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SON
N TEKN
NOLOJİ ATEŞE
E DAYANIKLI HİDROLİ
H
İK SIVIL
LAR
Didem C
CANDAN

ÖZET
Hidrolik ekipmanların
n çalıştığı sis
stemlerde arttan uygulama çeşitliliği nedeniyle
n
işleetme şartlarında farklı
ihtiyaçlar ortaya çıkm
maktadır. Üs
stün yağlama
a özelliği, sız
zdırmazlık elemanlarıylaa uyumu, ısı transferi,
filtre edilebilme kab
biliyeti ve iş
şletme güve
enliği göz önünde
ö
bulu
undurulduğunnda hidrolik
k sıvıdan
beklenen
n görevler de gün geçtik
kçe artmakta
adır. Endüstrriye daha faz
zla güvenlik sağlamak ve hidrolik
sistemlerdeki yangın
n tehlikesini önlemek için
n Ateşe Day
yanıklı Yanm
maz Hidrolik Sıvılar geliş
ştirilmiştir.
Ateşe da
ayanıklı yan
nmaz hidrolik
k sıvılar, hid
drolik sistemlerin yakının
nda, açık ateeş, ergimiş metal ve
ısıtma fırınları neden
niyle devamlı yangın teh
hlikesi buluna
an yerlerde kullanılmaktaadırlar. Yang
gın riskini
azaltmakk ve dolayıssıyla hidrolik
k sistemin de
evre dışı ka
almasını önle
emek amac ıyla geliştirilmişlerdir.
Ateşe da
ayanıklı sıvıla
ar; yağ-su em
mülsiyonları (HFA - HFB), poliglikol-s
su çözeltileri (HFC), fosfa
at esterler
(HFD-R)) ve sente
etik esterler (HFD-U) gibi sente
etik yapıda kimyasal ve yağlay
yıcılardan
üretilmekktedirler.
Anahtarr Kelimeler:: Ateşe Day
yanıklı Yanm
maz Hidrolik Sıvılar, HF
FC, HFD-R, HFD-U Tipi Hidrolik
sıvılar, Ç
Çevre Dostu Hidrolik Sıvılar, Sentetik Hidrolik Sıvıılar

ABSTRA
ACT
Hydraulic equipment systems have
h
differen
nt needs reg
garding the operating cconditions du
ue to the
increasin
ng diversity of
o application
n needs. The
e expected tasks of a hydraulic fluid is also grow
wing when
superior lubrication, sealing elem
ments compa
atibility, heat transfer, filte
erability and operations safety
s
are
m
securitty to Industry
y and avoid the danger oof fire; Fire Resistant
considerred. In orderr to provide more
Hydraulic Fluids we
ere develope
ed. Fire Ressistant Hydra
aulic Fluids are
a generallly used near the fire
hazard a
areas becau
use of open flame, molte
en metal and
d heating furnaces. Theerefore Fire Resistant
Hydraulic Fluids were developed to reduce the risk of fire and pre
event the hyydraulic syste
em to be
disabled
d. They are produced with
w differentt chemical sttructures and/or differennt synthetic lubricants
such as oil-water em
mulsions (HFA
A-HFB), polyyglycol-water solutions (H
HFC), phospphate esters (HFD-R),
and syth
hetic esters (HFD-U).
Key Wo
ords: Fire Resistant Hydraulic
H
Fl uids, HFC, HFD-R, HF
FD-U types of Hydraulic Fluids,
Environm
ment Friendlyy Hydraulic Fluids,
F
Synth
hetic Hydraullic Fluids

