
DENİZ YAĞLARI



Denizcilikte Kullanılan Yağ Çeşitleri
➢Motor Yağları
➢Kompresör Yağları
➢Rulman ve Sirkülasyon Sistem Yağları
➢Gaz Kompresör Yağları *
➢Dişli Yağları
➢Transmisyon Yağları
➢Gresler
➢Hidrolik Sistem Yağları
➢Soğutma Kompresörleri Yağları *
➢Türbin Yağları
➢Isı Transfer Yağları
➢Halat ve Zincir Yağları
➢Diğer Yağ ve Sıvılar



Deniz ve her türlü su ortamında kullanılmak üzere dizayn edilmiş, 
çeşitli büyüklükteki yolcu veya yük tekne ve gemilerinin
motorlarıdır.

➢Dizel ve Benzinli
➢2 veya 4 Zamanlı
➢Dıştan takma veya İçten takma

Olarak sınıflandırılan çeşitleri vardır

Deniz Motoru Nedir ?



İçten ve Dıştan Takma Motorlar



Büyük Gemi Motorları



Crosshead Motorlar



Petrol Ofisi Deniz Yağları

Yüksek kükürt içeren dizel yakıtlara uygun
olarak geliştirilmiş özel yağlardır



Deniz Dizel Serisi

Pistonlu tip deniz dizel motorlarında karter yağı, crosshead tip motorlarda
silindir yağı olarak kullanılır.

➢Petrol Ofisi Deniz Dizel, segman ve piston aşınmalarını kontrol eder, 
motorda depozit oluşumunu engeller. 
➢Ağır yük ve şartlar altında motoru korur, uzun hizmet ömrü sağlar. Pasa

karşı koruyucudur, köpürmez. 
➢Alfa Laval Santrifüj testinden ve Cooking Bench testlerinden geçer.



Deniz Dizel Serisi



Marine System Oil

Düşük hızda çalışan deniz dizellerin karterinde kullanılır.

Petrol Ofisi Marine System Oil, çok iyi oksidasyon ve termal kararlılığa
sahiptir ve yatakları korozyona karşı korur, köpürmez.



Maximarine CYL Serisi

MAXIMARINE CYL Serisi yüksek rafine baz yağlar ve özel katıklarla
üretilmiş, IMO 2020 gerekliliklerini karşılayan yeni
nesil silindir yağlama yağıdır. 

➢ Farklı ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş baz özelliği ile geniş kullanım
alanı sağlar. 

➢ Silindir ve gömlek aşınmalarını kontrol altında tutar. 
➢ Pistonlarda ve segmanlarda tortu ve deposit oluşumunu önler, 
➢ Değişik ortam sıcaklıklarında uzun süre kullanım ömrü sağlar. 



Petrol Ofisi Kompresör Yağları

COMPRESSOR OIL XT SERİSİ 
Her türlü vidalı ve paletli tip kompresörlerin
yağlanmasında ve soğutmasında kullanılmak
üzere geliştirilmiş çinkosuz yağdır

• Çinko içermeyen teknolojisi ile tortu oluşumunu önler. 
• Üstün nitelikli oksidasyon stabilitesi sayesinde zor şartlarda

dahi servis süresini artırır. 
• Düşük buharlaşma seviyesi özelliği sayesinde yağ

eksilmesini minimuma indirir. 
• Yüksek operasyon koşullarında dahi mükemmel sıcaklık

stabilitesi sağlar. 
• Paslanmaya ve aşınmaya karşı kompresörde yüksek

koruma sağlar. 
• Gelişmiş sudan ve havadan ayrılma kabiliyetleri sayesinde

yüksek performans sağlar. 
• Filtre elemanlarının servis süresini uzatır. 
• Yağ değişim sürelerini uzatır (4000 saate kadar).

ISO VG 32, 46, 68, 100

COMPRESSOR OIL SP SERİSİ 
Vidalı ve paletli kompresörlerin yağlanmasında ve
soğutmasında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 
Kompresörlerin kullanım ömrü boyunca perfomans
kaybına uğramadan çalışması için formüle edilmiştir. 

