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Selnikel; enerji, ısı ve hava teknikleri konusunda uzmanlaşmış olup, 1955’ten bu yana 
Türk endüstrisinin en önde gelen aktörlerinden biridir.  

Günümüzde, üretim ve idari operasyonları 24.000m2 kapalı alana sahip üretim tesisindeki 
yüksek nitelikli personel tarafından yapılmaktadır. 

Ana faaliyet konusu; Endüstriyel Fanlar, Toz Toplama Sistemleri, Buhar ve Sıcak Su Kazanları 
ve Brülörlerin tasarımı, üretimi, montajı, işletmeye alınması ve tüm sistemlerin satış sonrası 

hizmetlerini içermektedir.

1955’ten beri
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Kurucumuz Faik HIZIROGLU, geçmisi 65 yıla 
dayanan sirketimizi saglam temeller 

üzerinde insa etmek ile yetinmemis, günümüz 
basarılarının kaynagı olan ileri görüsü ile 

evrensel çalısma ilkelerinin de kurucusu ve 
koruyucusu olmustur.

Kalite, sürekli gelisim, egitim, uzmanlık 
konularında en yüksek uluslararası

standartlara ulasmak ve bu hizmetleri sunmak 
Selnikel’ in kurulusundan günümüze 

vazgeçilmez ilkeleri
olmustur.

KALITEDE TECRÜBE

SEKTÖRÜNDE 
TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK 
VE MODERN TESISI

Selnikel Türkiye’nin ilk 
Endüstriyel Fan imalatçısıdır.



Selnikel, endüstriyel proseslerdeki bilgi birikimi, 
mühendislik altyapısı, 65 yılı askın tecrübesi ve 
müsterilerinden gelen yogun talepler  dogrultusun-
da, 1.000m3/h - 2.000.000 m3/h arası kapasiteler-
de endüstriyel toz toplama sistemleri tasarımı ve 
üretimlerini yapmaktadır.
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ENDÜSTRIYEL TOZ TOPLAMA SISTEMLERI

- Jet Pulse Torbalı Filtreler

- Kıvılcım Tutucu

- Filtrasyon Sistemleri Servis ve Yedek Parça Hizmetleri

- Off-Line Jet Pulse Torbalı Filtreler

- Toz Toplama Kanalları Tasarımı

- Jet Pulse Siklonet Filtreler

- Filtrasyon Sistemleri Otomasyon Yazılımı

- Siklon

- Filtrasyon Sistemleri Inceleme ve Iyilestirme 

  Mühendislik Hizmetleri
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FILTRE SISTEMLERINE 
GENEL BAKIS

Önemli bir ortam ve atmosfer kirleticisi olan 
sanayi kaynaklı toz partiküllerinin havaya yayıl-
ması, günümüz insan ve çevre sağlığı açısından 
önemli bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Bu 
sebep ile tüm dünya ülkeleri tarafından; bu tip 
kirletici özelliği olan proses ve endüstri sanay-
isindeki baca ve ortam emisyonları, kanun ve 
yaptırımlarla kontrol altına alınmaya çalışılmakta 
ve bu sınırlayıcı kriterlerin limitleri de her geçen 
gün daha alt değerlere çekilmektedir. Bununla 
birlikte kirletici özelliği bulunan bu toz partikül-
lerinin, bazı proses ve işletmelerde ürünün ken-
disi olması sebebiyle, ortama veya atmosfere 
atılması durumunda ürün ve üretim kayıplarına 
da yol açmaktadır.

Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı, insan 
ve çevre sağlığı şartlarını sağlayabilmek ve pro-
seslerdeki ürün ve üretim kayıplarını en aza indi-
rebilmek için, toz partiküllerin havadan ayrıştırıl-
ması ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu doğrultuda toz 
partikül filtre sanayisi oluşmuştur.