1. POLİG
GLİKOL-SU İÇERİKLİ HİDROLİK SIIVILAR (HFC
C)
HFC tipii sıvılar gene
ellikle açık renkte,
r
orta vviskoziteli, ateşe
a
dayanıklı ve yaklaşşık %40 ora
anında su
içeren h
hidrolik sıvıla
ardır. Bileşim
mleri birbirlerri ile optima
al uyum sağlayan su, pooliglikol ve özel
ö
aktif
maddele
erden oluşm
maktadır. Pa
aslanmaya vve aşınmaya
a karşı güv
venilir korum
ma özellikleri vardır.
Kimyasa
al kararlılıklarrı çok iyidir.
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HFC Tip
pi hidrolik sıvvıların su ihtiva etmesi n
nedeniyle ate
eşe dayanıklılık özelliğin in mükemme
el olduğu
ispatlanm
mıştır.
Bu sıvıla
arın ateşe dayanıklılığı
d
suyun buha rlaşmasına ve buharın boğma etkissine bağlıdırr. Mineral
yağın ve
e ateşe dayan
nıklı HFC sıv
vısının yanm
ma testi karşılaştırmalı ola
arak Resim 1 ’de görülebillir.
S
Sıvı sıcaklığı:
S
Sıvı basıncı:
A
Ateşleme kayn
nağı:

70 °C
C
70 ba
ar / 1000 psi
asetil en-oksijen-ale
ev (sıcaklık > 2000 °C)

M
Mineral yağın yanma testi

HFC sıvısının
s
yanm
ma testi

Resim 1
1. Hidrolik Sıvvıların Yanm
ma Testi (Mettot: Sprey Ate
eşleme Testi, 7. Luxembbourg Raporu
una göre)
HFC Tip
pi su içerikli alev almay
yan hidrolik sıvılar çevre
eye hiç zara
ar vermezlerr, kirletmezle
er. Kolay
biyolojik çözünürlüğe
e sahip olma
alarından dollayı doğa dostu sıvılardırr. Kullanımı ssırasında çalışanların
sağlığı a
açısından hiççbir problem yaratmazlar..
HFC gru
ubu poligliko
ol su bazlı ürünler,
ü
mine
eral yağ bazlı ürünler ile çalışan ssistemlerde kullanılan
k
contalar ile uyumlud
dur. Mineral yağ bazlı hidrolik yağlar ile çalışan sistemlerrden HFC sıvılarının
s
kullanım
mına geçilme
esi sırasında
a salmastra ların, contaların ve ho
ortumların deeğiştirilmesin
ne gerek
yoktur. T
Tablo 1 ve Ta
ablo 2’de HF
FC sıvıları ile uyumlu olan
n ve uyumlu olmayan elasstomerler bu
ulunabilir.
Tablo1. HFC Sıvıları ile Uyumlu Elastomerlerr
ISO 162
29-1976E
NBR
SBR
CR
C
JC
CR
EP
PM
EP
PDM
FP
PM
PT
TFE=Poli-Te
etra-Floro-Etiilen

ASTM D 1418-79
NBR
N
SBR
S
CR
JCR
J
EPM
E
EPDM
FKM
F

Tablo 2.. HFC Sıvılarrı ile Uyumlu Olmayan Ellastomerler
AU=P
Poli-Eter-Üre
etan*
EU= Poli-Eter-Ürretan
Deri
Manttar
*Mod
dern hidrojen
nlenebilen AU
U uygun olab
bilir.
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2. SENT
TETİK HİDRO
OLİK SIVI TİPLERİ (HFD
D)
Demir-Ç
Çelik endüstrrisinde yükse
ek orandaki yangın risk
kinden dolay
yı; fosfat estter bazlı (HF
FD-R) ve
poliol esster (HFD-U)) bazlı hidrollik yağlar ya
aygın olarak kullanılmaktadır. Bu ürüünlerde su ve
e mineral
bazlı yağ
ğ bulunmadığ
ğı için sentettik olarak adllandırılmakta
adırlar.
Sentetik hidrolik sıvvılar (poliol esterler ve fosfat esterrler) yüksek basınç ve yüksek sıca
aklıklarda
mükemm
mel yağlama
a özellikleri gösterirler. Daha düşü
ük sürtünme
e, deterjan ve termal kararlılık
özelliklerrinden dolayı mineral yağ
ğ bazlı hidrollik yağlara gö
öre daha üstün performa ns gösterme
ektedirler.
Hidrolik ssıvıların genel sınıflandırrılması Tablo
o-3’te görüleb
bilir.
Tablo 3.. Hidrolik Sıvvı Tipleri
HF
FA
Su
u-yak. %5
kattkı
ma
addesi

