Bigbag Systems

DOSING

BATCHING

CONVEYING

HAKKIMIZDA

Firmamız, Düzlem Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti,

Our company Düzlem Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti,

toz, granül ve sıvı malzemeler kullanarak üretim yapan

works in dosing, weighing, material handling, conveying

fabrikalardaki dozajlama, tartım, malzeme transferi

and process automation systems as turn key basis. It

ve proses otomasyonu konularında anahtar teslim

is founded in 2002 for serving stocking and discharging

hizmetler vermektedir. 2002 yılında kurulan firmamız

systems, then it became as total material handling

önceleri sadece stoklama ve boşaltma sistemleri imalatı

system provider as a result of demands in industry.

ile uğraşmış, daha sonra diğer endüstriyel ihtiyaçlar

In this scope, we supply turn key solutions to industry

konusunda da çalışmalarını sürdürmüştür.

by serving engineering, manufacturing, installation and

Bu kapsamda firmamız projelendirme, imalat ve

commissioning works. Düzlem produce the batching

montaj hizmetlerinin tamamını üstlenerek sanayimizin

formulation systems and dosing equipments in it’s own

ihtiyaç duyduğu anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

facility and coorparate with some European companies

İmalat prosesinde miksere kadar olan formülasyon

in mixer suppy. So Düzlem is a solution provider from

hazırlama ve dozajlama sistemlerini kendi bünyesindeki

the raw material intake to the end of product line.

imalatları ile gerçekleştiren Düzlem, üretim hattının

It became our main philosophy to be a custom

devamı olan mikser konusunda yurtdışı partner firmaları

orientated

ile işbirliği içinde çözüm sunmaktadır. Böylelikle üretim

manufacturing processes and after sales service

company

with

all

effort

in

designing,

hattında malzeme girişinden mamül sevkine kadar tüm

organization. Also on time delivery and following

hat olarak anahtar teslimi anlayışla hizmet vermektedir.

innovations in our industry and most recent production

Projelendirme ve üretim aşamalarında her zaman

capabilities are also our main principals, which adopted

teknolojik kurallara uygun imalat yapmak, yenilikleri

by all DÜZLEM family. So we are in conscious we have

takip

to work more and more to provide our growth in same

ederek

onlara

ayak

uydurmak,

zamanında

teslim şartımızı koşulsuz yerine getirmek ve müşteri

acceleration in future years by these principals.

memnuniyetini en üst düzeyde tutmak temel felsefemiz

We would like to be appreciated to all our customers

haline gelmiş ve bu anlayışımız tüm çalışan kadromuz

and collegues in this situation of our company and we

tarafından benimsenmiştir. Bu prensipli çalışma ile

wish to be together in long term period…

yakaladığımız büyümeyi önümüzdeki yıllarda daha da
artan bir şekilde sağlamak için daha çok çalışmamız
gereğinin bilincindeyiz.
Firmamızın geldiği bu noktada bizden desteğini
esirgemeyen tüm müşterilerimize ve tüm çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür eder, birlikteliğimizin uzun
yıllar boyunca sürmesini dileriz.
Yalın Akın
Düzlem
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HİZMETLERİMİZ

Montaj

Assembly

Sistemlerin ve ekipmanların doğru ve hızlı bir şekilde

Fast and correct installation of individual machines to

kurulumu tecrübe gerektiren ve dikkatli yapılması gereken

form an effective system requires expert knowledge

bir iştir. Montaj ekibimiz sizler için en iyi şekilde koordine

and careful execution. Our assembly team supervises

olarak bu hizmeti vermekte ve sistemi çalışmaya hazır

and coordinates the complex monitoring functions and

hale getirmektedir.

installation work for you.

Devreye Alma

Commissioning

Montajın tamamlanmasının ardından ekiplerimiz yerinde

Our specialists carry out the commissioning of the plant

çalıştırma işlemine başlamaktadırlar. Mekanik ve elektrik

in various stages. After mechanical and electrical tests

testlerin tamamlanmasından sonra malzemesiz otomasyon

have been carried out, the systems are run without

denemesi yapılmaktadır. Daha sonraki aşamada malzemeli

product and the controller is tested. Then the start-up

birebir üretim denemesi yapılmakta ve sistemin tüm

with product takes place. Optimisation of the system

ayarları en verimli çalışacağı şekle getirilmektedir.

continues even after initiation of the production process.

Eğitim

Training

Devreye alma işleminden sonra sistemi kullanacak olan

Operators are trained to operate the system correctly

fabrika personeline eğitim verilmektedir. Verilen eğitim

during

sistemi kullanmaya yönelik olduğu kadar arıza önleyici

maintenance and upkeep of the system as well as

bakımı da içermektedir.

accident prevention.

