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1. GİRİŞ 

Bu doküman,  kuruluş,  devreye alım,  işletme ve bakım işlemlerine yol göstericidir. 

 

1.1. FİRMA BİLGİLERİ 

B.F.M Makina Otomasyon İth. San.Tic Ltd. Şti edindiği "Endüstriyel Tartım ve Otomasyon 

Sistemleri" konusundaki  30 yıllık  tasarım ve üretim tecrübesini daha da ilerletip geliştirmeyi hızlı 

ve etkili çözümler üretmeyi hedef edinmiştir. 

B.F.M' nin Endüstriyel Tartım Otomasyon deneyimleri, şu ana kadar yapmış olduğu projelerde 

gelişen teknolojiyle senkron hareket eden tasarım, üretim ve uygulama ekipleriyle yapılan 

çalışmalarda somutlaşmıştır. Özellikle gıda, kimya ve plastik üreticilerine yönelik çalışmalarda 

günümüz teknolojisini en yüksek seviyede kullanarak, silo ve tanklarda, depolama sonrasında, 

reçeteye göre tartım ve dozajlımalar yapılmaktadır. Ayrıca B.F.M. Makina Otomasyon, anahtar 

teslim projelerde, müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler oluşturarak, özel makina, sistem 

projelendirmesi ve imalatı yapmaktadır. Dinamik bir kadroya sahip olan firmamız müşteri 

taleplerini yenilikçi ve inovatif yöntemlerle karşılamayı, müşterilerimizin olumlu ve olumsuz tüm 

geri bildirimlerini ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, daha iyi hale getirmek için değerlendirmeyi 

temel ilke edinmiştir. Bu nedenle firmamız müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutmaktadır. 

 

1.2. TEKNİK DESTEK 

 Bu kılavuzda anılan hususlar, önemle ele alınmalıdır. Genel ve temel teknik kavram, 

yaklaşım ve disiplinin gerekleri, ayrıca anılmamıştır.  

 İlgililerin, bu hususlarda, işletme yapılan bölge/ülke de geçerli olan, tüm iş güvenliği, 

teknik standartlar vb. uyum sağlaması gerekleri açıktır. 

 Lütfen makinelerin üzerinde ve parçalarda, orijinal dışına çıkmayınız. Farklı uygulamalar 

için üretici onayı alınız. Makineler belirlenen kapasitelerini aşacak şekilde 

kullanılmamalıdır.   

 Günlük kontroller de diğer tüm işlemler, yetkili ve bilgili personelce yürütülmelidir ve 

gerekli alet araç ve sair unsurlar kullanılmadan işlem yapılmamalıdır.  

 Basit çuval dolum makinası ile ilgili herhangi bir sorun oluşması durumunda müdahale 

etmeden önce BFM Makina Otomasyon yetkilisi ile irtibata geçiniz. 
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2. TEMEL EMNİYET BİLGİLERİ 

2.1. GÜVENLİK, ÇALIŞMA VE KULLANIM ŞARTLARI 

 Kullanıcılara,  bu dokümanların ulaştırılması alıcı/kullanıcılar sorumluluğunda ve yetkisi 

içindedir. Bu dokümanı veya gerekli kısımlarını kullanıcıların kolaylıkla ulaşabileceği 

noktalarda bulundurunuz. 

 Tesis sorumluları; ürün ile ilgili ülke, bölge de geçerli iş güvenliği, işçi sağlığı kural, 

yönetmelik ve kanunların gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ayrıca çalışan tüm 

personel iş güvenliği, işçi sağlığı kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür. 

 Üreticinin bu dokümanda belirtmediği hususlarda iş kolu ve işlemlerin gerekleri için geçerli 

çevre, iş güvenliği, işçi sağlığı ve diğer sosyal sorumluluklar konusunda, geçerli kanun, 

yönetmelik, yönerge ve kurallar geçerlidir. 

 Ünitelerinin çalıştırılması ile ilgili olası,  tüm risk, tehlike ve kazai durumlara karşı gerekli 

hassasiyet gösterilmelidir. Normal çalışma şartlarında gerekli güvenlik şartlarına ilaveten;  

normal dışı çalışma durumları ve/veya bakımlar sırasında ortaya çıkabilecek riskler için 

ikazlar sağlanmalıdır. Makine kapasitesinin üzerinde çalıştırılmamalıdır. 

