses
yalıtımlı fan ünitesi, dikey yerleştirilmiş sinter lamel filtre ögesi, Jet-
Pulse temizlik sistemi ve tozu dışarıya aktarma sisteminden oluşmak-
tadır. Kirli gaz girişi ve temizlenmiş gaz çıkışı için her türlü bağlantı
kombinasyonlarıyla uyumlu ayak destekleri mevcuttur. 

Toz çıkışı birçok değişik yöntemle sağlanabilir: Örneğin, toz haz-
nesi, döner tekerlek kilidi, tahliye helezonu veya hava basınçlı emis -
yon sayesinde. Az yer kapladığından ve değişken yapısı yüzünden
sonradan yükseltme veya yer tasarruflu yeni planlama için çok
uygundur.
Karıştırma, ezme, süzme, yoğunlaştırma ve bileme gibi işleme
süreçlerinde kapsamlı ve başarılı referanslarımız mevcuttur. Ayrıca
Herding filtre teçhizatları, taş ocaklarındaki ham madde kazanı-
mında, beton taşı üretiminde ve beton ve taş sektörünün tüm işleme
süreçlerinde kullanılmaktadır.

�

Bir kompresör odasında emilmiş havanın geri pompalanmasıyla
kabinin temizlenmesi.

Filtre teçhizatı Herding Flex

DAHA FAZLA BİLGİ

Herding Endüstri Filtreleri Tic. Ltd. Şti.
Barbaros mahallesi Mor Sümbül Sokak 
Deluxia Palace İş Merkezi Da: 316
34746 Ataşehir İSTANBUL
T +90 216 999 1575
F +90 216 999 2336
info@herding.com.tr
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