Servis ve Bakım

Service and maintenance

Sistemin kullanımı sırasında karşılaşılabilecek her türlü

Provision of efficient advisory service and consulting, if

arıza durumunda veya arıza önleyici periyodik bakım

problems occur, is a high priority at Düzlem.

or

after

commissioning.

Training

includes

hizmetlerinde uzman personelimiz her an hizmetinizdedir.
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BIGBAG BOŞALTMA SİSTEMİ

Bigbag Boşaltma Sistemleri, her
türlü toz ve granul malzemenin
bigbaglerden
boşaltımı
kullanılır.

tozsuz

ve

bir

şekilde

dozajlanması

Dozajlama

için

amaçlı

kullanıldığında bu işlemi uygulamaya
gore bir helezon konveyör, rotary valf
veya sürgülü klape yapabilmektedir.

Big-bag

discharging

units

are

applied for dust free discharging
and metering of bulk goods from big
bags. Metering from the big bags
is effected for example by means
of metering screws, rotary valves or
metering chutes.
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Bigbag boşaltma sistemi ayrıca siloların, bunkerlerin veya

The big-bag emptying unit can also be mounted on silos, mixers

mikserlerin üzerlerine monte edilerek tam boşaltma metoduyla

etc. for free-fall discharging. The distinguishing feature of this

silo dolumu için de kullanılabilir. Modüler sistemi sayesinde her

unit is modular construction allowing subsequent modifications

türlü opsiyona uygun imal edilerek geniş kullanım ve uygulama

or changes.

alanı sağlamaktadır.
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BIGBAG BOŞALTMA SİSTEMİ
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ÇALIŞMA PRENSİBİ
Boşaltılacak bigbag bir forklift yardımıyla Bigbag Boşaltma
sisteminin yanına getirilir. Kendi üzerinde bulunan vinç
yardımıyla bigbag makinenin içerisine alınır. Boşaltma eteği
makinede bulunan kapalı ağız ünitesine bağlanarak tozsuz
sızdırmaz boşaltma olması sağlanır. Bağlantı yapıldıktan
sonra eteğin ipi çözülür ve akış başlar. Bu esnada sistemde
bulunan gergi açılarak eteğin rahat akışa izin veren
bağımsız hale gelmesi sağlanır. Zor akan malzemeler için
gerekli olan pnömatik damper sistemi çalıştırılarak düzgün
akış ve bigbagin tam olarak boşaltılması sağlanır.

WORKING PRINCIPAL
The big bag to be emptied is put into the emptying unit
by means of a fork lift or a crane way. Then the big-bag
outlet is connected to the emptying unit in a dust-tight
way and manually opened and the emptying process
starts. In order to support the emptying process it is
possible to use various discharging aids (e.g. loosening
device or pressure pieces). After emptying the big bag is
closed and removed and a new process can start.

7

BIGBAG BOŞALTMA SİSTEMİ

AVANTAJLAR:
n

Değişik ölçülerde bigbag kullanmaya uygundur.

n

Loadcell takılarak negatif tartım metodu ile tartım

n

Çift cidarlı kapalı ağız ünitesi sayesinde tozsuz

yapılabilir.
boşaltımın sağlanması

n

Subsequent changing of the construction height is
possible (for using larger big bags later).

n

The weighing module can be extended for negative
weighing.

n

Dust tight operation due to twin wall docking system
for dust control

n

Bir kişi tarafından rahatlıkla kullanılabilmesi

n

Düzgün ve tam boşaltmanın sağlanması

n

Easy to operate for one person

Çok alan kaplamaması

n

Reliable discharge

İşçi güvenliğinin maksimum düzeyde tutulması

n

Sturdy construction

n

Maximum operator safety

n
n
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ADVANTAGES:

TEKNİK ÖZELLİKLER
Imalat Malzemeleri:
St 37, ss 304, ss 316
Güç Tüketimi:
<1kw
Çalışma Basıncı:
6 bar
Toz Emiş İhtiyacı:
300 m³/h.
Maksimum Bigbag Boyutları:
1200 x 1200 x 2500 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Manufacturing materials:
St 37, SS 304, SS 316
Installed Power:
<1kw
Service Pressure:
6 bar
Dust Collecting Rate:
300 m³/h.
Maximum Dimensions of Bigbags:
1200 x 1200 x 2500 mm