HFB
H
Yağ-Su
Y
emülsiyonu
e

HFC
Su-Glikol

HFD-R
Fosfat
Ester

HFD--U
Polioll Ester

neral Yağ
Min

1,0
002

0,950
0

1.050

1.150

0,9155

0,8
850

260
1,2

46
4

46

46

46

46

Su içeriğ
ği (%)

95

40
4

40

0

0

0

Ateş dire
enci

Mü
ükemmel

Zayıf
Z

İyi

İyi
<800°C

Önem
msiz

Yok

Yağlama
a

Ço
ok zayıf

Önemsiz
Ö

Mükemme
el

Mükemm
mel

Mükeemmel

Mü
ükemmel

Tip
Yoğunluk 20°C
(g/cm3)
Viskozite
e
40°C(mm
m2/s)

68

2.1 HFD
D-R Tipi Hidrrolik Sıvılar (Fosfat Este
erler)
HFD-R Tipi Hidrolikk Sıvılar, öz
zel olarak sseçilmiş aktif malzeme ilave edilmiiş arylfosfatester'den
meydana
a gelmişlerdir. Bunlar PC
CB veya zeh
hirli orto bileş
şikleri ihtiva etmezler. Akktif malzeme
eler en iyi
yağlama
a özelliği, yü
üksek yaşlan
nma dayanım
mı ve müke
emmel koroz
zyon korumaası sağlama
aktadırlar.
Bunun d
dışında sıvı her
h türlü metal hasarların
nı önleyen in
nhibitörler içerirler. Buhaarlaşma eğilimleri çok
düşüktürr. HFD-R sıvıları dayan
nıklı conta m
maddesi gerrektirmektedir. Viton, buutil kauçuk ve
v silikon
kauçuk g
gibi elastome
erler, polyam
mit ve teflon m
malzemeler tercih edilmelidir.
Bu tip ssıvıların deza
avantajları diğer
d
hidrolikk sıvılara gö
öre daha pa
ahalı olması ve bertaraffının özel
olması vve genelde sttandart sızdırmazlık malzzemeleriyle uyumlu
u
olmamasıdır.
D-U Tipi Hidrrolik Sıvılar (Poliol Este
erler)
2.2 HFD
Günümü
üzde fosfat esterlerin (HF
FD-R sıvılarıının) yerini ço
ok büyük ora
anda poliol eesterler almış
ştır. Poliol
esterler (HFD-U) ate
eşe karşı ço
ok iyi direnç göstermelerri yanı sıra %90’ın
%
üzeri nde doğada
a biyolojik
olarak ççözünebilir olmaları
o
ned
deniyle günü
ümüzde en çok tercih edilen ateşşe dayanıklı hidrolik
sıvılardırr.
HFD-U sıvıları; co
onta, salmas
stra, hortum
m gibi siste
emde bulun
nan aksamlaarla uyumlu
udur. Bu
özelliklerrinden dolayyı hidrolik sistemin ömrü
ünü uzatırlar. Tablo 4 ve
v Tablo 5’tte HFD-U sıvıları
s
ile
uyumlu o
olan ve uyum
mlu olmayan elastomerlerr bulunabilir.
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Tablo 4.. HFD-U Sıvııları ile Uyum
mlu Elastome
erler
HFD-U
H
sıvıla
arı ile uyumlu
u elastomerle
er
ISO 1629
9-1995
ASTM D 1418-01a
NBR
R
NBR
R
MQ
Q
MQ
Q
FVM
MQ
MFQ
Q
FKM
M
FKM
M
PTFE=Polyy-Tetra-Fluoro Ethylene
Tablo 5.. HFD-U Sıvııları ile Uyum
mlu Olmayan Elastomerle
er
HFD--U sıvıları ile uyumlu olmayan elastom
merler
EP
PM
EPM
EP
PDM
EPDM
M
IIR
IIR
Neopren
Mineral yağ bazlı ya
ağlardan, HF
FD-U tipi sıvvılara geçiş kolaydır.
k
Terrmal kararlılıığı, yüksek viskozite
indeksi ve yüksek alev alma noktası öze
elliklerinden dolayı müke
emmel hidroolik sıvı perrformansı
gösterirle
er.
Geliştirilm
miş yağlayıccılık özelliği ve aşınma önleyici katk
kıları sayesinde enerji tüüketimi diğe
er hidrolik
sıvılara g
göre çok dah
ha azdır.
2.2.1 Çe
evre Dostu Hidrolik
H
Sıvılar
HFD-U ttipi sıvıların en
e büyük ava
antajı çevre d
dostu olmala
arıdır. Kimyasal yapıları ggereği biyolo
ojik olarak
kolay çözünebilen ve
e su ortamınd
da toksik olm
mayan sıvılarrdır.
Su ve çe
evre ile tema
asta bulunan sistemlerden
n ve önlenem
meyen kaçak
klardan kaynaaklanan çevreye olan
negatif e
etkiyi minimuma indirmek
k için biyolojikk olarak çözü
ünür sıvıların
n kullanımı uyygun olacakttır.

