
Hakkımızda
Yılmaz Proses Teknolojileri (YPT) firması, Cevher Hazırlama ve Hidrometalürji konularında, 
uluslararası alanda, stratejik iş ortakları ile beraber 2012 yılında kurulmuştur.

Firmanın kuruluş amacı uzman olduğu iki konu olan; proses ekipman üretimi ile proses 
mühendisliğini birleştirerek, ihtiyaca en uygun ekipmanı tasarlamak, üretmek. kurulum işleri ve 
servis ile ilgili tüm mühendislik disiplinlerinde son kullanıcıya hizmet vermektir. 

Bu anlamda bizi tercih eden yerli ve yabancı tüm müşterilerimize duydukları güvenden dolayı 
teşekkürü borç biliriz.

About us
Yılmaz Process Technology (YPT) is a dedicated mineral processing and extractive metallurgical company 
established in 2012 to service the international mining community. Our services includes; engineering of 
mineral processing and hydrometallurgical processing equipment fabrication and systems. Our team and 
strategic partners SCOTIA INT’L OF NEDADA have worked together in numerous projects in the mineral 
processing and gold recovery industry.

YPT is an Internationally Certified Company with; ISO 9001, OHSAS 18001, EN ISO 3834-2 and EN 10090-1. 
YPT is dedicated to the principles of Health & Safety and demands a similar dedication from subcontractors 
and International Partners.
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Paletli Besleyiciler

Apron Feeders

YPT standart palet genişlikleri; 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm,  
2100 mm ve 2400 mm. Palet boyu proses ihtiyacına göre tasarlanır. 

YPT’s standard apron feeder width sizes are as follows; 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm,  
1800 mm, 2100 mm, 2400 mm. The length of the apron feeder can be anything depending on the 
process requirement.

Çift yönlü paletli besleyici 

Reversable apron feeder

YPT servisleri; eğitim, devreye alma, çalıştırma, yedek parça ve hizmetlerini içerir.

YPT supplies services for commissioning, start up, training, spare parts and spot services.  

Tipik elektromekanik dişli kutusu, sıkma 
bilezik ve elektrik motoru. 

Typical electromechanical drive including, 
shrinking disc, planetary gear box and 
electric motor.

Manganez paletler darbeye ve aşınmaya 
dayanacak şekilde üretilir. 

Austenitic manganese pans are designed and 
produced for the greatest resistance against 
high impact unloading condition. Pan design 
also allows no accumulation of sticky clay 
material in between the pans.

Darbe rayı ve taşıyıcı makaralar. 

Impact rails and carrier rollers.

YPT primer modüler kırma eleme tesisi paletli besleyici 
görünümü.

YPT Moduler Primary Plant concept will come with a 
complete solution for apron feeder, hopper, skirts and 
chutes.
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Şaft dövme çelikten üretilmiştir. Rulman minimum 
100 bin saat çalışacak şekilde seçilen ağır hizmet 
tipindedir. Cer dişli 72 derecelik 5 parça halinde 
hub’a civatalanarak bağlanır. 

The head shaft produced with forged steel and mounted 
on heavy duty self aligning roller bearings with minimum 
100.000 hours of B-10 Life. Segmented sprockets at 72 
degree is bolted on the main drive head.

Taşıyıcı makaralar  
Ömürlük yağlaması yapılmış ve  

sızdırmazlığı sağlanmıştır. 

Carrying Truck Rollers  
Life time lubricated and fully sealed.

Dönüş makaraları zincirlere ve paletlere 
destekler. Ömürlük yağlaması yapılmış ve full 

sızdırmaz olarak mühürlenmiştir.

Return rollers to support return  
chain and deck.

İstikamet tekeri. 

Shaftless tail traction wheel.

Parçalı cer dişlisi. 
Segmented sprockets.

Paletlerin hassas delinmesi. 
Pans are under drilling work.

Paletli besleyici koruyucu muhafazaları.  
Feeder can be fully covered by protection guard.

