Performans kanıtı

Mobil Vacuoline™ 525 sirkülasyon yağı, Kangal (Filmaşin) Haddehanesi, monoblok
hattındaki sudan ayrışabilirlik sorunlarının çözüme ulaştırılmasında yardımcı oldu*

Energy lives here™

Monoblok hattı | Kangal (Filmaşin) Haddehanesi | Türkiye
Durum

Fayda

Türkiye’de yer alan bir Kangal (Filmaşin) Haddehanesi, monoblok hatlarının ikisinde
sıradan geleneksel bir sirkülasyon yağı kullanırken, bir dizi sudan ayrılma sorunları
yaşamaktaydı. Sudan ayrılma ile ilgili sorunlar, aşırı yağ tüketimi ve ekipmanın
planlanmamış duruş süresini gibi sorunlara yol açmaktaydı. İşletme, ekipmanın
güvenilirliğini artırabilmek adına, verimliliği artırabilecek ve planlanmamış duruş
süresini azaltabilecek bir yağ çözümü bulabilmek için ExxonMobil’e başvurdu.

İşletme, Mobil Vacuoline 525 sirkülasyon yağının,
yağ tüketimi ve planlanmamış duruş süresini
azalttığını, işletme verimliliğini ise artırdığını
bildirdi.

Öneri
ExxonMobil mühendisleri, monoblok hatlarından birinde, Mobil Vacuoline™ 525
sirkülasyon yağının kullanılmaya başlanmasını önerdi. Yüksek kaliteli baz yağlar ve
tescilli bir katık sisteminden formüle edilmiş olan Mobil Vacuoline 525, yüzey çok
iyi tutunabilme, özelliklerini mükemmel koruma, ince film durumunda pas ve
korozyonu engelleme nitelikleri sunmak üzere tasarlanmıştır.

Etki
Mobil Vacuoline 525 sirkülasyon yağının test edilmesinin ardından, yağın pas ve
korozyonu daha iyi önlediği ve beraberinde mükemmel sudan ayrılma özelliği
sergilediği belirlendi. Yağın performansından etkilenen tesis, her iki hatta da tam
zamanlı olarak Mobil Vacuoline 525 kullanılmaya başlanmasına karar verdi.
Hatlardan her ikisi de, beş yıllık kullanım boyunca sudan ayrılmayla ilgili tek bir
sorun bile yaşamadı.

Sudan ayrılmayla
ilgili sorunların
yaşanmadığı süre:

5 yıl

Üretkenliği artırıyoruz
Yenilikçi yağlar ve hizmetlerle Güvenlik, Çevre Koruma** ve Üretkenlik hedeflerinize ulaşmanıza
yardımcı olmak en birincil önceliğimizdir. Bu, Üretkenliği Artırmaktır. Daha geniş bir başarı
vizyonuna ulaşmanıza, işte böyle yardımcı oluyoruz.

*Bu Performans Kanıtı tek bir müşterinin deneyimine dayanmaktadır. Fiili sonuçlar kullanılan ekipman türüne ve yapılan bakımlara,
kullanım şartlarına ve çevreye ve daha önce kullanılan yağa bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
**Mobil marka yağların, çevresel etkinin azaltılmasına nasıl fayda sağladığını öğrenmek için mobilindustrial.com.tr adresini ziyaret edin.
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