
www.parget.com.tr

Parget Gypsum Technologies
تكنولوجيات باركيه الجبسية

Gypsum Calcination Kiln
The advantages we get from using rotary kilns in calcination 
units
• High control capability,
• Adjustability of freeze duration and crystal water in 
desired quality,
• 5-35 ton/hour capacity ranged calcined plaster,
• We offer calcination facilities that can be easily operated 
with the developed, user-friendly PID control systems.

فرن تكليس الجبس
ميزات إستخدام الفرن الدوار في وحدات تكليس الجبس

• قابلية تحكم عالية
• فترة التجميد وخاصية التحكم بالجودة المطلوية لمياه الكريستال

• طن / ساعة قدرة إنتاجية من الجبس المكلس 35-5
• نقدم محطات تكليس سهلة اإلستعمال من خالل أنظمة تحكم PID متطور وصديق للمستخدم 

Parget Makina İmalat İnşaat ve Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Vertical Kiln
• 5-25 ton/hour capacity range,
• Compact,
• Low mechanical maintenance and 
operating costs,
• Product quality and crystal water with 
stabilized values,
• Easy commissioning and trouble-free 
operation capability accompanied by 
experienced professional supervisors,

فرن عامودي
• طن/ ساعة طاقة إنتاجية 25-5

• يشغل مساحة قليلة
• تكلفة صيانة وتشغيل اآللة منخفض

• صاحب قيم مستقرة لجودة المنتج و مياه
 الكريستال

• سهولة تكليف وتشغيل خالية من المتاعب
برفقة خبراء مشرفين
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Centrifugal Beater Plate Mill
• Long life, useful and low maintenance-repair costs.
• Has a more durable construction achieved by extending the wear of the rotor and stator designed as a result of 
research and development.
• Provides a high production capacity with low energy consumption.
• Provides the opportunity of obtaining products with different particle sizes with the exclusively developed sieve.

مركز طرد مطحنة مطرقة
• يدوم طويالً،مفيد و تكاليف العناية-الصيانة منخفضة

• وفقاً لنتائج أنشطة أركي فإن التصميم الدوار والثابت يزيد من عمرها ويجعلها أكثر قوة ومتانة
• يؤمن قدرة إنتاجية عالية بإستهالك منخفض من الطاقة

• بفضل الشاشة المتطورة يقدم إمكانية الحصول على مواد باحجام مختلفة من الحبوب

İsa Çağlar KERMAN - Fikri Ala 
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We reserve the rights to change the technical specifications and design of products without prior notice

تحتفظ شركة آلة باركيت على حق تغيير مواصفات وتصاميم منتجاتها



Parget Gypsum Technologies تكنولوجيات باركيه الجبسية

تكنولوجيات باركيه الجبسية
 حجر الجبس )جبس( يتشكل بشكل طبيعي ، ويتكون من 

 أثنين من جزيئات الماء يحتوي على   المعدنية . كمية مياه
 )CaSO4.2H2O( الكريستال في حجر الجبس %21-20

  كبريتات الكالسيوم
 يتم الحصول على الجبس من خالل ترك نصف جزيء
 من الماء داخل حجر الجبس ، و التكليس   و الطحن .

 عندما يتم خلط الجبس بالماء يصلب مجدداً ويتحول إلى
)CaSO4.2H2O  →  CaSO4+ ½H2O(

إلى مواد تحتوي على خصائص مواد البناء
 يستخدم الجبس في مجال اإلنشاءات على نطاق واسع: جبس

 بودرة ، يستخدم على شكل ألواح و قطع.أسباب إستخدام
الجبس كمواد بناء

• كونه طبيعي
• خلق مكان صحي للعيش 

• كونه جميل وخفيف
• كونه يحتوي على الحد األقصى من الخصائص 

المناسبة لبيولوجيا مواد البناء
 في يومنا هذا يستخدم 5% من حجر الجبس لألغراض

 الزاعية و 15 % لألغراض الصناعية ، و الكمية المتبقية
جميعها تستخدم في البناء

 آلة باركيه في تكنولوجيات الجبس ، شريككم في تفهم
  الزبائن، ويقدم خدمات تتمثل بفريق خبير في إداراة المشاريع
 و خدمات التواصل ما بعد البيع  حيث يقدم لكم أنسب الحلول

عن طريق فهم طلباتكم بشكل صحيح

Grinding Separation Unit
With grinding separation units that are manufactured and 
designed with the Parget Technology, high-efficiency facilities 
that need less energy are provided for gypsum that is used 
in producing satin plaster, plaster, plasterboard and plaster 
blocks. 
The material that is grinded in a range of 0 – 1000 µ with 
a centrifugal beater plate mill, should be stocked separated 
in the range of 50-400µ with a dynamic air classifier with 
adjustable precision in a way that there is no material on the 
desired product grain size.

وحدة الطحن والفصل
 من خالل وحدات الطحن والفصل التي يتم تصميمها وصنعها بتكنولوجيا باركيه 

 يتم تأمين  مصانع تتطلب طاقة منخفضة وكفاء عالية من أجل الجبس البودرة الذي
يتم إستخدامه في صناعة الجبس الحشو ، الجبس ، ألواح الجبس و قطع الجبس
 عن طريق الطاحونة المطرقة ،لكي ال يكون هناك مواد يفوق حجم    1000-0

  لمواد المطحونة ما بين
 حبة المنتج بفضل فاصل الهواء الدينامكي الدقيق ،يتم تخزينه بشكل منفصل ما بين

400-50µ

وحدات الطحن والفصل
• يسهل التشغيل

• يتم التحكم في عملية األتمتة بسهولة عن طريق نظام سكادا
• عن طريق فاصل الهواء الذي يحتوي على تصميم خاص من الممكن الحصول على أحجام

مختلفة من الحبوب دون إيقاف النظام
• من الممكن أن يتم تغيير إنتشار أحجام حبوب المنتج من خالل تغيير سرعة الفاصل، تدفق

الهواء-الضغط وتغيير إتجاه الهواء المغذي للفاصل

Crushing and Screening Unit

It provides the mined gypsum with desired 

dimensions according to the calcination 

method to be used.