Yıllar içerisinde toz partiküllerin filtrelenmesin-
de proses ve toz özellikleri göz önüne alınarak 
birçok toz tutma ekipmanı tasarımı ortaya çık-
mış; ancak gelişen teknoloji ve düzenli aralıklar-
la düşürülen emisyon limitlerini sağlayamadığı 
için bu tasarımların birçoğundan vaz geçilmiştir. 
Günümüzde en çok kullanılan toz tutma ekip- 
manları ile bu ekipmanların avantaj ve dezavan-
tajları aşağıda açıklanmaktadır.

- Filtrasyon Sistemleri Inceleme ve Iyilestirme 

  Mühendislik Hizmetleri

Ihtiyaçlarınıza en uygun filtre seçimi, Selnikel bünyesindeki uzman mühendisler tarafından 
filtrenin kullanılacagı sistem ve prosese baglı olarak, duruma özel diger 

faktörler de göz önünde bulundurularak yapılır.
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EKIPMAN ADI

Siklon

ESP
(Elektro Statik Filtre)

Jet-Pulse Torbalı ve 
Kartuşlu Filtreler

Taze Hava
Temizlemeli Filtreler

Mekanik Silkelemeli 
Torbalı Filtreler

Kaba taneli partikülleri tutmakta başarılıdır. 
Ana toz tutucu olmaktan ziyade ön tutucu 
olarak kullanılıp farklı boyuttaki partikülle-
rin ayrışmasında kullanılabilir.

Yüksek gaz sıcaklıklarında çalışabilmekte-
dir. Filtre içi fark basınç kayıpları düşüktür.

Düşük emisyon oranı ve yüksek toz tutma 
verimliliği sağlar.  Torba ve kartuş cinsine 
bağlı olarak her türlü prosese uygun ta-
sarlanabilmektedir. Torba temizleme per-
formansı yüksektir. Otomasyon ile birlikte 
otonom olarak çalışabilmektedir.

Düşük emisyon oranı ve yüksek toz tut-
ma verimliliği sağlar. Basınçlı hava ve 
kompresör ihtiyacı yoktur.

Düşük emisyon oranı ve yüksek tız tut-
ma verimliliği sağlar. Basınçlı hava ve 
kompresör ihtiyacı yoktur.

İnce taneli ve uçucu toz 
partiküllerini tutamazlar.

Emisyon oranları Avrupa 
normlarının üzerindedir.

Kullanılan torba ve kartuş 
cinsine bağlı olarak çok yük-
sek sıcaklıklarda çalışama-
maktadır.

Sistem basıncı maksimum 
350mmSS olan sistemlerde kul-
lanılabilmektedir. Enerji verim-
liliği düşüktür. Kullanılan torba 
cinsine bağlı olarak çok yüksek 
sıcaklıklarda çalışamamaktadır.

Torbalı temizleme performansı 
düşüktür. Mekanik silkeleme 
sisteminin yarattığı vibrasyon 
ekipman ömrünü kısaltmak-
tadır. Enerji verimliliği düşüktür. 
Kullanılan torba cinsine bağlı 
olarak çok yüksek sıcaklıklarda 
çalışamamaktadır.

600 oC ve Üzeri

450 oC

280 oC

280 oC

280 oC

AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI
MAKS.

ÇALISMA 
SICAKLIGI

ESP DÖNÜSÜM

Mevcut elektro filtre gövde aksamlarının mümkün olan düzeyde kullanılması şartıyla, filtre üst bölümünün jet pulse torbalı 
filtre esaslarına göre yeniden tasarlanıp, kullanılması mümkün olan ESP gövde ekipmanlarına montajının yapılmasıyla sistem 
dönüşümü sağlanır. Bu sebeple ESP’lerin ulaşamadığı emisyon sınır değerleri sağlanarak filtrasyon sistemlerinin verimliliği 
önemli miktarda artırılır. ESP’lerin gövde aksamlarında ne kadarının kullanılabileceği yerinde yapılacak incelemeler ve sistem 
kapasitesi doğrultusunda belirlenir.

