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emulFALT
Bitüm Emülsiyon Plenti

MARINI emulFALT Bitüm Emülsiyon Plenti – yüksek verimi, kompakt tasarımı, kullanım kolaylığı ve
ekonomikliği ile tüm yol projeleri, asfalt uygulamaları ve diğer özel emülsiyon uygulamaları için ideal
çözümdür.

Bitüm, SAE ve kerosen akışölçerleri sayesinde kolay kullanım,
kontrollü ve reçeteye uygun üretim.

Değirmenin girişinde bulunan bölünmüş hat sayesinde SAE
(Su-Asit-Emülgatör) ve bitümün ilk olarak değirmenin içinde
karşılaşması sağlanır ve böylece köpürme engellenir.

Opsiyonel; bitüm akışölçeri değirmenin bitüm giriş hattına
entegre edilebilir.

Kızgın yağ veya elektrik ısıtmalı değirmen, invertör kontrollü
bitüm ve SAE pompaları, akışölçer, vanalar ve tesisat sayesinde
kesintisiz ve kontrollü üretim yapılmaktadır.

emulFALT Ürün Özellikleri
Tür

Kapasite

Isıtma

Nakliye

emulFALT6

6 t/h

Kızgın Yağ
Elektrik

1 х 20’ ОТ ya da
1 х TIR

15 t/h

Kızgın Yağ
Elektrik

1 х 20’ ОТ ya da
1 х TIR

emulFALT15

MARINI MAKİNA mühendisleri tarafından tasarlan ve üretilen
emulMILL kolloid değirmen özgün tasarımı ve ayarlanabilir
rotor-stator aralığı sayesinde düşük penetrasyona sahip bitüm
kullanımında bile mükemmel sonuçları garanti eder.

SAE Hazırlık Tankı

1 x Hazırlık Tankı

1 x Hazırlık Tankı

Kontrol Sistemi

Manuel ya da Otomatik

Manuel ya da Otomatik

emulFALT - Kolay Taşınabilirlik

Entegre Bitüm Tanklı emulFALT

20’ OT konteynerlerde taşınmak üzere tasarlanmış emulFALT,
kompakt tasarımı sayesinde özellikle deniz aşırı sevkiyatlarda
büyük avantaj sağlamaktadır.

Entegre Bitüm Tankı (EBT), üretim esnekliği sağlamak için
kullanılan bir opsiyondur. Kompakt tasarımı ve standart boyutları
sayesinde 40’ OT konteyner ile kolayca dünyanın her yerine
taşınabilir.

emulFALT15; Genişlik x Uzunluk x Yükseklik: 2130x6000x2300mm

Genişlik x Uzunluk x Yükseklik: 2146x9630x2300mm

Paslanmaz çelikten imal edilmiş ve yük hücreleri (loadcell) ile
donatılmış SAE tankı, asit-emülgatör kantarı ve termostatik
kontrollü kızgın yağ hatları sayesinde sorunsuz ve hassas
üretim yapılması sağlanmaktadır.
Korozyona dayanıklı (paslanmaz çelik) dişli tip SAE
(Su-Asit-Emülgatör) pompası ve akışölçeri, aşındırıcı özelliği
yüksek asidik ve bazik sıvıların kullanımına uygundur.

MARINI MAKİNA A.Ş. İhracat Ağı

Kolay taşınma ve kurulum için konteyner tipi kompakt tasarım.

Opsiyonel; Kerosen Dozajlama Sistemi dişli tip kerosen
pompası, ex-proof elektrik motoru, akışölçer ve ön karıştırma
için özel tasarım statik karıştırıcıdan oluşmaktadır.
Opsiyonel; modiﬁyeli bitümden emülsiyon üretmek için
değirmen çıkışı Eşanjör ve Lateks Dozajlama Sistemi.
Opsiyonel; esnek üretim çözümleri için Entegre Bitüm Tankı
(EBT).
Opsiyonel; ikiz SAE tankı sayesinde kapasite artışı.
Opsiyonel; dokunmatik ekranlı PLC & SCADA kontrol sistemi ya
da bilgisayarlı kontrol kabini.

5 Kıta
64 Ülke
1500’den Fazla Ürün

Kerosen Dozajlama Sistemi (OPSİYON)
SAE Hazırlık Tankı

Asit – Emülgatör Tartım Bunkeri
Pompa – Değirmen Ünitesi
Kontrol Paneli

Kerosen dozajlama sistemi için iki opsiyon mevcuttur:
- Cut-back (MC) üretimi için yüksek debi oranı (%25-60).
- Bitümü yumuşatmak için düşük debi oranı (%3-10).

Bitüm Akışölçeri (OPSİYON)

Üretim kontrolünü arttırmak için sisteme bitüm akışölçeri
entegre edilebilmektedir. Akışölçer sayesinde gerçek bitüm
hacmi tespit edilebilmekte, ekstra kontrol ve reçete hassasiyeti
sağlanmaktadır.

SAE Dozajlama Pompası
Çek Valﬂer

e-emulFALT

Lateks Dozajlama Sistemi (OPSİYON)

Sistemin kızgın yağ ile ısıtılmasının mümkün ya da ekonomik
olmadığı durumlarda; SAE tankının, bitüm hatlarının ve
değirmenin elektrik ile ısıtıldığı e-emulFALT mükemmel bir
çözümdür. Tankın yüksek kapasiteli 2x35kW rezistansları SAE
karışımının sıcaklığını çalışma aralığında tutmakta, stabil ve
kaliteli üretim sağlamaktadır.

Lateks Dozajlama Sistemi invertörlü dozajlama pompası ve hattı
ile emülsiyon plentinin bir dış bileşenidir. Bu sistem ﬂeks
hortumlar ve kompakt tasarımı sayesinde plentin her yanına
konumlandırılabilir ve tüm şantiyelere mükemmel uyum sağlar.