• Güçlü oksidasyon koruması ile uzun yağ değişim aralığıyla
ve minumum servis maliyeti

• Sızdırmazlık elemanları, boya ve hava sistemler ile
mükemmel uyum

• Aşınmaya karşı yüksek direnciyle uzun ekipman ömrü • 
Düşük buharlaşma özelliğiyle; minimum yağ eksilmesi ve
temiz operasyon

• Mükemmel hava ve sudan ayrılma özelliğiyle daha uzun
bakım aralığı

• Yüksek termal kararlılığı ile değişik çalışma sıcaklıklarında
maximum koruma

ISO VG 46, 68



Petrol Ofisi Dişli Yağları

ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 1500

GRAVIS M SERİSİ
Tüm kapalı dişli kutularında kullanılabilir. Yüksek ve darbeli yüklerin bulunduğu çimento, demir-çelik sektörleri başta
olmak üzere hadde, kalender, vinç, ekskavatör, kreyn, konveyör, takım tezgahları ve asansörlerin dişli sistemlerinde
önerilirler.

• Yüksek sıcaklıklarda termal stabiliteye sahiptir. 
İçerdiği özel katıklar sayesinde tortu ve ureit oluşumunu önler, köpürmez. 

• Yüksek yağ filmi direnci sağladığı için dişli sistemini uzun süre korur. 
• Oksidasyon dayanımları çok yüksektir, uzun servis ömrü sağlar. 
• Bakım maliyetlerini azaltır, işletme verimini artırır. Paslanma ve korozyona karşı dişlileri korur. 
• Geniş viskozite aralığında üretilmeleri sayesinde her türlü dişli sisteminde kullanılabilir. Geniş uygulama
alanı sağlayarak yağ çeşitliliğini azaltır. 
• Suyun yoğun olarak bulunduğu haddehane redüktörleri, kağıt vb. endüstriyel uygulamalarda

suyun olumsuz etkilerini önleyerek yağlama işini sürdürür. İlk çalışma aşınmalarını azaltır. 
• Yüksek termal stabilitesi sayesinde yüksek sıcaklıklarda tortu ve birikinti oluşturmaz.



Petrol Ofisi Dişli Yağları

ISO VG 150, 220, 320, 460

GRAVIS MP SERİSİ
FLENDER AG şartlarını karşılar. Dişlilerin kayma-yuvarlanma hareketi esnasında yüzeylerdeki sürtünme, çizilme, 
karıncalanma (micropitting) ve çatlak oluşumunu engeller. Tüm kapalı sistem dişli kutularında kullanılabilir. Yüksek
ve darbeli yüklerin bulunduğu çimento, demir çelik sektörleri başta olmak üzere hadde, kalender, vinç, 
ekskavatör, kreyn, konveyör, takım tezgâhları ve asansörlerin dişli sistemlerinde, esnek kavramalar gibi
uygulamalarda da önerilir.

• FLENDER tarafından onaylandığı üzere 80 °C'de 10.000 saat veya iki sene oksidasyona dayanıklılık sağlar. 
• İçerdiği özel geliştirilmiş katkı maddeleri sayesinde dişli yüzeylerinde çizilme, karıncalanma (micropitting) ve diş

kırılmalarını önler. FZG düz dişli testinde 12+ ve min. 70 lb. timken yük değerini karşılar. 
• İçerdiği özel katıklar sayesinde tortu ve depozit oluşumunu önler, köpürmez. 
• Yüksek yağ filmi direnci sağladığı için dişli sistemini uzun süre korur. 
• Oksidasyon dayanımları çok yüksektir, uzun servis ömrü sağlar. Bakım maliyetlerini azaltır, işletme verimini artırır. 
• Paslanma ve korozyona karşı dişlileri korur. Su ile temas halinde bile etkili yağlamaya devam eder. 
• Geniş viskozite aralığında üretilmeleri sayesinde her türlü dişli sisteminde kullanılabilir. Geniş uygulama alanı

sağlayarak yağ çeşitliliğini azaltır. 
• Suyun yoğun olarak bulunduğu haddehane redüktörleri, kâğıt vb. endüstriyel uygulamalarda suyun olumsuz etkilerini

önleyerek yağlama işini sürdürür. İlk çalışma aşınmalarını azaltır. 
• Sızdırmazlık elemanları ile uyum içinde çalışır. Yüksek termal stabilitesi sayesinde yüksek sıcaklıklarda tortu ve birikinti

oluşturmaz, kimyasal kararlılığını korur.