OPSİYONLAR
n

AISI 316 kalite paslanmaz malzemeye

n

Rotary valf, helezon veya volümetrik

n

Tartı kontrollü boşaltma sistemi

temas eden kısımlar
besleyici boşaltma ekipman

OPTIONS
n

AISI 316 grade stainless steel material

n

Rotary valve, screw conveyor, or volu-

n

Weighing controlled dischange system

contact parts
metric feeder options
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BIGBAG DOLUM MAKİNESİ

BBD

model

bigbag

dolum

makinesi, yarı akışkan ve akışkan
özellikteki toz veya granül parça
yapısında bulunan malzemelerin,
dolum

boğazı

olan

bigbaglere

doldurulması için tasarlanmıştır.
Malzeme dolum ağzına sürgülü
klape, rotary valf, helezon besleyici,
vakum siklonu gibi birçok değişik
sistemle beslenebilmektedir.

BBD model gross weigh bigbag
filling

machine

is

especially

designed for filling spout style
bulk

bags

with

powdered

or

granular free flowing or semi free
flowing materials. Product can
be fed to the machine by various
types of feeding devices such as
slide gates, screw feeders, rotary
valves or vacuum receivers.
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Dolum işlemi başladığında, malzemenin torbanın içine dökülmesi

When a filling cycle is initiated, the product is filled and weighed

ve tartım aynı anda gerçekleşir. Control sisteminden girilen dolum

simultaneously. When the target weight is reached, the flow of

değerine ulaşıldığında malzeme akışı otomatik olarak durur. Dolu

product will stop automatically. Removal of filled bags from the

bigbagin makineden alınması yarı otomatik bir işlemdir. Dolum

machine is a semi automatic process. When the fill cycle is

işlemi bittiğinde, kanca tutucular kancaları bırakır, operator bigbag

completed, the bag strap holding arms will automatically release

boğazını dolum ağzından çıkardıktan sonra bir butona basarak

the filled bag, the operator will manually ensure that the filling

dolum konveyörünü çalıştırır. Dolu bigbag konveyör üzerinde

neck of the bag is completely off the spout and push a button

hareket ederek çıkış konveyörüne doğru ilerler.

that will activate a discharge conveyor to automatically remove
the filled bag form the machine to a gravity roller conveyor.
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BIGBAG DOLUM MAKİNESİ
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TEMEL İÇERİK
n

Karbon çelik profillerden oluşan makine şasesi

n

Dijital Loadcell tartım sistemi

n

AISI 304 kalite paslanmaz malzemeyle temas eden

n

Yarı otomatik kanca mekanizması

n

1500 mm motorlu tartım konveyörü

n

1500 mm gravite çıkış konveyörü

n

Torba şişirme fanı ve toz emiş fanı

n

Şişme contalı torba tutucu mekanizması

kısımlar

STANDART SCOPE
n

Machine base frame made of carbon steel structure

n

Digital Loadcell weighing system

n

AISI 304 grade stainless steel material contact parts

n

Semi automatic hook relese mechanism

n

1500 mm motorized weighing conveyor

n

1500 mm gravity outlet conveyor

n

Bag blowing fan and dust removal fan

n

Spout gripper with inflatable seal
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BIGBAG DOLUM MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Dolum Hızı:
10 - 15 bigbag/h.
Imalat Malzemeleri:
St 37, SS 304, SS 316
Güç Tüketimi:
1.4 kW
Çalışma Basıncı:
6 bar
Tartım hassasiyeti:
500 gram
Toz Emiş İhtiyacı:
300 m³/h.
Maksimum Bigbag Boyutları:
1200 x 1200 x h2000 mm
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Flow Rate:
10 - 15 bigbag/h.
Manufacturing materials:
St 37, SS 304, SS 316
Installed Power:
1.4 kW
Service Pressure:
6 bar
Weighing Precision:
500 grams
Dust Collecting Rate:
300 m³/h.
Maximum Dimensions of Bigbags:
1200 x 1200 x h2000 mm

OPSİYONLAR
n

AISI 316 kalite paslanmaz malzemeyle temas eden kısımlar

n

Tam otomatik kanca mekanizması

n

3000 mm gravite stok konveyörü

OPTIONS
n

AISI 316 grade stainless steel material contact parts

n

Fully automatic hook release mechanism

n

3000 mm gravity accumulator conveyor
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DOSING

BATCHING

DES Sanayi Sitesi 102. Sokak A4 Blok No: 34 Y. Dudullu/İstanbul
Phone: +90 (216) 527 17 34 Fax: +90 (216) 466 81 36

CONVEYING

email: duzlem@duzlem-tr.com
Web: www.duzlem-tr.com

www.kosgeb.gov.tr