TME GÜVEN
NLİĞİ
3. İŞLET
Hidrolik sistemli makinelerin ima
alatı ve çalışşmaları sırasında insanların ve makkinelerin güv
venliğinin
sağlanm
ması çok önemli bir rol oy
ynar. Günüm
müzdeki yeni yönetmelikle
er gereği artaan yangın te
ehlikesine
Resim 2
2’de görülebilir- karşı gü
üvenlik gerekklilikleri her geçen gün biraz daha bağlayıcı olm
maktadır.
Nerede yyüksek yang
gın tehlikesi var
v ise orada
a gerekli önle
emler alınması zorunlu kı lınmaktadır.
Bunlar ö
özellikle açıkk ateşte, yük
ksek ısıda vve ergimiş metallerle
m
çalışılan yerlerrde geçerlidir. Ayrıca
elektrikli cihazların yağ hidroliği ile kumanda edilen sistem
mlerinde de yüksek yanggın tehlikesin
ni hesaba
katmak g
gerekir.
Bir borunun çatlama
ası veya boru
uların bağlan
ntı yerlerinde
en sızdırmas
sı sonucu baasınç altında
a bulunan
mineral yağın ısı ka
aynağının ya
akınlarına pü
üskürme ihtim
mali genellik
kle yangın feelaketi ile so
onuçlanır.
Ağır can
n kaybı, değe
erli üretim te
esislerinin yo
ok olması ve
eya uzun sürre üretim dışşı kalması, senelerdir
s
işletmele
erde ve mod
dern endüstri ülkelerinin
n madenlerin
nde gözlenm
mektedir. E ndüstriye da
aha fazla
güvenlikk sağlamak ve
v hidrolik sistemlerdeki
s
i yangın tehlikesini önlemek için ateeşe dayanıklı hidrolik
sıvıların geliştirilmesine 40 yılı aş
şkın bir süre önce başlan
nılmıştır.
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Resim 2. Yangın Tehlikesi
T

4. ATEŞ
ŞE DAYANIK
KLI HİDROLİİK SIVILARIN STANDAR
RDİZASYON
NU
Ateşe da
ayanıklı hidrrolik sıvılar, endüstriyel
e
vve ticari kayıpların önlen
nmesi açısınddan büyük önem
ö
arz
eden ürü
ünlerdir. Dünya piyasasında kullanı lan çeşitli ataşe dayanıklı sıvıların standardizas
syonu ve
ortak biir dilin oluşşturulması açısından
a
çe
eşitli çalışm
malar yürütüllmektedir. G
Günümüzde, Hidrolik
Sıvılarda
a Ateşe Dayyanıklılık özelliği genelliikle test pro
otokolleri düzenleyen üççüncü taraf otoriteler
tarafında
an test edilip
p onaylanma
aktadırlar. İl gili Otoritele
erin oluşturduğu yeni düüzenlemeler ve buna
bağlı sig
gorta primlerinin ekipman
n gerekliliklerri ile optimiz
ze edilmesi sayesinde
s
sisstemlerde maksimum
m
güvenlikk sağlanmakttadır.
Ateşe da
ayanıklı sıvıların onay prosesi
p
için e
en yaygın ollarak kullanılan iki standdardizasyon programı
Avrupa vve ABD orijin
nlidir;
1. A
Amerikan orijinli - FM Glo
obal (resmi o
olarak Factorry Mutual ola
arak bilinmekktedir)
2. A
Avrupa orijin
nli-Luxembou
urg Report C ommittee