Alt toplama konveyorü, acil durum çekme 
kablosu ve otomatik yağlama sistemi 

opsiyonel olarak sunulur. 

Dribble Conveyor, Pull Cord and Automatic 
Lubrication System can be supplied as an 

ancillary devices.

Zincir gerginliği hidrolik krikolarla ve gerdirme 
civatalarıyla sağlanır. 

Chain tension is being adjusted by hydraulic  
jacking and chain take up screws.

Ağır hizmet çekiş zincirleri. Ömürlük yağlaması ve 
sızdırmazlığı yapılmış tiptedir.  

Ağır kaya cevheri için max. zincir hızı 18 m/dak‘dır. 

Heavy Duty tractor type chain. Sealed and lubricated  
life time. Max. allowable chain speed is  

18 m/min for hard rock ore.
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YPT Ağır Hizmet Maden Elekleri

YPT Mining Screens

YPT özellikle, yüksek kil, nem içeren ve hassas eleme gerektiren uygulamalar için maden tipi 
ağır hizmet elek üretimine odaklanmıştır. Ürün gamında yüksek kapasiteli Muz Elek, çok hassas 
ayrım gerektiren uygulamalarda Düz Elek, primer kırıcı öncesi Izgaralı Ön Elek, Yıkama, Süzme ve 
Susuzlandırma Elekleri bulunmaktadır.

YPT has been focusing on a heavy duty mining screens design on high clay and moisture content ore 
application since its establisment. In our range we have high capacity Banana Screens, high accuracy Low 
Head Screens,  Scalpers and Drian - rinse - Dewatering Screens. 

YPT Ağır Hizmet Düz ve Muz Elekleri

YPT Heavy Duty Low Head and Banana Screens

YPT Maden Elekleri, ARM4, ARM5 ve SOF5 mekanizmayla 
çizgisel hareket sağlayacak şekilde çalıştırılır. Muz eleklerde 
besleme kısmındaki yüksek açı sayesinde eleğin tüm yüzeyinde 
benzer kalınlıklarda malzemenin yatak yapması sağlanır. 

YPT Banana Screens are running with; our ARM4, ARM5 and SOF5 
exciter(s) which gives screen a linear motion. For banana screens, 
due to higher angle at the feeding side, material is uniformly 
distrubuted throughout the screen surface which gives higher 
capacity and due to lower slope at the discharge end gives very 
accurate screening.

Muz elek ve izolasyon şasesi 

Bananas Screen with isolation frame
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YPT Düz Elekleri özellikle, yüksek kil 
ve nem içeren, hassas eleme gerektiren 
uygulamalar için üretilmektedir. Uygulama 
tipine bağlı olarak 0-8° arasında kurulur

YPT dedicated to design and supply of the 
heavy duty mining screens for high clay and 
moisture content ores with a high efficiency 
screening is required. 

YPT Düz Elekleri

YPT Low Head Screens

YPT Izgaralı Ön Elekler

YPT Scalpers
Genellikle primer kırıcı öncesinde cevherin ön elenmesi için 
tasarlanmıştır. Izgaralar, serteleştirilmiş çelik yada manganlı 
çelikten üretilir. SOF 5 mekanizma ile çalışır ve istendiğinde 
stroke rahatlıkla ayarlanır.

YPT Scalpers are designed to scalp primary feed prior to primary 
crusher. Grizzly barsa re manufactured from hardned steel or 
manganese casting. Scalpers are running with SOF 5 exciter so that 
we can easlly adjust required stroke if necessary.

Düz Elek ince ıslak eleme

Low head washing screen for ine seperation
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FABCELL® Flotation Plant Equipment

YPT, flotasyon ekipman tasarımının yanı sıra; uluslararası standardlarda mühendislik, üst 
düzey teknolojik kontrol sistemleri, devreye alma, problem giderme tecrübelerini de sunuyor

Besides the design of flotation equipment, YPT also offers experience in engineering, high level 
technological control systems, commissioning and solving problems at international standards.

