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Rexroth’dan Marin Sektörüne Özel Silindir Yüzey 
Uygulamaları 
 
İnşaat mühendisliğinden offshore dahil deniz uygulamalarına kadar kullanılan 

büyük hidrolik silindirler, su altında kazı, boru döşeme veya mavna, tarak 

gemileri gibi marin uygulamalarında yüksek güç ve zorlu çevre şartları altında 

çalışmak zorundadırlar. Bu silindirlerin bozulması büyük değişim maliyetleri 

oluştururken tüm tesiste uzun duruş sürelerine neden olur.  

 

Bosch Rexroth sunduğu marin uygulamalarına özel çözümler ile bu alandaki 

ihtiyaçlara mükemmel bir şekilde cevap verir. Lider tedarikçi olarak Bosch 

Rexroth’un sunduğu çözümler yeni teknolojilere sürekli uyum sağlar. Sert 

offshore koşulları için tasarlanmış Rexroth silindirleri güvenlik, korozyon 

direnci ve ağır görev operasyonlarını kapsayan en zorlu talepleri karşılar. 

 

Endüstriyel uygulamalarda büyük hidrolik silindirler için korozyon ve aşınma 

koruma yüzey teknolojisini piston koluna uygulayan ilk firma olarak Bosch 

Rexroth, dünya çapında geniş yelpaze uygulamalarında ve en zorlu çevre 

koşullarında 10 binden fazla büyük hidrolik silindir kurulumu gerçekleştirmiştir.  

 

Bosch Rexroth binlerce silindirin operasyon verilerini sizin için devamlı 

değerlendirerek, bu ölçümlerle çok daha iyi yüzey teknolojilerinin ve 

süreçlerinin gelişimini sağlıyor. Enduroq yüzey teknolojisi ile de büyük hidrolik 

silindirlerin uzatılmış ömrü için mükemmel aşınma ve korozyon korumasına 

güvenebilirsiniz. 

 

Hidrolik silindirler için Enduroq yüzey teknolojisi 

 

Enduroq yüzey teknolojileri, büyük boyutlardaki hidrolik silindirleri, çevre 

koşullarına bağlı olarak zamanla meydana gelecek aşınma ve korozyona 

karşı korumaktadır.  
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Farklı uygulama alanlarına göre Enduroq teknolojisi, ürün gruplarına 

ayrılmıştır. Yoğun deniz şartlarına maruz kalmayan yüzeyler için 

Enduroq2000 kullanılırken sistem sürekli deniz suyuna maruz kalıyorsa 

yüksek kaliteli koruma için çift katmana sahip Enduroq2200 yöntemi 

kullanılmaktadır.  

 

Ayrıca zorlu şartlar için geliştirilen Enduroq3000, çok aşındırıcı deniz suyu 

ortamı ve yüksek dinamik yükler alında çalışılan offshore uygulamaları için 

tercih edilmektedir. Enduroq3200 ise çift katmanlı yüzey teknolojisi ile 

olabilecek en zorlu şartlarda birçok kimyasal etkiye karşı mükemmel bir 

koruma sağlamaktadır. 

İnşaat mühendisliği, marin ve offshore uygulamalarında kullanılan büyük 

çaplarda ve uzun stroklardaki hidrolik silindirlerden, kullanım süreleri boyunca 

kusursuz şekilde işlevini yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu tip 

uygulamalarda çıkabilecek problemler, çok uzun süreli duruş ve yüksek 

onarım maliyetlerine neden olmaktadır. 

Hidrolik silindirlerin zarar görmesine neden olan faktörlerin etkileri, 

uygulamaya özel Enduroq yüzey teknolojileri ile ortadan kaldırılırken, aşınma 

ve erozyona karşı uzun ömürlü koruma da sağlanmış olur.  

HVOF (High Velocity Oxygen Fuel) yüzey kaplama teknolojisi 

Termal kaplama teknolojilerinden biri olan HVOF, toz haline getirilmiş 

malzemenin yakıt olarak kullanılan gaz karışımı ve oksijen ile ısıtılarak, 

süpersonik hızlarda silindir miline püskürtülerek kaplanması işlemidir. 

Kısmen ergimiş parçacıklar, bu çarpışma sırasında plastik deformasyon 

geçirmekte ve yüzeyde hızlı bir şekilde parçacıkların yığılması ve katılaşması 

gerçekleşmektedir. 

Genellikle metalik ve metal kompozit malzemeler kullanılan HVOF 

yönteminde, çok yüksek eritme sıcaklığı gerektirmeden, artan hızlarda yüksek 

kaplama yoğunluğu ve düşük oksitlenme seviyeleri elde edilebilmektedir. Çift 



 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth A.Ş., Pazarlama, 41420, Kocaeli, Türkiye, 

www.boschrexroth.com.tr 

 

 

Detaylı bilgi için: 

Bosch Rexroth A.Ş: 

Seda Tacer 

41420 Çayırova/Kocaeli 

Tel.  : +90 0262 676 0000 

Faks: +90 0262 676 0101 

seda.tacer@boschrexroth.com.tr 

 

 

 

09.07.2015 

Teknik Yazı 

PI 000/00 

TT.MM.JJJJ 

 

katmanda kaplama yapılan yüzeyler arasında oluşan mekanik kilitleme ile 

daha sağlıklı bir sabitlenme de sağlanmaktadır.  