5. ATEŞ
ŞE DAYANIK
KLI HİDROLİİK SIVILARIN KULLANIMI
Ateşe da
ayanıklı yanmaz hidrolik
k sıvılar, herr zaman hidrrolik sistemle
erin yakınındda açık ateş
ş, ergimiş
metal ve
e ısıtma fırın
nları nedeniy
yle devamlı yyangın tehlikesi bulunan
n yerlerde kuullanılmalıdırr. Zaman
zaman yyangın tehlike
esi olan yerlerde de (örn
n. hidrolik ile çalışan dövm
me makinesiinde), ateşe dayanıklı
bir sıvınıın kullanılma
ası tavsiye ed
dilir.
Yangın rrizikosunu azzaltmak ve dolayısıyla
d
hiidrolik sistem
min devre dış
şı kalmasını önlemek için
n, ilk defa
devreye sokulan bir hidrolik sistteme de yan
ngın tehlikesine karşı gerekli önlemleer alınmalı ve
v sistem
ateşe da
ayanıklı bir orrtam ile doldurulmalıdır.
Hangi a
ateşe dayan
nıklı hidrolik sıvı tipinin kullanılacağına karar verilmesindee, hidroliğin çalışma
sıcaklığı, hidrolik sisttemde kullan
nılan bileşenller ve kullanılan contanın
n hammaddeesi de çok önemlidir.
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6.ATEŞE
E DAYANIKLI HİDROLİK
K SIVI SEÇİ MİNDE SON
N DURUM
Modern endüstriyel hidrolik sis
stemler çok fonksiyonlu
u ve gün geçtikçe dahha küçük ve
e hassas
parçalard
dan üretilme
ektedir. Sonu
uç olarak, ha
aznelerdeki ve
v tanklardaki sıvı kapassitesi düşme
ekte, akış
hızı ve b
basınç artmaktadır. Bu da
a hidrolik sıvvı özellikleriniin kolay bozu
ulmasına nedden olmaktadır. Buna
ek olarakk sistemdeki basıncın arttmasıyla hatllarda meydana gelebilecek yangın risski de artaca
aktır.
Modern hidrolik sisttemlerinin gereklilikleri, işletmelerde
e daha fazla
a güvenlik ssağlamak ve
e hidrolik
sistemlerdeki yangın
n tehlikesini önlemek için
n ateşe day
yanıklı yanma
az sıvılarınınn arttırılmasıı yolunda
yeni tekn
nolojiler gelişştirilmektedir.
Fiyat, sistem uyum
mluluğu, çevrre duyarlılığ
ğı, iş sağlığı ve güvenliği göz önüünde bulund
durularak
çalışmalar daha çok organik/senttetik esterlerr üzerine yoğ
ğunlaştırılmış
ştır.
Organik esterler üze
erine yapılan çalışmalard
da çeşitli este
er-alkol çiftle
eri reaksiyon larının saflık
klarına ve
viskozite
elerine göre
e sınıflandıırılarak ince
elenmektedir. İnceleme
e kapsamınnda esterle
er ateşe
dayanıkllılıkları, mettal ve elasttomer gibi hidrolik sisttem ekipma
anları ile uyyumluluğu açısından
a
değerlen
ndirilmektedirr.
Poliolestter bazlı hidrrolik sıvılar; aşırı
a
basınçta
a yağlama, korozyon
k
korruma ve oksiidasyona karşı direnç
özelliğini devam ettirrmesi için öze
el katkı madd
deleri kullanıılarak formülüze edilir.
Yeni teknoloji ISO VG
G 46 ve ISO VG 68 esterr ürünlerinin genel özellik
kleri Tablo 6’dda yer almak
ktadır.