FABCELL Flotasyon Tesisi Ekipmanları

ENSTRÜMANTASYON - YPT özgün tasarımı olan FABCELL® flotasyon selül sistemlerinde son 
derece gelişmiş hava ve seviye kontrol enstrümantasyonları kullanılır.Tüm enstrümantasyonların 
kalibrasyonu için kontrol kutuları içerisinde gerekli köprü pozisyonları bulunur. Devreye alma 
esnasında kalibrasyon işlemleri operatörlere anlatılır. İstenmesi durumunda sisteme daha 
gelişmiş enstrümanlar (köpük izleme ve anında analiz gibi) entegre edilir.

FABCELL® flotation systems have level and air flow control systems integrated with a calibration 
control box. Our service engineer gives necessary trainings to site operators during start ups. 

YPT FABCELL® flotasyon selül 
tasarımı temel olarak;  

(i) Şaft içinden fana direkt 
hava besleme  

(ii) Değiştirilebilir köpük 
sıkıştırma konileri  

(iii) İnce köpük statörleri   
(iv) Dalgakıran ve taban pah’ı 

(v) Ara kutu konsepti  
(vi) Mükemmel kontrol 

filozofisi temellerine dayanır.

YPT FABCELL® flotation cell 
design criterias;  

(i) Direct blower air through the 
shaft center to the center of the 
impeller for the best dispersion  

(ii) Changeable angle of the 
froth crowders  

(iii) Optional stator for fine 
bubble generation if required  

(iv) Wave breaker and base 
plate corner cone  

(v) Intermediate box concept  
(vi) Sophisticated control 

system.
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FABCELL® Flotasyon Selül dizaynı, başarısı endüstriyel boyutta ispatlanmış bir tasarım olup, dairesel tanklar, karışma 
zonundaki olası kısa devre kaçakları engelleyecek şekilde, tankın alt yarısında en yüksek karışma hareketi sağlayacak ve ölü 
alan bırakmayacak biçimde tasarlanmıştır. Tankın üst kısmında ise, oluşan köpük sarsılmadan ve en düşük karışma hareketi 
ile köpük sıkıştırma ters konisi tarafından tankın dış çapına çevresel olarak yönlendirilir. 

The design of FABCELL® Flotation Cell System has been very successful in different flotation applications.

OTOMASYON - Her bir bankta PLC ile köpük seviyesi ve hava miktarı kontrol edilir. Tüm vana 
pozisyon bilgileri, hava debi bilgisi, tüm sensörlerin kalibrasyon düzenekleri PLC kontrol kutusu 
içerisinde bulunur. Ayrıca, Modubas’lar ile bilgiler diğer birimlere yada kontrol odasına taşınabilir.

PLC / KONTROL PANEL - At each bank, foam level and air amoun t are controlled by PLC. All valve 
positions, air flow information, the calibration details of all sensors are stored at PLC. Also by Modibas’s, 
all datas are transferred to other units or to control room.
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Topaklama Tamburları

Agglomeration Drum

YPT Firması, Yığın Liçi tesisleri için ağır hizmet topaklama tamburları tasarlar ve üretir. 
Tamburlar zincir ya da vulkolan teker tahrikli olabilir. Tambur içinde flexback  
ya da nefeslikli doğal kauçuk astar kullanılır. Tasarımda en az 90 saniye kalma süresi, 
% 15 hacimce şarj ve % 25 kritik hız değerleri dikkate alınır.

YPT produces heavy duty agglomerator drums for heap leach projects. Drive can be either 
chain or vulcolan roller tire types. Inside liner can be naturel rubber or flexback type. YPT 
considers the following desing criterias; Retention time: 90 sec., Charge level: 15 %,  
Speed: 25 % of critical.

Tamburda hızdan dolayı oluşan şarj ataletine göre tamburu, 33-45 derecelerde kavrayacak şekilde 
vulkolan tekerler konuşlandırılır. 

Tambur açısı, en ideal topaklanmanın sağlanabilmesi için gerekli şarj seviyesine, şasedeki ayar 
şimleri ya da otomatik kaldırma sistemleri ile ayarlanır.