Bununla birlikte kaplanan yüzeyler arasında belirli bir miktarda gözenekli yapı 

oluşacaktır. Bu gözenekli yapı korozyonu hızlandırırken, yüzeyin sertliğini ve 

aşınma direncini de artırmaktadır. HVOF sprey kaplama sisteminin kalite 

süreçlerinin kontrolüyle de bu dengenin sağlanması gerekmektedir.  

HVOF yöntemi uygulanırken dikkat edilmesi gereken üç önemli nokta vardır: 

 Toz kimyasal bileşimi 

 Toz parçacık boyutu 

 Üretim yöntemi 

Kaliteli bir korozyon direnci sağlayabilmek için PREN (Pitting Resistance 

Equivalent Number) direnç eşdeğer sayısının 32’den daha büyük olması 

gerekmektedir. PREN için 32, genel olarak deniz suyuna dayanıklılık sınırı 

olarak kabul edilmektedir. 

Enduroq 2000 serisinde kullanılan kimyasal alaşımlar ile bu değer 60-70 

seviyelerine ulaşmaktadır. 

Toz parçacıklarının gereğinden daha büyük olması ısı altında yeterince 

erimemesine neden olurken bu da kaplama yüzeyinde gözenekli ve 

oksitlenmeye müsait bir yapıya neden olmaktadır. Ayrıca kaplama uyumu ve 

yapışma da istenildiği gibi gerçekleşmemektedir.  

Normal şartlar altında dayanıklı bir yapıya sahip olan HVOF kaplama, darbe 

sonucu meydana gelen birkaç milimetreden büyük hasarların onarımlarını 

zorlamaktadır.  Bu tip hasarlarda silindir rodunun sökülmesi gerekmektedir. 

Daha küçük onarımlar sahada sertifikalı Rexroth teknisyenleri tarafından 

yapılmaktadır. Darbe sonucu oluşan hasarların onarımı oldukça risklidir. 
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Böyle durumlarda Enduroq 3000 kaynaklı kaplama ile sorunun çözülmesi 

tercih edilmektedir.  

Bosch Rexroth Türkiye Hakkında  

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla 

başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. 

adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla 

bugün, 120.000 m
2’
lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch 

Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarıyla 

birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri 

vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler 

ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya 

pazarlarına ihraç edilmektedir. 

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve 

kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi 

bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri 

geliştirmek için Mobil Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika 

Otomasyonu ve Yenilenebilir Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama 

deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli 

tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek 

kaynaktan sunmaktadır. Globalde 2014 yılında 33.700 çalışanıyla yaklaşık 5,6 milyar 

avro ciro gerçekleştirilmiştir.   

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bosch Türkiye Hakkında 

Bosch Türkiye, ‘Mobilite Çözümleri’, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’, ‘Sanayi 

Teknolojileri”  ile ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ alanlarında 5 ayrı şirketle Bursa, Kocaeli, 

Manisa ve Tekirdağ’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bosch Grubu, Türkiye’de ilk kez 

1910 yılında kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başlamış olup, ilk fabrikasını ise 

1972 yılında Bursa’da kurmuştur. Bosch Türkiye, 15.000 çalışanı (BSH dahil), 1,68 

milyar avro cirosu ve 1,22 milyar avro’luk ihracatıyla teknoloji ve hizmetler alanında 

önde gelen tedarikçilerden biri olarak faaliyet göstermektedir. Bosch Grubu’nun ürün 

ve hizmetleri, yenilikçi, fayda sağlayan ve sıra dışı çözümler aracılığıyla yaşam 

kalitesini artırmak için tasarlanmaktadır.  Böylelikle Bosch, dünya çapında “Yaşam 

için teknoloji’ sağlamaktadır. Bosch Türkiye’nin Bursa, Manisa ve Tekirdağ’da Ar-Ge 

Merkezleri bulunmaktadır.  

Field Code Changed

http://www.boschrexroth.com.tr/
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Daha fazla bilgi için:  www.bosch.com.tr , https://www.facebook.com/BoschTurkiye  

ve  https://twitter.com/TurkeyBosch  

Bosch Grubu, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet tedarikçisidir. Dünya 

genelinde 360 bini aşkın çalışanıyla 2014 yılında 49 milyar Euro'luk satış 

gerçekleştirmiştir. Bosch Grubu; Mobilite Çözümleri, Sanayi Teknolojileri, Enerji ve 

Bina Teknolojileri ve Dayanıklı Tüketim Malları olmak üzere 4 ana sektörde faaliyet 

göstermektedir. Bosch Grubu, Robert Bosch GmbH ve 50’nin üzerinde ülkedeki 

360’dan fazla bağlı bölgesel şirketinden oluşmaktadır. Satış ve servis ortakları da 

dâhil edildiğinde, Bosch yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Bu dünya çapındaki 

gelişme; üretim ve satış ağı daha fazla büyüme için temel oluşturmaktadır. Bosch, 

2014 yılında dünya çapında 4.600 patent başvurusunda bulunmuştur. Bosch Grubu 

etkileyici ürün ve hizmetler tasarlayarak, hem inovatif hem de faydalı çözümler 

sunarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, şirket dünyanın her 

yerinde ‘yaşam için teknoloji’  sunabilmektedir. 

Detaylı bilgi için: www.bosch.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Detaylı Bilgi İçin:  

  

Seda Tacer, Bosch Rexroth Kurumsal İletişim 

0 262 676 00 46, seda.tacer@boschrexroth.com.tr  

 

 Atıl Berk, Ünite İletişim  (212) 272 93 13   

atil.berk@unite.com.tr ; www.unite.com.tr 
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