Hava Kirliliği Kontrolü
Bilgi, Uzmanlık ve Teknoloji

Lodge Cottrell

Sanayi ile Çalışma

İleri düzey konsept teknolojileri kullanarak endustriye
yüksek verimlilikte uygun maliyetli emisyon kontrolü
sağlamak.
Dünya çapında 4,500 ‘ün üzerinde tesis kurarak elde ettiğimiz uzmanlık ve deneyimle müşterilemize
tam hizmet sunmaktayiz. Yıllar icinde elde ettiğimiz bu uzmanlik, geliştirdigimiz çok çesitli
teknolojilerle birlikte, Lodge Cottrell'i hava kirliligi kontrolü alanında üstün bir konuma taşımaktadir.
Enerji santralleri, çimento üretim tesisleri, maden ve metal işleme tesisleri, atıklardan kazanılan
kimyasal ve enerji gibi endustrilere yüksek verimlilikte ve uygun maliyette çözümler sağlayan Lodge
Cottrell, yüzyılı aşkın tecrübesiyle hava kirliliği kontrol alaninda eşsiz bir firma olduğunu kanıtlamştır.
Seul-Güney Kore merkezli çevre mühendisliği devi KC Cottrell Co.,Ltd.’nin bir parçası olarak , Lodge
Cottrell,ürünlerini ve hizmetlerini tüm dünya geneline pazarlamaktadır. Fizibilite, mevcut tesislerin
iyileştirilmesi, işletme ve bakım hizmetleri, personel eğitimi, servis ve yedek parça teminini, bağımsız
bileşenler ve komple anahtar teslim tesislerin tasarımı ve inşaası Lodge Cottrell’in tedarik
kapsamındadır.

Yenilikçi Çözümler
teknoloji ve know-how yoluyla
Sir Oliver Lodge 1883 yılında dünyada ilk defa toz taneciklerinin toplanmasında elektrostatik çökelmenin
kullanabilirliğini gösterdi. Bu icat pek çok kişinin hayatında büyük yeniliklere yol açtı, çünkü o zamana kadar bacaların
temizlenmesinde kullanılan teknoloji oldukça tehlikeli ve zararlıydı.
Lodge Cottrell günümüzdeki karmaşık çevresel konulara çözüm buluyorken kullandığı teknolojinin çekirdeğini bu icat
oluşturmaktadır.
Lodge Cottrell dünyanın önde gelen hava kirliliği kontrolü uzmanlarından biridir. Lodge Cottrell’in inşaa ettiği tesisler,
düşük sermaye maliyetleri, yüksek verimleri, minimum seviyede bakım gereksinimleri, düşük işletme masrafları ve yan
ürünlerin kullanılabilirliğiyle tanımlanırlar. İnsanların, teknolojinin ve sağlam iş ahlakının oluşturduğu ürün geliştirmeye
odaklanan bu benzersiz birleşim, Lodge Cottrell’e aldığı her görevi mükemmel şekilde yerine getirmesini sağlar.

Partikül Kontrolü
Lodge Cottrell toz kontrolünde dünyanın önde gelen isimleri arasında olmaktan dolayı grur duymaktadır.
Elektrostatik
Filtreler

L-tipi kuru elektrostatik filtrelerimiz her kıtada önde gelen enerji ve proses şirketleri için, tozları toplayarak toz
emisyonlarını düşürmektedirler. Çok yönlü olan bu teknoloji Lodge Cottrell’e, en düşük emisyon limitlerinin bile
karşılayabilmesine olanak tanır. Bizim partikül kontrol uzmanlığımız hem dikey hem yatak akış üniteleriniam
içermekte olan islak-tip filtrelere uzanmaktadır.

Torbalı Filtreler

Bizim Pulse-Jet Torbalı Filtrelerimiz 99.9 % dan daha büyük toz toplama verimlerine ulaşmaktadırlar ve sanayinin
her tarafında geniş bir uygulama yelpazesiyle kullanılmaktadırlar.Düşük toz emisyonları ile ilgili olarak yüksek toz
toplama verimi talebinde bulunan proseslere yönelik kusursuz teknik ve ticari cazip çözümler sağlamaktadırlar.Bu
filtreler en düşük mutlak oranda dikkat ve bakım gerektirmektedirler.

Seramik Filtreler

Lodge Cottrell Seramik Filtreleri, Pulse-Jet Torbalı Filtre alanının bir uzantısıdır ve 500 ° C sıcaklıklara kadar
çalışabilmektedirler. 1 mg/m3 gibi düşük oranlara kadar partikül emisyonuna ulaşmaktadırlar ve yüksek asit gazı
konsantrasyonları ile zorlu proses şartlarında çalışabilmektedirler. Emisyon kontrolüne ek olarak, seramik filtre,
aynı zamanda, metaller ve mineraller gibi değerli proses malzemelerinin ıslahı için de etkilidir.