Due to trajection in the drum because of its moment of inertia vulcolan tires aproached to the drum with 
33 and 45 degrees. 

The slope of the drum can be adjusted by shims or automatic lifting systems to be able to get the right 
slope for the best agglomeration possible.
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YPT, lastik ya da vulkolan teker üstünde dönen yıkama tamburlarını tasarlar 
ve üretir. Tambur içi primer tip kauçuk değirmen astarı ile kaplanır. Çıkış 
tromel eleği istenen boyutlarda ve kauçuk boşaltma spirali ile beraber kolay 
değiştirilebilir olarak tambura akuple edilir.

YPT designs and produces washing drums driven by rubber or vulcolan roller tires. 
Inside of the drum is lined with primary type rubber mill liner. Discharge trommel is 
attached to the drum in required aparture size.

Tamburlar vulkolan 
tekerlerle ve tamburun her 
iki tarafından çift motorla 
tahrik edilir. Teker grupları 
ağır hizmet kardan şaft ile 
senkronize edilir. Tambur 
komple şasesi üzerinde taşınır 
ve yerine kurulur.

Drums are driven with vulcolan 
tires located on each side of 
the drum. We use heavy duty 
cardan shaft for synchronization 
of the tires. Drum is sitting on its 
heavy duty chases.

Yıkama Tamburları

Washing Drum
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YPT Firması, düşük kapasiteli konsantratörlerde kullanılmak üzere poliyamit teker 
üzerinde dönen, operasyon ve bakımı çok kolay olan DTD (Döner Tekerli Değirmen) tipi 
ıslak boğazdan boşaltmalı değirmenleri tasarlayıp üretmektedir.

LTD tip değirmende çevre-pinyon dişli, yatak rulmanı ve bunlara bağlı yağlama ya da 
gres sistemi yoktur. Aynalar döküm değildir ve değirmende boğaz yatağı yoktur.

YPT developed an easy going Roller Tire Grinding Mills called DTD ( döner tekerli değirmen) 
for the small size concentrators. DTD mills are only available for wet grinding and overflow 
discharge applications. 

In DTD mill design there is no main gear, pinion and any type of trunnion bearings and neither 
their sensitive grease or lub systems. 

Teker Üzerinde Dönen Çubuklu-Bilyalı Değirmenler

YPT Roller Tire Rod and Ball Mills

Değirmende kaynaklı imalat sonrası 
gerilim giderme işlemi uygulanır. 
Gövdede tekerlerin temas ettiği 
yüzey talaşlı imalatla düzeltilir.

On DTD mills after welding we put 
mill on stress relief process. After that 
the tires’ contact surface on the Shell 

is being machined. 

Çubuklu değirmenler çelik ayna, çelik gövde ya da çelik ayna kauçuk gövde astarı ile kaplanır. Bilyalı değirmenler 
uygulama tipine göre primer ya da sekonder kauçuk astar ile astarlanır.

YPT DTD rod mill has a steel head liners only. For the Shell we can use both rubber or steel liners depending on the 
application. Ball mill liners are made in rubber material.

LTD tip değirmenler aşınmaya 
dayanıklı döküm oluk şutu ile 
beslenir. Değirmen çıkışında 
uygun boğaz çapında ve delik 
açıklığında “Trommel” elek 
ile içerisinde boşaltmaya 
yardımcı olan spiral bulunur. 

All DTD mills are being fed 
via a spout feeder which is an 
abrasion resistant casted and 
heat treated material. At the mill 
discharge we have a trommel 
screen with required mesh size 
and spiral discharge in it.
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Spiral Classifier

YPT gerek katı sıvı ayırımı gerek boyut tasnifi maksadıyla spiral clasifikatör 
ya da susuzlandırıcıları tasarlar ve üretir.

YPT designes and produces spiral classifiers and spiral dewaterers for particle size 
classification and dewatering applications.