Jet Pulse filtre basınç kayıplarının, ESP basınç kayıplarından 80-100 mmSS fazla olması sebebiyle, ortaya çıkan bu ilave sistem 
kayıplarını karşılayabilmek için genellikle filtre emiş vantilatörlerinin değişmesi gerekebilir. Deneyimli mühendis kadromuz 
ile birlikte anahtar teslim ESP Dönüşüm hizmetleri de firmamız bünyesinde müşterilere sunduğumuz hizmetler arasındadır.



Filtre Tipi                            : Off-Line
Kompartıman Sayısı       : 8
Filtre Kapasitesi               : 300.000 m³/h
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Selnikel; yüksek toz tutma verimliliği ve gelişen teknoloji ile birlikte yüksek sıcaklıktaki proseslerde 
bile kullanılabilir olması sebebiyle, üretim ve tasarım olarak toz tutma proseslerinde Jet-Pulse filtre 
tasarımlarını uygulamaktadır.

Jet-Pulse terimi torbalı filtrelerde bir temizleme yöntemini belirtmektedir. Normal şartlarda mekanik 
silkelemeli ve taze hava temizlemeli filtreler de aslında Torbalı Filtre sınıfına dahildir; ancak Jet-Pulse 
temizleme sistemi diğer tüm torba temizleme sistemlerinden daha verimli olarak filtre torbalarını te-
mizlemekte ve bu sayede filtrenin basınç kayıplarını düşürerek enerji verimliliği artırmaktadır. Bununla 
beraber kullanılan filtre torbalarının kullanım ömürlerini uzatarak, işletme maliyetlerinin de düşmesini 
sağlamaktadır.

JET-PULSE             
TORBALI FILTRELER
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JET-PULSE TORBALI FILTRELERIN ÇALISMA PRENSIBI

Tüm torbalı filtrelerde olduğu gibi jet pulse filtrelerde de tozun tutulduğu yer filtre torbalarının dış yüzeyidir. Jet 
Pulse filtre tasarımı yapılırken, toz cinsine, işletme şartlarına, sıcaklık değerlerine göre ana tasarım kriterleri belir-
lenir. Bir filtre tasarımı yapılırken ilk olarak; filtre torbasında kullanılacak malzeme cinsi, filtre torbasının geçirgenlik 
oranı, torbanın dış yüzeyinde olması gereken kaplama veya işlemlerin ne olacağı ve kaç adet hangi ölçülerde filtre 
torbasına ihtiyaç olacağı belirlenir.

Bundan sonraki süreç; akışkanlar mekaniği formüllerine bağlı olarak, tozlu havanın dış ortamdan izole, tüm filtre 
torbalarını içine alan bir oda (filtre gövdesi) içerisinde gaz akışının şartlarını belirlemektir. Bu şartlar belirlenirken 
üç ana unsur dikkate alınır. Birincisi, gövde içerisine giren tozun, yer çekiminin etkisiyle mümkün olduğu kadar filt- 
re torbalarına ulaşmadan filtre torbalarının altında yer alan ve filtrede tutulan tozların toplandığı bunker içerisine 
dökülmesidir. İkinci önemli unsur ise, gövde içerisine giren tozlu havanın filtre gövdesi içerisindeki yukarı yönlü 
akışında, havanın toz taşıma kabiliyetini en aza indirmektir (yukarı yönlü hava hızını düşürmek). Üçüncü önemli hu-
sus ise, birinci ve ikinci şartlar sağlanırken aynı zamanda filtrede oluşan basınç kayıplarını da en aza indirmektir. Bu 
sebeple bir filtre tasarımında torba özelliklerini ve adetlerini doğru belirlemek ne kadar önemli ise, filtrenin genel 
çelik konstrüksiyon yapısının doğru belirlenmesi de bir o kadar önemlidir. Aksi takdirde doğru şekilde torba tipi ve 
adedi belirlense de yanlış bir çelik konstrüksiyon tasarımı ile verimsiz bir filtre üretilebilmektedir.

