
 

“Swivel-Joint-Makaslama“ 

Özel “Swivel-Joint-Hortumlar“ 

Özel“Swivel-Joint-Makaslama“ 

Hareketli Borulama İşleri 



 

Yılların getirdiği birikimle elde edilen 

know-how ve üreticiliğin kattığı 

danışmanlık yetkinliği 

 
Neden... 

 
 
 

 Radyal gasket 
Swivel Joint ürünlerde kullanılan dairesel gasket, eksenel gasketlere kıyasla daha 
uzun ömürlü kullanım sağlar 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINYUM… 
Talebinize bağlı olarak, tüm malzemelerde ürünlerimizi sunabilmekteyiz  

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
Dünya‘da kullanılan tüm direktiflere uygun imalat yapılabilme imkanı  

 

 Özel bağlantı sistemleri 
 

 IGATEC Swivel Joints (Döner Bağlantı Elemanları) 
Karbon çelikten yapılan ürünler (örn. St52-3, …) nitrasyon  prosesi ile, maksimum 
sertlik düzeyine ulaştırılarak,  korozyona karşı yüksek dayanım elde edilir 

 

 Sertifikalar 
TA-Luft 
VdS 
ISO 9001:2008 

Merkez-Almanya 

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Tel:      +49 (0)6232 91 904-0 

Fax: +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:  info@igatec.de 

Türkiye Temsilciliği 

 
Akvemtek Machine&Valve Ltd.  
Alikahya Atatürk Mah. Iztop Park 
Evleri 831. Ada A-6 D:8  

 
Tel:     :+90 (0)262 999 55 64 
Fax:  +90 (0)262 335 62 60 

eMail:  info@akvemtek.com 

İzmit/Kocaeli 
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“Swivel-Joint-Makaslama“ 

Boyutlar: 

Nominal boyut DN25 / 1" - DN300 / 12"         
[daha büyük boyutlar özel imalat ile] 

Çalışma basıncı Maks. 420 bar / 6.000 psi * 
[daha büyük değerler özel imalat ile] 

Çalışma sıcaklığı. -55°C - 250°C / -67°F -  482°F * 

Malzeme 42CrMo4, 1.4571  
[isteğe bağlı diğer malz. Örn. Hastelloy] 

Sızdırmazlık malz. Swivel Joint tipine bağlı 

Bilye malzemesi Paslanmaz çelik 

Bağlantı Swivel Joint tipine bağlı 

Uygulama Yürüyen kirişli fırın, filter pres, yükleme ve 
doldurma sistemleri… 

* Pmax ve Tmax aynı anda maksimum değerde olamazlar 

  

  

Teknik Özellikler: 

Dizayn Müşteri speğine bağlıdır 

Bilye sayısı Swivel Joint tipine bağlı olarak, her swivel 
joint için 1 yada 2 

Akışkan Dizel, ethanol, LPG, soğutma suyu, gıda, 
aşındırıcı kimyasalar (örn. H2SO4)… 

Sızdırmazlık tipi Radyal, eksenel 

Dış toz sızdırmazlık Swivel Joint tipine bağlı 

İkincil sızdırmazlık Swivel Joint tipine bağlı 

Gövde Swivel Joint tipine bağlı 

Sızdırmazlık kontrolü 
için bağlantı  

Evet 

Yağlama memesiz Talebe bağlı (örn. yüzer emme sistemi) 

Maksimum hız Sızdırmazlık malzemesine bağlıdır 

Açılma açısı Müşteri speğine bağlıdır 

Eğilme tüp sayısı Müşteri speğine bağlıdır 

Eğilme tüp uzunluğu Müşteri speğine bağlıdır 

  

  

Diğer Avantajlar:   

  Pigging sistemine uygundur 

  

  

Sertifikalar:  

 VdS 

 

IGATEC AKVEMTEK “Swivel-Joint-Makaslamalar“ dö-
ner bağlantı elemanlarının üç stili ile, boruların uygun şekil-
de birleştirilmesinden meydana gelir. Bu birleşimle oluşan 
sistem, üç boyutlu hareket ederken, aynı zamanda 
akışkanın boru içerisinden akabilmesini sağlamaktadır.  
 
  
IGATEC AKVEMTEK “Swivel-Joint-Makaslama“ sistem-
leri, kolay geforme olabilen ve yüksek basınçlarda 
kullanılabilme imkanı olmayan hortumluı sistemlerede iyi 
bir alternatiftir. Hortumlu sistemlerde meydana gelen defor-
masyon, kaçak oluşmasına ve çok kısa sürede kaçağın 
tüm sistemi bozmasına ve dahada büyümesine sebep 
olurken, Döner Bağlantı Makas Sisteminde, uzun zaman 
kullanım sonrasında ortaya çıksa da, bunu küçük sızıntılar-
la ve basınç düşüsü ile belli eder. Aşınmış sızdırmazlık 
elemanını kolay şekilde değiştirdiğinizde, problem ortadan 
kalkar.  

 
Swivel-Joint-Makas Sisteminin tasarımında, sisteme en 
uygun döner bağlantı elemanını seçebilmek için, eksiksiz 
tanımlamalara ihtiyaç vardır. 
 
Örneğin: Swivel-Joint-Makas sistemi, dolum prosesinde 
kulanılacak ise, loading arms yani yükleme kollarını 
tavsiye ederiz (örn. Ilaç prosesi yada gıda prosesleri için 
Tip F, aşındırıcı kimyasallar için Tip HCR, yangın söndür-
me sistemleri için Tip W ve diğer uygulamalar için Tip LA)  
 
Doldurma sistemlerinde bulunan döner bağlantı elemanla-
rının bakımları oldukça kolaydır. (örn. ana gasket kolay 
şekilde değiştirilebilir)   
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“Swivel-Joint-Scissors“ 

“Swivel-Joint-Scissors ( Döner Bağlantı Makası)“ DN100 yürüyen 
kirişli fırına su soğutma suyunu sağlamaktadır.  

 

Bu uygulama, “Swivel-Joint-Makas” sistemlerinin hortumlu sistem-

lere kıyasla, en güvenilir ürünler olduğunu göstermektedir. Sızma du-

rumu, yavaş ve küçük kaçaklarla kendini gösterir, hortumlu sistemde 

ortaya çıkacak ani buhar yada basınçlı sıvının etkilerinden, operatör-

lerinizin yaralanmasını önler.  

Filtre presinde bulunan DN50 çapında Swivel-Joint-
Scissors“  (Döner Bağlantı Makası). 
 
 

Pigging sistemine uygun “Swivel Joint Scissors” uygulamasının 
bir örneğide gemi doldurup boşaltma sisteminde gözükmektedir.  
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“Swivel-Joint-Scissors“ 

DN 200 çapındaki “Swivel-Joint-Scissors“ Döner bağlantı eleman 
makas sistemi. 
 
 

Ham petrol imalat prosesinde kullanılan DN150 “Swivel-Joint-
Scissors(Döner Bağlantı Makası)“ 
(SAGD - Steam Assisted Gravity Drainage)  
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