Packing Units
Bagging is done with the linear or rotary packing 
machines that are chosen according to the capacity 
of the facility. 
The linear packing machines that are developed by 
the Parget Technology provides: 
Packing within 20-50 kg range bags,
The ability to use Kraft or PP valve bags,
Packing with 250-300 bag/hour capacity, 
The advantage of rapidly and easily changing the 
product type, bag type and the bag variant, 
The ability to do weighing with 1% precision. 
Automatic filling, weighing and bag dropping 
opportunities

Dosing, Weighing and Mixing Units
• The ability of easily integrated to the calcination and grinding–separation facilities.
• We offer our customers with facilities that offer an effective, sensitive dosing, weighing and homogenous mixing quality by putting the 
customer’s demands first with our powerful and experienced project team.
• The automatic dosing and weighing opportunity of mineral and chemical additives with high sensitivity.
• With the custom design reporting software that was developed in the automation system, the records of all the input that is used in 
production (mineral and chemical additives, electricity production, etc.), and of the products being manufactured and their amounts and 
can be reported spontaneously within the desired period ranges.

وحدات النسب ، الوزن والمزج
• التكليس والطحن – يتميز بـأنه مصنع فصل يدمج بسهولة

• نضع متطلبات زبائننا في الطليعة األولى وعلى نحو فعال من خالل كادرنا الخبير في المشروع كما نقدم  التسهيالت في تأمين النسب الدقيقة ، الوزن و
جودة الخطلة المتجانسة

• إمكانية تحديد النسب والوزن والمضافات المعدنية والكيميائية تلقائياً وبدقة عالية
• عن طريق برمجيات تقارير اإلنتاج المتطور في نظام التشغيل اآللي من الممكن أن يتم إبرام تقارير لحظة بلحظة عن المواد المستخدمة في اإلنتاج

) المعدن، المضافات الكيميائية، إستهالك الكهرباء...الخ (، كما يتم الحفاظ على المواد المنتجة وكمياته

Calcination Unit
When choosing the calcination method, the properties of the raw material, the 
usage purpose of the product and the technology appropriate for the project are 
determined. As Parget Makina; we are manufacturing and designing vertical kiln 
and continuous feed rotary kiln for the calcination units.  

Grinding Separation Units
• Provides ease of operation.
• The process is easily controlled with the automation Scada system.
• Can produce products with different grain sizes without stopping with the 
custom design dynamic air classifier.
• The grain size can be changed by changing the speed of the separator, air flow 
pressure and the air flow direction that is fed with the separator. 

 وحدة التكسير والفرز
 الجبس الذي يتم إخراجه من المنجم يتم 

.تحديد أبعاده وفقاً لطريقة التكليس

وحدات التغليف
 وفقاً إلستيعاب المصنع يتم إعتماد الخطة أو آالت التغليف

الدوار في عملية التغليف
 آالت التعبئة والتغليف المصنوعة عن طريق تكنولوجيا

باركيه المتطور
إمكانية تعبئة أكياس ما بين 20-50 كغ

PP   إمكانية إستخدام أكياس صمام كرافت أو
إمكانية تعبئة 250-300 كيس / ساعة

 ميزة شكل المنتج، شكل الكيس  و سهولة تغيير النوع بشكل
سريع

بنسبة حساسية 1% يؤمن قابلية حساسية الوزن
تعبئة تلقائية ، إمكانية الوزن وإسقاط الكيس

وحدة التكليس
 عند إختيار طريقة التكليس يتم تحديد خصائص المواد الخام، الغاية من إستخدام
 المنتج و تحديد التكنولوجيا المناسب للمشروع. نحن كألة باركيه: نقوم بتصميم

وتصنيع فرن دوار وفرن عمودي مغذي دائم من أجل وحدة التكليس
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Parget Gypsum Technologies

Gypsum is a Calcium Sulfate (CaSO4.2H2O) 

mineral, which occurs naturally and has 

two water molecules in its composition. The 

crystal water amount in gypsum is around 

20-21%. Gypsum is produced by calcining 

(CaSO4.2H2O  →   CaSO4+ ½H2O) the gypsum 

by remaining a half molecule of water and 

then grinding it. Gypsum becomes a building 

material that has a binding property, which is 

hardened again after being mixed with water. 

Gypsum is commonly used in construction 

business as gypsum, plates and blocks. The 

reason this gypsum is used as a building 

material is because;

• It is natural,

• It creates healthy living environments,

• It is aesthetic and light,

• It is a building material that has the 

appropriate qualifications, which fits in a 

maximum with the biology of building.

In our day, 5% of gypsum usage is in 

agriculture and 15% is in industrial uses. The 

remaining sum is entirely used in building 

sector.                                

In gypsum technologies, Parget Makina is your 

partner offering the most suitable solutions 

by understanding your demands with its 

customer-oriented approach, experienced 

Project management team and accessible 

after-sales service responsibility.
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