 Sağlık Problemi (kalp, psikolojik rahatsızlıklar vb.) olanların makinaları kullanmasına izin 

verilmemelidir. Aşırı yorgunluk ve uykusuzlukta makinalar kullanılmamalıdır. 

 Her hangi bir işlem öncesi çuval dolum makinasının kullanılacağı zeminin sağlam ve 

düzgün olduğundan ve makinanın sağlam bir şekilde montajlandığından emin olunuz. 

Üniteler,  tam teşekküllü ve monte edilmiş halde değil ise asla çalıştırmamalıdır. Çalışma 

sırasında ünitelere, hariçten hiçbir şekilde müdahale edilmemelidir.  

 Asla ve asla çalışan pnömatik silindirlerin ve konveyörlerin bulunduğu kısımlara hiçbir 

şekilde ve nedenle elinizi sokmayınız. O bölümden tutmayın. Parmaklarınız ve eliniz ciddi 

anlamda zarar görebilir. 

 Hiçbir nedenle konveyör üzerine çıkılmamalıdır. 

 Çuvalı bunker ağzına sabitleyen sabitleyiciler çalışırken dikkat edilmelidir. Sabitleyicinin 

dayandığı alanlardan tutulmamalıdır. 

 Üst katta bulunan kefenin kapaklarının hava basıncı düşüklüğü nedeniyle kendiliğinden 

açılma riski vardır. Eğer kefenin ağzı açılırsa içindeki madde çuval olup olmaksızın aşağıya 

dökülebilmektedir. Bu nedenle sistem kullanılmadığı zaman kefenin içinde ürün 

bırakılmamalıdır.  

 Dolumu yapılan ürün tozuyan bir malzeme ise tozumanın oluşabileceği alanlarda vakum 

yapılması önerilir. 

 Çalışma sırasında üniteden her hangi bir zorlanma, aşırı ısınma, titreme gibi sorunlar tespit 

edildiği an sistem durdurulmalı ve yetkili kişilerce sorunun kaynağı belirlenmelidir. 

 Ünitede oluşan sorun kaynağının belirlenememesi halinde BFM Makine Otomasyon ile 

irtibata geçilmelidir. Üretici yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir değişiklik yapılması 

durumunda, oluşacak olumsuzluklar ve sonuçları için üretici sorumluluk üstlenmeyecektir. 

 Garanti şartlarını okuyunuz.   
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2.2. UYARILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makinenin hareketli aksamlarına hiçbir şekilde ve nedenle el sokulmaz. Eliniz sıkışarak 

kalıcı hasara uğrayabilirsiniz. 

 

Makine çalışırken tamirat yapılmamalıdır. Aksi halde çok ciddi kazaların oluşmasına 

sebebiyet verebilir. 

 

Kesinlikle makinenin altından geçmeyiniz. Operatör dışındaki kişilerin makinenin çok 

yakınında durması sakıncalıdır. 

 

Makinanın elektrik ile bağlantısı kesilmeden, elektrikle çalışan makine bileşenlerine ve 

kablolara dokunulması sakıncalıdır. 
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3.TEKNİK BİLGİLER 

3.1.TANIM 

DMK803 basit çuval dolum makinası çuvalların hassas bir şekilde doldurulmasını sağlayan yarı 

otomatik bir makinadır.  Dolum işlemi esnasında çuval sürekli olarak tartılır. Dolum iki kademeli 

olarak gerçekleştirilir. Set edilen ağırlık değerine ulaşıldığında, sistem, yavaş beslemeye geçerek 

dolum hassasiyetini arttırır. Besleme elemanı olarak bantlı konveyör veya helezon 

kullanılmaktadır. Dozajlama; helezon veya konveyör hız ayarının yapılmasıyla yada klape 

sisteminin açılıp kapanmasıyla sağlanır.  

 

3.2. İŞ AKIŞI 
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1. Makine enerji bağlantısı yapılarak çalışmaya hazır konuma getirilir.  

2. Makine çalıştırılmadan önce İndikatör kalibrasyonunun yapılmış olduğundan emin 

olunması gerekmektedir. 

3. Çuval dolum ağzına yerleştirilir. 