Flue Gas Desulphurisation

Baca Gazı Desülfürizasyonu
Lodge Cottrell, enerji santralleri, çelik işleri ve
kimyasal

tesisler

uygulamaları

gibi

için

büyük
FGD

proses

teknolojisi

sunmaktadir. Kirec ve alci tasinin kullanildigi
bu proses yuksek verimlilige ve dusuk
maliyete sahip olmasiyla taninmistir. Dünya
çapında birçok büyük ve kucuk kazan
ünitelerinde kullanilmaktadir

Wet FGD system at Tangjin Power Station, Korea

De-NOx Sistemleri
Ayrıca geniş portföyü içinde yer alan zararlı
azot

oksit

gazlarını

azaltan

De-NOx

sistemleridir.Biz,katalitik (SCR) ve katalitik
olmayan (SNCR) indirgeme sistemlerinin her
ikisinin de tedariğinde deneyime sahibiz.

Asit Gazı Giderme
Sorbent enjeksiyon sistemine göre bir
sodyum ya da kalsiyum ile bağlantılı olarak
kullanıldığında, Pulse-Jet Filtreler aynı
zamanda, asit gaz emisyonlarını azaltmak için
de kullanılabilirler. Bu, kükürt oksitlerin,
hidrojen kloridin ve hidrojen florürün en
düşük emisyonunu gerektiren atık yakma
proseslerinden elde edilmekte olan enerji için
çok önemlidir.
Ağır metaller ve organik türler gibi diğer
kirletici maddeler, alternatif tiplerdeki
sorbentlerin
eklenmeleri
ile
ortadan
kaldırılabilmektedirler.
Bazı prosesler için kuru sorbent enjeksiyon
sistemi uygun değildir. Böyle bir durum
ortaya çıktığı takdirde, kirletici gazların
giderilmesi için ıslak fırçalama sistemi
uygulanabilmektedir.

Tasarım Mükemmelliği
İngiltere,

Birmingham’daki

merkezimizde

mühendislerimiz dünya çapındaki en düşük emisyon
koşullarını bile karşılayabilen üniteler tasarlayıp,
efektif emisyonkontrol çözümleri geliştirmektedirler.
Kalite

ve

doğruluk

şirket

kültürümüzün

kilit

anahtarıdır ve ISO 9001 sertifikası çalışmalarımızda
büyük öneme sahiptir.
Efektif proje yönetimi, kalite güvencesi, sahadaki
şirketlerle ortakligimiz ve tedarikçi şirketlerimiz
yüksek önceliklere sahiptir.

Çevre Hizmetleri
Deneyimli geniş bir dizayn ekibi, montaj ve test mühendisleri ile biz, çok kapsamlı olarak satış sonrası
servisleri sunabilmekteyiz. Lodge Cottrell ve diğer özel ekipmanların hem servisinin hem bakımının
yanı sıra, boru tamirinden ve montajından, prosesi tamamlamak üzere tesisin montajına,devreye
alınmasına, işletmesine ve bakımına kadar çok geniş bir yelpazedeki genel saha hizmetlerini
üstlenmekteyiz.

Dünya Çapında Yedek Parça Servisi
Lodge Cottrell ,her nerede ve her ne zaman gerekiyorsa, orjinal komponentler ve parçalar için etkin
bir yedek parça servisi sağlamaktadır.
Yedek parçalar, dünya çapında 4.500 'den fazla
partikül kontrol sistemleri için, yapılmış çizimlere ve
bu sistemlerin özelliklerine uygundur.
Biz,bu uniteleri dizayn ettiğimizden ve inşa
ettiğimizden beridir,inanıyoruz ki,biz yedek parça
teminin en iyi kaynağıyız.
Lodge Cottrell tesislerinin yanı sıra, şirket
aşağıdaki tanınmış isimleri de içermektedir ve
sınıf yedek parça hizmetleri ile tesislerinin
genelindeki nüfusunu desteklemeyi taahhüt
almaktadır.

olarak
birinci
dünya
altına

• Lodge Sturtevant Ltd
• Buell Ltd - (Dryers, Motorised
Double Flap Valves, Rotary Valves)
• Sturtevant (Gas Cleaning) Ltd
(Floseal/Mancuna Valves)
• Sturtevant Process Ltd
• W.C. Holmes & Co
• Holmes Gas Cleaning
• Peabody Sturtevant Ltd
• Environmental Air Filtration

Associated Companies
KC Cottrell Co., Ltd.
160-1, Donggyo-dong, Mapo-Gu,
Seoul, Korea 121-817
Tel +82-2-320-6114
Fax +82-2-320-6100
www.kc-cottrell.com

KC Cottrell (China) Co., Ltd.
19F JIC Building No.1717,
DongNanHu Road,
ChangChun City, JiLin Province,
People’s Republic of China
Tel +86-431-8587-7500
Fax +86-431-8587-7522

Lodge Cottrell Inc.
2319 Timberloch Place, Suite E,
The Woodlands, TX 77380, USA
Tel +1-281-465-9498
Fax +1-281-465-9366

Lodge Cottrell Limited
Trinity Point East,
Halesowen, West Midlands,
United Kingdom
Tel: +44 (0)121 504 9200
Fax: +44 (0)121 439 1920
www.lodgecottrell.com