Petrol Ofisi Dişli Yağları

ISO VG 100, 150, 220, 320, 460, 680

GRAVIS SP SERİSİ
Sonsuz dişli ve sirkülasyonlu sistemlerde rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek viskozite indeksleri sebebiyle sıcaklık değişimlerinin fazla
olduğu uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklık altında çalışan kalender yataklarında, düz, helis ve konik dişliler ile her tip dişli içeren
kapalı dişli kutularında kullanılmaları özellikle tavsiye edilir. Çalışan, yüzey sertleşmesi yaşamamış dişliler ile yüksek sıcaklık ve ağır yük
altında çalışan, ileri korozif ortamlarda bulunan dişliler ya da hassas yağ filtrelerinin olduğu uygulamalar için çok uygundurlar. Yüksek
shear stabiliteleri sayesinde oluşturdukları yağ filmi yüksek kayma gerilmelerine maruz kaldığında dahi yırtılmaksızın yağlama yapmaya
devam eder. Benzer şekilde termal kararlılıkları ve oksidasyona direnç gösterme kabiliyetleri oldukça fazladır.

• FLENDER tarafından onaylandığı üzere 80 °C ortalama yağ sıcaklığında 20.000 saat veya dört sene servis ömrüne
sahiptir. Sentetik yapıları sayesinde oksidasyon dayanımları çok yüksektir, uzun servis ömrü sağlar.

• Dişlilerde ve dişli kutusunda bulunan yataklarda tam koruma sağladığından servis ömürlerini uzatır. 
• Sistemden ısıyı hızla uzaklaştırdıklarından çalışma sıcaklıklarını düşürerek enerji tasarrufu sağlar. 
• Çok düşük sıcaklıklardan çok yüksek sıcaklıklara kadar geniş bir çalışma yelpazeleri mevcuttur. 
• Bakım maliyetlerini azaltır, işletme verimini artırır. Paslanma ve korozyona karşı dişlileri en zor şartlarda dahi korur. 
• Sıcaklık değişimlerinden etkilenmez, yağlama görevlerini uzun süre devam ettirebilir. 
• Geniş viskozite aralığında üretilmeleri sayesinde her türlü dişli sisteminde kullanılabilir. Geniş uygulama alanı sağlayarak

yağ çeşitliliğini azaltır. 
• Yağ değiştirme periyotlarını uzatır, tasarruf sağlar. İlk çalışma aşınmalarını azaltır. Sızdırmazlık elemanları ile uyum içinde

çalışır. Yüksek termal stabilitesi sayesinde yüksek sıcaklıklarda tortu ve birikinti oluşturmaz, kimyasal kararlılığını korur.



Petrol Ofisi Gresleri

NLGI 00, 0, 1, 2, 3

SÜPER GRES EP SERİSİ

Lityum Bazlıdır. Ağır şok yükün mevcut olduğu her yerde kullanılır. Özellikle yüksek devirli ve su bulunan
ortamlar için 0 numaralı olanı kış aylarında ya da kılcal borulara sahip merkezi sistemlerde, 2 ve 3 numaralı olanı
ise yaz aylarında kullanılır. 2 numaralı olanı özellikle kağıt makinelerinin kuru ve ıslak uçlarındaki geniş rulmanlı
yatakların yağlanması için önerilir. -12 ile 130°C aralığında çalışır.