YPT, tasarımlarında en son teknolojik yenilikleri ekipmanlarına uygulama konusunda tavizsizdir. Bu 
anlamda klasifikatör tahriklerinde daha yüksek tork sağlayan planet redüktörler, dalgıç yataklar, 
ayarlanabilir çalışma açısı vs. standarttır.

YPT utilises new technological developments on its designs so we use planetary gear box for drive, submersible 
bearings, adjustable slope etc. are our design standards.

Spiral Sınıflandırıcı
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Lamella Damıtıcı 

Lamella 

VERMEKTE OLDUĞUMUZ SERVİSLER:

• Çökelme testleri
• Tikiner; boyutlandırılması, seçimi ve tasarımı
• Montaj ve devreye alma
• Problem çözümü, yedek parça ve servis hizmetleri

WE ARE PRODUCING SERVICES:

• Precipitation Test
• Thickener and Lamella Classifier Sizing and Design
• Installation and commisioning
• Solving problems and spare parts services

YPT tüm dünyada daha fazla önem kazanmakta olan çevresel etkileşimlerden dolayı atık 
suların geri kazanımı için lamella tipi çökelticileri tasarlayıp üretmektedir. 

Due to globally increasing impact of environmental restrictions YPT decided to design and produce 
lamella clarifiers for dewatering tailing waters in mineral processing plants.

YPT Lamelli damıtıcılar kapladıkları oldukça 
dar bir alana rağmen arttırılmış çökelme 

yüzeyleri sayesinde düşük kesafetteki atık 
suların yada değerli solüsyonların katıdan 

(kilden) uzaklaştırılması için oldukça 
ekonomik çözümler sunar. Gene sisteme 

entegre flok karıştırma tankı da istenmesi 
durumunda flokülant yada koagülant 

kullanımını etkin bir şekilde sağlar.

Lamella altında ki oransal vana ile damıtıcı 
içerisinde ki çamur yatak seviyesi ayarlanır 

ve değişen çalışma koşullarına sistemi 
kolayca adapte eder.

Lamella clarifier is a preferred equipment to 
clarify tailing slurry or clarifying the solution 
from solution mining process. Lamella needs 

very small footprint area comparing to the 
conventional thickeners.
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“High Rate” Tikiner Yoğunlaştırıcı

Thickener

WORKING PRINCIPLES:

YPT Thickeners are based on three design criterias as;  
1) slurry solid density should be adjsuted to 15-20 % solid by weight range at the feed well to have a free settling condition. For 
that purpose when slurry is being fed to feed well we add dilution water from thickener overflow. Amount of dilution water is 
adjustable with changing process conditions. 2) We have a static slurry distrubution system underneath the feed well so slurry 
is uniformly distrubuted into the thickener hence there wont be any local solid accumulation at the bottom of the tank. 3) As a 
drive we use a plenatory type gear box, hydraulic motor, hydraulic power unit and dedicated PLC. So, operating torque can be 
measured very accurately from hydraulic pressure then rake is being lifted via hydraulic pistons under the mechanism powered by 
central hydraulic power unit.. 

ÇALIŞMA PRENSİBİ : 

YPT Tikinerleri üç temel prensip üzerine tasarlanır.  
1) Beslenen çamur tikiner üstünde oluşan temiz su ile deriştirilip kesafet % 15- 20 aralığına indirilerek besleme sahanlığına 
tanjanttan beslenir, deriştirme su alma sistemi besleme sahanlığına akupledir ve su alma sistemi ideal derişimi sağlayacak 
şekilde ayarlanabilir ve değiştirilebilir. 2) Besleme sahanlığı altında ki statik dağıtıcı sistem sayesinde çamur tikiner tabanına 
eşit şekilde dağılır, noktasal yığılmalar ve birikmeler olmaz. 3) Tahrik sistemi planet tipi redüktör, hidrolik motor, güç ünitesi 
ve bir PLC den oluşur. Tikiner taraklarına uygulanan tork çok hassas bir şekilde ölçülür ve buna göre hidrolik pistonlar 
mekanizmayı otomatik olarak kaldırıp indirir.
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YPT AHM Çamur Pompaları

YPT AHM Slurry Pumps

YPT’nin çok önem verdiği bir diğer ekipman da Çamur Pompalarıdır. YPT personeli 
kariyerleri boyunca yüzlerce çamur pompasını seçmiş ve devreye almıştır. Firma olarak 
hedefimiz Cevher Hazırlama Tesislerinin ihtiyaç duyabileceği tüm tip ve boyda ki çamur 
pompalarını üretmektedir. Her bir pompa itinayla ve uygulamaya özel seçilmekte ve 
olabilen en ileri malzeme teknoloji ile üretilip kullanıcının hizmetine sunulmaktadır. 

