
TOZ & SIVI URETIM TEKNOLOJISI



SCHEFFER TOZ GUBRE
Scheffer markasi butik bir yapilanma icin kuruldu. Nominal limitlerde uretim yaparak uygun sartlari ve firsatlari magazalari 
vasitasiyla musterilerine ulastirmak amaci ile. Bu dogrultuda gelen, toz gubre taleplerine cevap vermek icin ise calismalarina 
basladi ve su asamalarda kendine has kosullari ortaya koydu;

I. MIKRON OGUTME

Scheffer icin toz gubredeki homojenlik onemlidir. Tozlarin farkli molekuler yapisindan ve ozgul agirligindan dolayi karisimlarda alt-ust 
farkli olma faktoru ortadan kaldirilmaliydi. Agir tozlar alt bolumde birikirken hafif tozlar ust kisimda kaliyor ve dolum homojen 
yapilamiyordu. Uretim prosesinde ilk etap eklemesi yapilarak 33kW lik gucte bir on ogutucu unitesi ile her bir gubre mikron seviyesine 
ebatlanarak standartlik saglandi. Bu mikron yapinin getirdigi avantajlar ise

• Extra Su absorve kapasitesi / yuksek cozunurluk vizkozitesi
• Koklerden emilim kolayligi
• Ambalaji icinde homojen bekleme
• Suya konuldugunda dibe varmadan counebilirlik hizi / sivi solusyonda dagilim homojenizetesi

II. AKTARIM VE TANK DOLUM

Ebatlanmis toz mikronlar yuksek vakum ile 10 metrelik hattan basincli karistirma tankina aktarilir. Bu proseste olusan basinc ve ters 
itme kuvveti, hatta buyur bir strese neden olup 70% lik aktarim kayiplarina neden olmaktadir. Bu ise aktarimda bazi mikronlarin hedefine 
ulasmadigini gosterir. Bu stress kosullarini scheffer kendi muhendislik uzmanligi ile cozerek 99% aktarim ile gubre de olusabilecek 
eksiklikleri ortadan kaldirmistir.

III. KARISIM

Scheffer kendi ozel tank yapisi ile basinc altinda alisila gelmisin disinda bir mixer yapisi ile karisim yapmaktadir. Karisim sartlari 
homojenlik icin onemlidir.

IV. KAPLAMA

Ozel karistiricida basinc altinda karisim yapilan mikronlar, yine scheffer in gelistirdigi yuksek basinc soguk buharlama yontemi ile her 
bir mikrona kadar kaplanir. Scheffer karisimi sivi aktif gruplari ve sivi pepton icerisindeki enzim gruplari ozel sistem ile buhar zerrelerinin 
uzerine bindirilerek tank icesinde gonderilir. Bu yapi surekli beslenerek ortamda buhar stabilitesi saglanir. Her bir mikron buhar 
zerrelerini yakaladiktan sonra sistem durur. Surec sonunda mikronlarin kaplanmasi sona ermistir. Bu surec dolumdaki tozlanmayida 
engelemistir. Gubre mikronlari dengeli nem yapisi ile yeni bir hal almistir. 

V. DOLUM

Ozel yapim silo dolum hattina basinc ile aktarilan mikronlar otomatik tartim hatti ile paketlenir.



SCHEFFER SIVI GUBRE
FERMENTASYON

Fermentasyon tanklari surec boyunca oksijen ile karistirilarak yikim ve uretim sureci hizlandirilir. Hizli yanimi olan organic sivi ile kisa 
surede max. verimlilik elde edilmesi saglanir

 

I. BASLANGIC SENARYO 1

6 Bar Basincli krom fermantasyon tanklarinda organic gubreler istenilen bakteri gruplari ile zenginlestirilip enzim uretimi yaptirilir. 

Ia. BASLANGIC SENARY 2

Fermentasyon tank ici hazirlanan pepton besi ortamlari ile bakteri uretimi yapilarak gubre uretimine ilave edilir.

II. ASILAMA

Dolum unitesine aktarilan hazir sivi gubre agir devirde karistirilirken yuksek basinc ile en derin noktalarina kadar aktifler enjekte edilir. 
Ciftli bar sistemi ile derinlere kadar inen aktiflerin yanina ozel tip bakterilerin anlik asilanmasi da gerceklestirilir. 

Extra homojenisasyon method.

III. DOZAJLAMA

Dolum unitesi hatlarina bagli dozajlama sistemleri ile bidon hacmine gore sabit gramajlarda vimatin gruplari ilave edilirken pH 
iyilestirilmesi yapilir. Bu her bidon gruplari icin yapilan, ilave edilen iceriklerdir. Sistem otomatik devreye girer ve dolum sonu itibari 

ile otomatik kapanip diger bir doluma hazir bekler.

IV.DOLUM

Sivi akis sistemleri ile bidonlarin dolumu yapilir ve kapatilir.