4. Operatör Switchi tetikleyerek pnömatik pistonlar ile çuval sıkıştırma sistemi hareketlendirir 

ve çuvalın sıkıştırılması sağlanır. 

5. Malzeme bunkerden helezon veya konveyör sistemleriyle taşınarak yada klape sistemiyle 

kontrollü bir şekilde dökülür. Tartım sisteminde bulunan Loadcelller ile sürekli ölçüm alınır 

ve istenilen ağırlığa ulaşana dek dolum işlemi devam eder. İstenilen ağırlığa ulaşıldığında 

dolum durur.  

6. Dolum işlemi tamamlandığında çuval sıkıştırma sistemi açılır. Bekleme süresi çuval 

büyüklüğüne malzeme özelliklerine göre değiştirilebilir. 

7. Dolumu tamamlanmış çuval bant konveyör üzerine düşer ve operatör tarafından alınır. 
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3.3. TEKNİK DETAYLAR VE YAPISAL BİLEŞENLER 

 

ÖGE NO ADET TANIM 
1 1 Şase 

2 1 Tartım Sistemi 

3 1 İndikatör-W200 

4 2 Çuval Sıkıştırma Sistemi 

5 1 Konveyör-2m 
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4. BAKIM  

 Makine üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmadan bakım yapılmamalıdır. 

 Ünitenin periyodik bakımlarını aksatmadan yapılmalıdır. 

 Bakım esnasında ünitenin hareketli parçalarının sabitlendiğinden emin olmadan raylara ve 

hareketli kısımlara el sokulmamalıdır. 

 Kir veya toz birikmesini önlemek amacıyla bantlı konveyörler, kefeler, bunker her 

kullanımdan sonra temizlenerek, güvenli pozisyonda bırakılmalıdır. 

 Çalışan konveyör sistemlerinin gün içerisinde belirli sıklıklarda gözlemlenmesi önemlidir. 

Bant üzerinde oluşmuş en küçük yaralanma, çizik veya kesiğe müdahale en kısa zamanda 

yapılmalıdır. Müdahale gecikir ise yüksek gerilim altında ki küçük kusurların hızlı bir 

biçimde büyümesi ve bandımızı kullanılamaz hale getirmesi kaçınılmazdır. Özellikle 

otomatik gergisi olan bantlarda bu gözlem daha sık yapılmalıdır. Aksi takdirde bant 

kopması, üst üste binmesi ve gerilmeyi sağlayan ağırlığın yere düşmesi gibi istenmeyen 

olaylar yaşanabilir. 

 Pnömatik sisteminin, düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekli bakım işlemleri 

uygulanmalıdır. 

 Aylık olarak makinanın yağlanması gereken rulman, redüktör vb. parçaları kontrol edilmeli 

ve ihtiyaç halinde önce temizlenmeli sonra yağlanmalıdır. Kullanılan yağın özelliklerinin 

bir önceki yağla uyumlu olduğundan emin olmadan yağlama işlemi yapılmamalıdır.  

 Makinenin çalışma durumuna göre düzenli aralıklarla dolum ağırlık kontrolü yapılması 

gereklidir. İstenilen değer aralığında bir sapma varsa kalibrasyon işlemlerinin yapılması 

için üretici firmayla iletişime geçilmelidir.  

 Kullanım sırasında herhangi bir zorlanma sesi, titreşim vb. durumlarla karşılaşıldığında 

müdahale etmeden önce sorunun kaynağını iyi bir şekilde belirleyin. Kaynak 

belirlenemiyor ise B.F.M. Otomasyon ile iletişime geçilmelidir.  

 

5.GARANTİ ŞARTLARI 

 Garanti süresi, bu makinenin kılavuzunda belirtilen şekilde devreye alınması ve 

kullanılması halinde ve bilgimizin dışında ürün üzerinde değişiklik veya de montaj 

yapılmadığı sürece çalıştırılıp, teslim süresinden itibaren 12 aydır. 

 Makinenin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, düzenli bakım 

yapılmaması ve yetkisiz kişilerce bakım, onarım yapılması sonucu oluşan arızalar garanti 

kapsamı dışındadır. 

 Kullanıcıdan kaynaklanan arızaların giderilmesi için gönderilen servisin ücreti ve yedek 

parça değişimi alıcıya aittir. 