Şu ana kadar yatay ve dikey şaftlı olmak üzere değişik boylarda; SAG/AG yada primer 
değirmen çıkışı, filter press besleme, tikiner altı seri bağlı atık, flotasyon devresi köpük 
ve zemin temizleme için logar pompaları tasarladık ürettik. Çamur pompası konusunda 
ki AR-GE faaliyetlerimiz sürekli devam etmektedir.

YPT gives a priority on its slurry pump equipment production as his employees have an 
extensive experiance on slurry pump applications. We are at the moment capable to produce 
all required slurry pumps for a typical mineral processing plant. Our slurry pump range covers; 
SAG/AG or primary mill discharge, filter press feed, thickener U/F tailing (could be serial pumps) 
and product pumps, flotation froth and floor cleaning vertical pumps. R&D on slurry pump is a 
continous study for us. 

6/4, 8/6 ve 10/8 pompalar. 

6/4, 8/6 and 10/8 pumps.

Yedek Parçalar

Spare Parts
Karbon Pompası

Carbon Forwarding Pump
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YPT AHM 10/8 Değirmen 
Çıkış Pompası 

Mill Discharge Pump

YPT AHM 6/4 Değirmen Çıkış Pompası 

Mill Discharge Pump

YPT DK150 Köpük Pompası 

Vertical Froth Pump

Şampiyon Boy: 6/4

Champion Size 6/4
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ADR Tesisi

ADR Plant

YPT iş ortağımız Scotia INT’l – ABD ile beraber hidrometalürji tesis tasarımı, üretimi, kurulumu 
ve devreye alımı işlerini tüm gerekli yan tesisleri ile beraber yapıyoruz. 

Özellikle çözünmüş altın ve gümüşün karbona çekilmesi, sıyırılması ve karbonun geri 
canlandırılması prosesinde oluşan ince karbonun yakalanması ve buradan kaynaklı kayıpların en 
aza indirilmesi tesis tasarımlarında vaz geçilmez bir unsurdur.

Gene CIC tanklarında solüsyon bir tanktan diğerine cazibe ile aktarılırken tank tasarımı sayesinde 
dart vana çeperinde oluşabilen siklonik girdaplar engellenir ve tank içine hava girişi ve dolayısıyla 
tank üst akımında ince karbon kısa devreleri önlenmiş olur.

YPT and its partner Scotia INT’l – USA actively involved in hydrometallurgical projects in the territory.  
Our plant design allows us to have all emmissions (like mercury gas) in its legal limit as per related Healt 
& Safety legislations. Also we limit the fine carbon generation in every stages of process like, fresh carbon 
preperation, adsorption, stripping, regeneration etc. And in fine carbon system we capture fine carbons 
to eliminate production loss and recovering the gold in fine carbon.

Scotia’ carbon column design gives taller tank height and narrover in diameter hence carbon can have 
a higher fludization height in the column. Also flared top of the column reduces upwards flow speed to 
lower the risk of carbon bypass from overflow stream.

Another advantage of the column design is to stop cyclonic flow at the discharge pipe arund the dart 
valves. So that in CIC tanks there will not be any air which may transfer fine carbon while its raising up in 
the column.