• Yüksek aşırı basınç önleme özelliği ile ağır ve darbeli yüklerde çok iyi koruma sağlar. 
• Aşınma ve yorulmaları azaltarak rulman ömrünü uzatır. 
• Gres sarfiyatının azalmasına yardımcı olarak tasarruf sağlar. 
• Bakım ve işçilik maliyetlerini düşürür. 
• Merkezi sistemlerde kolay pompalanır. 
• Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.



Petrol Ofisi Gresleri

NLGI 1.5, 2

CARIUS EP SERİSİ

Lityum Kompleks bazlıdır. Carius EP 146, demir-çelik endüstrisindeki düşük devirli hadde yataklarında ve 150-190 °C 
arasında çalışan kontinü döküm hatlarında kullanılabilir. Merkezi sistemlerde rahatlıkla basılabilir. Baz yağ viskozitesi
ISO VG 460 olup, NLGI 1,5’tur. Carius EP 220, suyun, yüksek ve darbeli yüklerin bulunduğu orta devirli rulmanların
yağlanmasında kullanılır. Demir-çelik, çimento, otomotiv gibi sektörler başta olmak üzere geniş kullanım alanı vardır. 
Baz yağ viskozitesi ISO VG 220 olup, NLGI 2’dir. Carius EP 320, özellikle madencilik sektöründe kullanılır. İçerdiği
molibden disülfit sayesinde katı yağlayıcı görevi göstererek titreşim anında metalin metale temasını önler. Baz yağ
viskozitesi ISO VG 320 olup, NLGI 2’dir. 175 °C'ye kadar kullanılabilir. 

• Üstün aşırı basınç özellikleri ile darbeli yüklerde çalışma imkanı sağlar. 
• Gres tüketimini azaltır, işletme maliyetlerini düşürür. • Rulman yorulmasını ve aşınmasını azaltarak ömrünü uzatır. 
• Bakım giderlerini düşürür, arızaları azaltarak üretim veriminin artmasını sağlar. 
• Merkezi sistemlerde ve soğukta rahatlıkla basılabilir. 
• Ürün çeşitliliğini azaltarak satın alma giderlerinden tasarruf sağlar. 
• Pasa ve korozyona karşı yüksek koruma özellikleri asidik ortamlarda güvenle çalışma imkanı sağlar. (Kağıt, kimyasal, 

gübre, rafineri, denizcilik gibi.) 
• Sulu ortamlarda rulman ömürlerini uzatır.



Petrol Ofisi Gresleri

NLGI 1.5, 2

ULTRA GRES CS SERİSİ
Ultra Gres CS-2 birçok ağır sanayi uygulamalarında kullanılabilir. Demir-çelik ve kağıt endüstrisinde yüksek sıcaklık ve
su sebebiyle diğer greslerin performans gösteremediği manuel ya da merkezi gres sistemli uygulamalar için özellikle
tavsiye edilir. Genel kullanım alanları; 
• Kontinü döküm hatları
• Yüksek miktarda su, ısı ve yüke maruz kalan düşük devirli endüstri uygulamaları
• Pota taret rulmanı
• SDM yatakları
• Hadde yatakları
• Kağıt pres ve ruloları

• Kalsiyum sülfonat kalınlaştırıcı kimyasal yapısı sayesinde pasa karşı koruma sağlar ve aşırı basınç (EP) özellikleri taşır. 
• Diğer sabun bazlı kalınlaştırıcılara kıyasla Petrol Ofisi kalsiyum sülfonat teknolojisi, suya doymuş ortamlarda pasa ve

korozyona karşı en üstün korumayı sağlayarak üstünlük sağlar ve yeniden yağlama aralıklarını uzatır. 
• Petrol Ofisi kalsiyum sülfonat teknolojisi, standart greslere kıyasla çok daha üstün bir su ile yıkanma ve su püskürtme

direnci sağlar ve yüksek su karışımı seviyelerinde bile mekanik yapısını ve EP özelliklerini koruyarak en üstün aşınma
koruması sağlar. 

• Yüksek damlama noktası özellikleri sayesinde çok geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı sunar. 180 °C max. sıcaklığa kadar
kullanılabilir.