SAE Akışölçeri
Kolloid
Değirmen

Emülgatör
Pompası
Kerosen Dozajlama
Sistemi (OPS)
Bitüm
Pompası

Bitüm
Akışölçeri (OPS)

Dozajlama oranı reçeteye göre ayarlanabilir.

Kolloid Değirmen

Asit ve Emülgatör Pompaları Sistemi

Entegre Bitüm Tankı (OPSİYON)

UKRAYNA – 15 t/saate kadar emulFALT15
emulFALT’ın ayarlanabilir aralığa sahip değirmeni emulMILL
<6 μm altında partikül boyutu sağlamakla birlikte düşük
penetrasyonlu bitüm kullanımında dahi son ürünün
mükemmel kalitesinden ödün vermez. Kızgın yağ veya elektrik
ısıtmalı değirmen anyonik, katyonik ve modiﬁye bitümlü
emülsiyonların üretimi için uygundur.

SAE Hazırlık Tankı

HCl asite dayanıkı varil tipi pompa.

9 ton’a kadar kapasitesi bulunan Entegre Bitüm Tankı (EBT)
opsiyonu, işleme alınacak bitümün bu tankta gerekli sıcaklık
değerine çıkarılmasına ve bu sıcaklıkta tutulmasına olanak
tanırken aynı zamanda üretim öncesi bitüme sıvı ve katı
maddelerin eklenmesine imkân vermektedir. Bu özellikleri
sayesinde üretim esnekliği sağlamanın yanı sıra enerjiden
tasarruf edilmesine yardımcı olur.

Asit ve Emülgatör Kantarı

İkiz SAE Tankı (OPSİYON)

Uzun ömürlü asit ve emülgatör pompaları kolay ve hassas
dolum işlemi sağlar. Opsiyonel kontrol sistemi sayesinde ise
otomatik çalışma olanağı bulunmaktadır.

emulFALT Bitüm Emülsiyon Plenti, güvenilirliği ve ekonomikliği
sayesinde Ukrayna pazarında son yıllarda oldukça tanınır hale
gelmiştir. Artan piyasa talebine bakarak şunu söyleyebiliriz ki;
kullanım kolaylığı, üstün kalitesi ve rekabetçi ﬁyatı sebebiyle
emulFALT Ukraynalı yol yapımcılarının favorisi olmuştur.

TÜRKİYE – 15 t/saate kadar emulFALT15
emulFALT’ın su-asit-emülgatör hazırlık tankının gövdesi ve
içindeki ısıtıcı serpantinler 316L paslanmaz çelikten
üretilmiştir. Taş yünü ile izole edilen SAE hazırlık tankı; 3 kW’lık
direkt akuple motor-redüktörlü karıştırıcı, 316L paslanmaz
çelik mil ve kanatlar, karıştırıcı tank tabanı yataklaması için
tam koruma sağlayan yatak muhafazalı paslanmaz çelik
rulman ile donatılmıştır.

60 litre çalışma hacmine sahip asit ve emülgatör kantarı 316L
paslanmaz çelikten imal edilmiş ve loadcell ile donatılmıştır.

İkiz SAE Tankı tasarımı ile iki beç arasındaki süre kayda değer
ölçüde kısaltılarak; üretim neredeyse sürekli hale getirilir. Yani;
tankın bir bölümünde SAE karışımı hazırlanırken, diğer
bölümdeki hazır karışım sisteme verilir.

Bitüm ve Sirkülasyon Pompaları

Kontrol Sistemi

Eşanjör (OPSİYON)

Kullanıcılara sağladığı birçok avantaj ve üretim esnekliği ile kendini
kanıtlamış Entegre Bitüm Tanklı emulFALT tasarımı çeşitli katkı
maddelerinin kullanılmasına olanak verirken, düşük miktarda
emülsiyon üretimi yapılacağı zamanlarda tüm bitüm parkını
ısıtmaya gerek kalmadan kullanılacak bitüm miktarını çalışma
sıcaklığında tutarak, müşterilerimizin ısıtma masraﬂarından
tasarruf etmesini sağlar.

BOLİVYA - 15 t/saate kadar emulFALT15
emulFALT için özel tasarlanmış invertör kontrollü dişli bitüm
pompası sayesinde hassas dozajlama yapılır ve bu sayede
değirmen yalnızca karıştırma işlemine odaklanır.
Plentte, kızgın yağ ısıtmalı versiyonlar için 1,5kW ALLWEILER
sirkülasyon pompası bulunmaktadır.

emulFALT’ın kontrol sistemi standart olarak manueldir.
Bunun yanı sıra, kontrol paneline entegre dokunmatik ekran
ile PLC & SCADA kontrol sistemi veya bilgisayarlı kontrol
kabini opsiyonları mevcuttur.

Eşanjör, üretilen emülsiyonun sıcaklığının ani veya devamlı
olarak istenilen değerlere düşürülmesi için kullanılır. Özellikle
modiﬁye bitümlü emülsiyonun üretiminde ve hızlı soğutma
gerektiren diğer işlemlerde kullanılmaktadır.

Uzak konumuna rağmen, Bolivya pazarının ihtiyaçlarını
karşılamak üzere, PMB ve emülsiyon üretim tesisinin sevkiyatını
ve kurulumunu başarı ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Diğer
taraftan bu proje 75 adet 40’ OT konteynerden oluşan sevkiyatı
ile Türkiye ve Bolivya ticari ilişkilerinin tarihi boyunca yapılmış en
büyük makina parkı ihracatı özelliğini taşımaktadır.