Tablo 6.. Yeni Tekno
G 68 HFD-U
oloji ISO VG 46
4 ve ISO VG
U Ürünlerinin Özellikleri
Fiziksel Özellikler
ISO VG Sınıfı
Yoğunluk, 20 °C, gr/ccm3
Viskozite
e, 40 °C, cStt
Viskozite
e indeksi, Akma no
oktası, °C
Shear sttabilitesi (AS TM D2603)
Yağlayıc
cılık
Pompa testi,
t
ASTM D 2882
Ateşe da
ayanıklılık
Eski FM sprey ateşle
eme
Yeni FM
M SFP testi
Wick tes
sti, ISO 1493
35
Sprey te
esti ISO 1502
29-1
Diğer
Korozyon koruma, C
CETOP R 48
4
H
Korozyon koruma, A
ASTM D 665 A
Asit num
marası
Köpük özelliği, ASTM
M D 882
Sudan ayrılma
a
özelli ği,
ASTM D 1401

46
68
0,916
0,924
46
68
min. 185
5
maks. -2
20
< 1%
0,8 mg kayıp
k
Geçer
Onaylı
Geçer
Geçer
Geçer
Geçer
1,5 mg KOH/g
K
maks. 30/0
maks. 43/37/0
(30)
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SONUÇ
HFD-U Tipi sıvılar günümüzde ateşe daya
anıklı hidrolik
k sıvıların seçiminde
s
önn plana çıkmaktadır.
HFD-U T
Tipi sıvılar çok
ç iyi yaşlan
nma direnci gösteren se
entetik ester esaslı ürünller olup polim
mer bazlı
katkı ma
addeleri kulla
anılmadan üretilmektedir
ü
rler. Polimerr katkı malze
emelerinin kuullanılmamas
sı sıvının
sistem iççerisinde yükksek kaydırıc
cılık özelliği g
göstermesini sağlar.
Katık bileşenleri sayesinde hidrolik stabilite
eleri oldukça
a yüksektir. Viskozite-sııcaklık değiş
şimlerinin
optimum
mda olmasınıın yanı sıra yüksek term
mal kararlılığ
ğa, mükemm
mel yağlayıcıılık özelliği nedeniyle
n
üstün aşşınma önleyicci özelliğine ve
v çok iyi birr oksidasyon direncine sa
ahiptirler.
kaynama nooktası, alev alma ve
HFD-U T
Tipi sıvılar yüksek
y
sıcaklıkta çalışa
an hidrolik sistemlerde;
s
yanma n
noktası ile kendiliğinden
k
ateşlenme noktalarının
n yüksek olm
ması nedeniyyle çalışma güvenliği
açısında
an en müke
emmel tercih
h olduğunu ispatlamıştır. Ayrıca %90’ın
%
üzeriinde biyolojik olarak
ayrışabillir olmaları sayesinde
s
çevre
ç
için hiiçbir tehlike teşkil etmezler. Suda çözünmez ve
v düşük
yoğunlukk özelliğinde
en dolayı kola
aylıkla ayrışttırılabilir. Bu sebeple doğ
ğa dostu sıvvı kullanımı gerektiren
g
uygulam
malar için özzellikle tercih edilirler. S
Sıvı ömrünü
ün uzunluğu
u ve soğuk hava koşullarındaki
performa
ansı bitkisel bazlı
b
sıvılara
a göre üstünl ük gösterir.
nayı gerektiiren, su vey
FM ona
ayı ve VII. Lüksemburg
g Raporu on
ya fosfat esster içeren ürünlerin
kullanılm
ması uygun olmayan
o
uygu
ulamalar için
n kullanışlı olm
maktadırlar.
Tüm bu
u özelikleri sayesinde HFD-U
H
Tipi hidrolik sıv
vılar son te
eknoloji hidrrolik sistemlerin tüm
performa
ans gereklilikklerini karşıla
ayabilecek yü
üksek perform
manslı ürünle
erdir.
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