Filtre çelik konstrüksiyon tasarımı belirlenirken dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli unsur, torba temizleme 
sisteminin doğru tasarlanmasıdır. Bu kapsama, filtre torbaları içerisine yerleştirilen tel kafeslerin tasarımı, tel ka-
feslerin üzerinde konumlandırılan ve şoklama havasının verimini artıran venturi tasarımlarının yapılması, basınçlı 
havanın torbalara dağıtımını sağlayan üfleme borularının tasarımının yapılması, patlaç valflerin boyut ve adetleri-
nin belirlenmesi, basınçlı hava stok tanklarının tasarımının yapılması çalışmaları dahildir. Burada bahsedilen tüm 
tasarım kriterleri yine doğrudan filtrenin enerji verimliliğini ve işletme maliyetlerini etkilemektedir. 

Filtrelerde ortalama debilere göre tasarım kaynaklı olarak basınç kayıplarının fazla olması durumunda ortaya çıkan 
enerji tüketimi aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

KABULLER
Fan Verimi: %80 

(fan verimi %80 den düsük ise 
elektrik sarfiyatı aynı oranda 

artacaktır.)

Rakım : Deniz Seviyesi

Sıcaklık : 20 °C
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FILTRE TORBALARI SEÇIM KRITERLERI

Torbalı filtrelerde filtreleme işinin yapıldığı yer filtre torbalarıdır. Dolayısı ile bu torbaların hangi malzemeden imal 
edileceğinin belirlenmesi, toz cinsine ve proses şartları bağlı olarak uzmanlık gerektiren bir konudur. Filtre siste-
minin toz tutma verimini etkileyen en önemli unsur torba malzemesinin belirlenmesi ve prosese göre kullanılması 
gereken filtre torbası miktar ve ölçülerinin tasarlanmasıdır.

Filtre torbalarında en çok kullanılan malzeme olan kumaş kalitelerinin özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Demir Halka Baslıklı Filtre Torbası Snap Ring Baglantılı Filtre Torbası 
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Selnikel Türkiye’nin Ilk 
Endüstriyel Fan Imalatçısıdır.

FILTRE TEL KAFESLERI SEÇIM KRITERLERI

Filtre tel kafesleri, filtre torbalarının içerisine takılan ve vakum esnasında filtre torbalarının içine çökmesini engel-
leyen ekipmanlardır. Bu ekipmanların filtre torbası ile temas eden yüzeylerinde herhangi bir çapak, sivri köşe veya 
filtre kumaşının yıpranmasına sebebiyet verici bir unsur olmamalıdır.

Filtre tel kafesleri, filtre torbaları içerisine yumuşak geçişli ve filtre torbasının tabanına tam oturacak ve boşluk 
bırakmayacak şekilde monte edilmelidir. Torba kumaşı ve kumaş üzeri kaplama cinsine bağlı olarak tel kafeslerin 
boyuna tel sayısı ve halkalar arası boşluk mesafeleri doğru belirlenmelidir. Bununla birlikte boyu uzun olan tel 
kafesler montaj kolaylığı açısından çift parçalı olarak tasarlanabilir.

VENTURI SEÇIM KRITERLERI

Filtre sisteminin basınçlı hava özelliklerine (basınç ve gaz cinsi), filtre torbası kumaş cinsine, filtre torbası 
çapına ve bir valf ile temizlenecek toplam filtre torbası yüzey alanına bağlı olarak, uygun venturi seçimi, 
filtre torbası temizleme verimini önemli oranda etkilemektedir. Dolayısıyla iyi temizlenen filtre torbalarının 
oluşturduğu basınç kayıpları düşük olacağı için bu durum dolaylı olarak enerji tasarrufunu da sağlayacaktır. 
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PATLAÇ VALF SEÇIM KRITERLERI

TIMER VE PLC OTOMASYON SISTEMLERI

TIMER PLC

Patlaç valflerin seçimi; kullanılan filtre torbası cinsine, bir patlaç ile temizlenecek toplam filtrasyon alanı miktarı-
na, filtre torbalarının çapına ve boyuna bağlı bir kriterdir.

