


Yer altına gömülen yakıt tanklarında 

zamanla deformasyonlar oluşmakta ve 

buradan daha alt kotlara akarak tehlikelere 

sebep olmaktadır.

Bu durumda sızıntı yapan yakıt tankının 

olduğu alan, alev alma riski olmadan 

Kazılarak tankın altına inilmesi 

gerekmektedir.



Petrol boru hatları üzerinde ve yeraltına 

gömülen yakıt tanklarının çevresinde 

oluşabilecek sızıntıların, toprağa bulaşarak 

yarattığı kirliliği etkili ve güvenli bir şekilde 

başarmak, ancak AyDo™ Water Petrol Safe 

ile mümkündür.

Sızan Petrol

Kod farkından dolayı petrol, 

sahile, yerleşim bölgelerine 

doğru gitmiştir. 

Yerleşim bölgesindeki su kuyusuna 

benzin karıştığının anlaşılmasıyla 

olay ortaya çıkmıştır. 

Kazılacak alan



Yerleşim bölgesinin önündeki Denize doğru 

Petrol uzun süre sızarak Denizide kirlenmiştir.

Çevre felaketine sebep olan bu problemi AyDo™ Water Flame Safe –

AyDo Water General Cleaning kullanarak güvenli ve hızlı bir şekilde 

ortadan kaldırabildik.

Sızan petrol miktarının 68.000 Lt olduğu göz önüne alınırsa, konunun

önemi ve zorluğu daha da ortaya çıkacaktır.   



Kazılacak Alan



AyDo™ Water uygulaması

� Petrol istasyonun faaliyetleri durdurularak sızıntının hangi tanktan 

olduğu saptanmıştır,

� Bu bölgeye delikler açılarak AyDo™ Water Flame Safe uygulanmıştır.

� Hydrocarbon molekülleri anında bu formülle kuşatılarak Bionutrient’e 

(Protein’e) donüşerek, Alev almaz hale dönüşmüştür.

� Bundan sonra bu tankın bulunduğu yer tankın altına kadar kazılarak 

tank ortaya çıkarılmıştır,

� Alev almaz olduğundan tank problemi kolaylıkla halledilebilmiştir.

� Sızıntının olduğu yöne doğru muhtelif delikler açılarak buralardan da 

AyDo™ Water Flame Safe uygulanmıştır.

� Sızıntının yoğun olduğu su kuyusu da AyDo™ Water General Cleaning 

formülüyle temizlenmiştir.



AyDo™ Water ile Hidrokarbonlar, 

Balık Yemi/Doğal Gübreye dönüşür



AyDo™ Water bazı kullanım alanları

� Petrol ve Türevlerinin doğaya geri dönüşümünde,

� Alev almazlık sağlamada ve her türlü yangını söndürmede,

� Petrol depolama, taşıma, üretim ve dolum alanlarındaki kirliliği 

temizlemede,

� Kirlenen toprak, hava ve suların temizlenmesinde,

� Petrol istasyonlarındaki yağ değişim kanallarındaki kirliliğin doğaya 

geri dönüşümünde,

� Petrol tankerlerinin yol açtığı sızıntı felaketlerini önlemede

� Petrol taşıyan kara, hava ve deniz araçlarının güvenliğinde,

� Buz çözücü ve Donma geciktirici. 



Denizde petrol sızıntısı temizlerken çekilen bazı fotoğraflar;



"We have only one Planet,

There are no spare parts.

Please protect your Planet"

Ayhan DOYUK