Karbon Kolonları imalatı 

Painting of Carbon Columns
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Carbon kolonları

CIC tanks

Elektroliz Hücreleri, Çift Bus Bar

EW Cells, Double Bus Bars

Sıyırma Kolonu

Elution Column

İnce Karbon Filtresi

Fine Carbon Filter Press

Karbon Rejenerasyon Fırını

Carbon Regeneraion Kiln
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Civa Gazı Filtreleme ve Damıtma Sistemleri

Mercury Removal Systems, Retort

YPT altın ve gümüş kazanım tesislerinde ihtiyaç duyulması muhtemel civa ve civa gazı 
uzaklaştırma sistemleri ile ilgili Scotia International of Nevada / ABD firması ile beraber 
çalışmaktadır. Bu anlamda civa fırını (Mercury Retort) ile sülfür yedirilmiş karbon filtresi (Deep 
Bed Scrubber) ekipmanları tasarlayıp üretmektedir.

Scotia has been in the gas removal of mercury systems since 1985. After Scotia and YPT cooperation 
in 2012, YPT has been activly involved in mercury removal systems. Together with Scotia licens. The 
mercury removal systems includes: 

• Mercury retort kiln with condensers, woter trap and carbon filter. 

• Mercury removel from carbon regeneration kiln with wet scrubber, demister, heater and deep bed 
sulphur impregnated carbon filter.

Fırın

Furnace

Isıtma Rezistansı

Heating ElementKondansatörler

Condensers

PLC

Civa Fırını, 283 Litre

Mercury Retort, 10 ft³

Soğutma Ünitesi, Karbon Filtresi

Chiller Unit, Carbon Pot
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Civa Gazı Filtreleme ve Damıtma Sistemleri

Mercury Removal Systems, Deep Bed Scrubber

Karbon tarafından emilen civa metali karbon rejenerasyonu esnasında civa gazı olarak ortaya 
çıkar. Fırında ortaya çıkan kül ve egzos gazları vakum altında ıslak toz toplayıcıdan geçirilir, nemi 
alınır, ısıtılır, sülfür yedirilmiş derin karbon filtresinden geçirilerek atmosfere gaz ve tozlardan 
filtrelenmiş olarak salınır.

The mercury absorbed by carbon evaporates in the carbon regeneration kiln. All ash and exhaust gases 
from the kiln passed through the wet scrubber, demister, heater and deep bed carbon filter under 
negative pressure generated by induced fan.

Sülfür giydirilmiş karbon filtresi

Deep bed carbon filter.

Nem alıcı ve ısıtıcı

Demister and heater

Suyla toz bastırma.

Wet Scrubber.

Karbon rejenerasyon fırını egzos gaz toplayıcısı.

Carbon regeneration kiln gas collector.



Yılmaz Proses Teknolojileri’nin Prensipleri
YPT’de; önce İş Güvenliği ve Sağlığı, sonra üretim gelir.

YPT; sadece iş odaklı bir firma olmayıp aynı zamanda, çalışanlarının yaşam standartlarını  
en üst seviyeye çıkarmaya kendini adamış bir firmadır.

YPT; mühendislik tasarımında mükemmeliyetçidir.

YPT; üretilen ekipmanlarda kullanılan malzemelerde mükemmeliyeti sağlar.

YPT; inşaat Projelerinde mükemmeliyeti ön planda tutar.

YPT; ekipman üretiminde ve hizmette müşteri odaklı olup, memnuniyet esas ilkesidir

YPT; ürettiği ekipmanlara kullanım süreleri boyunca ekonomik olarak yedek parça ve 

servis hizmeti verir.

Founding Principles
One of the founding principles of YPT is excellence in engineering, product quality and project management. 
Since the company’s inception, we are proud to say we have been true to this principles to maximum 
possible extend.

Our founding principles was founded with following principles in mind:

Safety of the individual at all times (everyone going home safe every night)

YPT is dedicated not only to its business but its personal so that they may maximize their 

standard of living

Exellence in engineering design

Exellence in equipment products

Excellence in project construction

Producing equipment and services at a price that favours both the client and YPT

Supporting our goods through out its service life time with economic superior parts and service

YPT has dedicated itself to supplying parts for other vendors equipment that meets or exceeds 

the OEM requirements