Yanlış valf seçimi ve adet hesabı, filtre torbalarının temizleme verimlerinin düşmesine, kısa sürede filtre torba-
larının deforme olmasına ve aşırı basınçlı hava tüketimlerine sebebiyet verebilir. Bu sebep ile patlaç valflerin adet 
ve tiplerinin seçimi önemli bir husustur.

Tasarımı yapılacak filtrelerin kullanılacağı proseslere ve filtre üzerinde bulundurduğu ekipman ve enstrümanlara 
bağlı olarak temizleme sisteminin Timer tarafından mı, PLC tarafından mı kontrol edileceğine karar verilir. 

Bu doğrultuda filtre sisteminin temizleme sistemi için gerekli yazılım ve pano tasarımları yapılarak, filtrasyon 
sisteminin verimliliği artırılır. 
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TOZ NAKIL ELEMANLARI

Filtre içerisinde tutulan ve bunker bölümünde toplanan tozların, filtre dışına aktarılması amacıyla kullanılan birçok 
toz nakil ekipmanı vardır. Küçük tip filtrelerde, sadece hava kilidi, pandüllü klape veya toz kovası gibi tek bir ekipman 
kullanılırken, filtre boyutunun büyümesi, toz miktarının artması gibi sebeplerle komplike bir toz aktarma sistemi de 
kullanılabilmektedir. Bunker döküş ağzının dikdörtgen bir yapıda olması durumunda, bunkerde toplanan tozun bir veya 
birkaç döküş noktasına toplanması için, helezon konveyör, zincirli konveyör ve havalı bant gibi aktarma ekipmanları 
kullanılırken bu ekipmanlar ile bir noktaya toplanan tozun filtre dışına aktarılması için son döküş noktasında yine hava 
kilidi, pandüllü klape veya toz kovası gibi enstrümanlar kullanılmaktadır.

Bu ekipmanların seçiminde en önemli kriter, filtrede toplanacak toz miktarı ve tozun cinsidir. Örneğin bir kömür tozu, 
çimento tozu ve ahşap tozları için tamamen farklı tasarımlarda toz nakil elemanları kullanılması gerekmektedir.

Hava Kilidi

Pandüllü Klape



1 4 S E L N I K E L . C O M

Helezon Konveyör / Screw Conveyor Havalı Bant / Air Slide Zincirli Konveyör / Chain Conveyor

PATLAMA KAPAKLARI
Filtre içerisinde tutulan tozun yanıcı ve patlayıcı özelliği olması durumunda veya filtre içerisinde oluşa-
bilecek bir yangın ve patlama durumunda, ekipman ve işçi güvenliğini sağlamak adına filtre gövdele-
ri üzerine patlama kapakları ve yangın tertibatları konumlandırılır. Bu ekipmanların tip ve miktarları 
yine yapılacak mühendislik çalışmaları ile tespit edilmekte olup, yapılacak bu hesaplar ekipman ve işçi 
güvenliği açısından çok önemlidir.



1 5

Uluslararası norm ve 
standartlara uygun üretim 

yapan sirketimiz, üretim ve 
hizmet kalitesini ASME S 

ve U, CE, ISO, TÜV, TSE, 
TÜRK LOYDU sertifikaları ile 

belgelendirmektedir.

MÜSTERILERIMIZ
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SELNIKEL

AR            
UYGULAMA
Ürünlerimizi AR (artırılmış gerçeklik) sistemi ile incele-
mek için kullanılacak Selnikel Fan AR uygulamasını, 
barkodu telefonunuza okutarak yükleyebilirsiniz.

selnikel.com

Genel Merkez :
ASO 2. OSB, Alcı OSB Mahallesi 2013.Cadde No:14
06930 Sincan / Ankara – Türkiye
Tel +90 (312) 328 85 47

Marmara Bölge : 
İnönü Caddesi Işık Apt. No: 53/12
34437 Taksim / İstanbul – Türkiye
Tel   +90 (212) 244 48 08
 
Email  info@selnikel.com.tr

Bu katalogda AR teknolojisi
kullanılmıstır. 

/selnikel

/selnikel

/selnikel

/selnikelcom