Petrol Ofisi Hidrolik Sistem Yağları

➢ HYDRO OIL HD SERİSİ        ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220

➢ HYDRO TECH HVI SERİSİ ISO VG 15, 32, 46, 68, 100

➢ HYDRO TECH HVI-E SERİSİ  ISO VG 32, 46

➢ HYDRO TECH HVI TX SERİSİ ISO VG 32, 46, 68

➢ HYDRO OIL AW 46 ISO VG 46

➢ HYDRAULIC OIL SAE 10W SAE 10W



Petrol Ofisi Hidrolik Sistem Yağları
HYDRO TECH HVI SERİSİ

İhtiva ettiği katıklar sayesinde ortamda su bulunması halinde sudan kolaylıkla ayrılır ve soğuk ortamda çalışan
ekipmanlarda veya sıcaklık farkının fazla olduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Tüm endüstriyel ve hareketli
hidrolik sistemler için ve gemilerin hidrolik sistemleri için tavsiye edilir. Özel endüstriyel uygulamaları içinde iş
makineleri, presler, hareketli yapı ekipmanları, plastik enjeksiyon ve çekme makineleri, hava kompresörleri yer alır.

• Yüksek viskozite indeksleri sayesinde çok farklı iklim şartlarında kullanılır. 
• Yüksek termal stabiliteleri sayesinde plastik enjeksiyon makineleri gibi çok yüksek basınç ve sıcaklıklarda çalışan hidrolik sistemlerde
kullanılır. 
• Oksidasyon dayanımları mükemmel olup servis süreleri çok uzundur. 
• Yağ değişim sürelerini uzatarak yağ tüketimini azaltır. 
• Denizcilik uygulamaları gibi korozif ortamın yoğun olduğu ortamlarda hidrolik sistemi korozyona karşı mükemmel korur. 
• Mükemmel sudan ayrılma özellikleri sayesinde bünyelerine giren sudan hızla ayrılır ve suyun sistemden uzaklaştırılmasını

sağlar. İlk çalışmada pompanın ve sistemin zorlanmasını önleyerek enerji tasarrufu sağlar. 
• Düşük akma noktaları ve yüksek viskozite indeksleri düşük sıcaklığın bulunduğu iklim şartlarında aşınmaların oluşmasını

önler. Yüksek sıcaklıklarda viskoziteleri çok incelmediğinden daha yüksek güç iletimi sağlar. 
• Sistemin verimli çalışmasını, gücün kesintisiz iletilmesini sağlar. İşletme ve bakım maliyetlerini düşürür. 
• Özel filtrasyon işlemi ile üretildiğinden yüksek temizlik seviyesine sahiptir.

ISO VG 15, 32, 46, 68, 100



Petrol Ofisi Türbin Yağları

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220

TÜRBİN VE SİRKÜLASYON YAĞLARI 

Gaz, buhar ve hidrolik türbinlerde, hava kompresörlerinde, aşırı basınçlı olmayan hidrolik sistemlerde, vakum
pompalarında, rulmanlı ve kaymalı yatakların yağlanmasında başarı ile kullanılırlar. 

• Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur, yüksek sıcaklıklarda ise etkili yağlama sağlar. 
• İçerdiği dispersan katıklar yardımıyla depozit oluşumunu önler, verimli çalışma sağlar. 
• Metal yüzeyler üzerinde film oluşturarak yüzeylerde pas oluşumunu engeller. 
• Yüksek oksidasyon dayanımı ile türbin yataklarını vernikleşmeye karşı korur. 
• Oksidasyonun neden olduğu tortu oluşumunu ve viskozite kalınlaşmasını önler. 
• Yüksek aşınma önleme kabiliyeti ile üstün yatak ve dişli koruması sağlar. 
• Sudan ayrılma özelliğinin yüksek olması sebebiyle bünyesine giren suyu kısa sürede ayrıştırarak sistemden

uzaklaştırır. 
• Ortamdan gelebilecek korozif etkilere karşı türbin, dişli ve sirkülasyonlu yatak yağlama sistemlerini pasa ve

korozyona karşı korur. Bünyesine aldığı havayı kısa sürede dışarı atarak köpürmeyi önler. 
• Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur. İlk çalışma anında pompayı zorlamaz. 
• Demir-çelik, rafineri, gübre ve şeker fabrikalarında geniş uygulama alanı sağlar.



Petrol Ofisi Türbin Yağları

ISO VG 32, 46

TURBINE OIL TX SERİSİ

Yüksek performans gerektiren her türlü denizcilik ve endüstri uygulamalarında, gaz türbinlerinde, buhar
türbinlerinde, kombine çevrimli buhar ve gaz türbinlerinde, sirkülasyon sistemlerinde, R&O hidrolik sistemlerde, 
R&O dişli sistemlerinde, redüktörlü türbinlerde kullanılır.

• Yüksek katık teknolojisi sayesinde çalışma şartlarını optimize ederek servis ömrünü uzatır. 
• Üstün nitelikli oksidasyon stabilitesi sayesinde zor şartlarda dahi servis süresini artırır. 
• Su ile yıkandıktan sonra bile mükemmel pas kontrolüne sahiptir. 
• Yüksek operasyon koşullarında dahi mükemmel sıcaklık stabilitesi sağlar. 
• Gelişmiş sudan ayrılma kabiliyetleri sayesinde mükemmel koruma sağlar. 
• Çevresel kirleticiler ile uyumlu çalışabilme özelliği sayesinde saha çalışmalarında sorunsuz çalışma

imkanı verir. 
• Yüksek filtrelenme kabiliyeti sayesinde yağ ve sistemin temizliğini sağlar, filtreleme verimliliğini artırır.



Petrol Ofisi Isı Transfer Yağları

ISO VG 32

HEAT TRANSFER OIL 32

İyi rafine edilmiş, parafinik esaslı baz yağlarla üretilmiştir. Çelik ve bakır üzerinde korozif etkisi olmayıp, çok iyi
termal kararlılığı ve oksidasyona direnci vardır. Kapalı sistemlerde 315 °C, açık sistemlerde 200 °C çalışma
sıcaklığına kadar emniyetle kullanılır. Spesifik ısısı ve termal iletkenliği yüksektir. Buharlaşması az, düşük
sıcaklıktaki çalışması iyidir.

• Yüksek termal kararlılığı sayesinde çok yüksek sıcaklıklarda çalışabilme imkânı sağlar. 
• Oksidasyona dayanıklılıklarının yüksek olması uzun servis ömrü sağlar. 
• Uzun ömürlü olmalarına rağmen ısı transfer özelliklerini korur, sistemden verim alınmasını sağlar. 
• Yüksek sıcaklıkta bozulmaya karşı dayanıklı olup, tortu oluşturmaz. 
• Korozyona karşı sistemi çok iyi korur. 
• Düşük sıcaklıklarda çalışma kolaylığı sağlar.



Denizcilikte Kullanılan Yağ Çeşitleri
➢Motor Yağları Deniz Dizel, Marine System Oil, Maximarine CYL Serileri

➢Kompresör Yağları Compressor Oil XT, SP Serileri

➢Rulman ve Sirkülasyon Sistem Yağları Carius EP / Ultra Grease Serileri

➢Gaz Kompresör Yağları * (Gravis M, MP, SP Serileri)

➢Dişli Yağları Gravis M, MP, SP Serileri

➢Transmisyon Yağları Maxigear Serileri

➢Gresler Süper Gres EP, Carius EP, Ultra Gres CS

➢Hidrolik Sistem Yağları Hydro Serisi (Hydro Tech HVI*)

➢Soğutma Kompresörleri Yağları *
➢Isı Transfer Yağı                      Heat Transfer Oil 32

➢Türbin Yağları Türbin Yağları, Turbine Oil TX Serisi
➢Halat ve Zincir Yağları Ultra Grease CS 2 / Ultra Tech CSI 146

➢Diğer Yağ ve Sıvılar Jeneratör, vinç, halat, Antifriz vs


