
DOSERINGS-
 SYSTEM  
 FÖR FASTA 
 MATERIAL

Pålitlig utmatning och 
högsta noggrannhet.
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Ett komplett program av produkter för säker utmatning 
och noggrann dosering av fasta material.

TOMAL - Doseringssystem för fasta material
Pålitlig och noggrann dosering bidrar till högre säkerhet i Era processer

- TOMAL multiskruvdoserare
- TOMAL polymerberedare för
  pulver och flytande emulsions-
  polymerer
- TOMAL storäckstömmare
- TOMAL dammfilter
- TOMAL valvbrytningssystem

- TOMAL avstängningsspjäll
- TOMAL skruvtransportörer
- TOMAL inblandningskar
- TOMAL pneumatiska trp
- TOMAL nyckelfärdiga dosering-
  anläggningar med silor

TOMAL erbjuder allt Ni behöver 
för hantering av fasta material 
– från skruvdoserare till polymer-
beredare, från storsäckstömning 
till nyckelfärdiga doserings-
anläggningar. 

Mer än 30 års erfarenhet av  
dosering av fasta material finns 
inbyggt i TOMALS utrustningar. 
Vi erbjuder ekonomiska lösningar 
med våra system, även för svåra 
fall som material med stora vari-
ationer i volymvikt och problem 
med valvbildning.

Komponenter och system för Era processer

TOMAL´s doseringsprincip
Unika fördelar jämfört med konventionella system

Säker och noggrann dosering utan avbrott.

Tack vare lång erfarenhet av dosering 
med en mängd olika torra pulver ges 
möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt 
erbjuda våra kunder en säker och nog-
grann dosering.

TOMAL´s multiskruvdoserare ersätter 
dyra lösningar med vibrerande/fluidise-
rande botten som då ger en okontroller-
bar tömning av silon. Materialet bibehåller 
dessutom en konstant volymvikt.

Tack vare multiskruvdoserarens stora 
aktiva inmatningsyta, med minst 2 sam-
verkande doserskruvar, behöver inte 
kunden en vågutrustning eller extra våg-
behållare.

TOMAL´s utrustning ger en utmatning 
och dosering utan avbrott, utan okontrol-
lerad fluidisering och aldrig eller sällan ett 
behov av valvbrytningsutrustning. 
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TOMALs doseringsutrustning är 
utprovad inom ett brett urval av 
applikationer inom industri och 
kommuner 
- Papper och cellulosa
- Kemisk industri
- Livsmedel
- Energikraftverk
- Avloppsreningsverk/vattenverk
- Rökgasrening
- Gruvindustri
- Betongindustri
- Justering av pH i vattendrag

TOMAL typ 405GL med fem doserskruvar samt nivåvakt för indikering av tomnivå.

TOMAL Multiskruvdoserare
Minskar kostnader genom pålitlighet och noggrannhet
TOMAL multiskruvdoserare 
optimerar Era processer genom 
säker utmatning och noggrann 
dosering. Dyrbar överdosering 
elimineras och en optimal bland-
ning uppnås varje gång.

Doserarna är robust konstruera-
de vilket resulterar i låga under-
hållskostnader. TOMAL´s dose-
rare finns i ett brett sortiment av 
modeller och storlekar för ett stort 
användningsområde.

Användningsområden

Doseraren har unika fördelar!
Säker siloutmatning och samtidigt en dosering med högsta noggrann-
het utan avbrott. 

Doseringsnoggrannhet med TOMAL´s multiskruvdoserare jämfört med 
en enkelskruv är betydande. Den volymetriska doseringsnoggrann-
heten hos en enkelskruv är ofta sämre än 5 % men med TOMAL mul-
tiskruv nås en noggrannhet mellan 0,5 – 1 %.

- Säker siloutmatning
- Högsta doseringsnoggrannhet
- Linjär utmatningskurva
- Självrensande doserskruvar
- Kontinuerlig eller satsvis 
dosering
- Volymetrisk eller gravimetrisk
dosering
- Brett urval av modeller till nästan
alla användningsområden
- Konstruktioner anpassade till
livsmedels- och läkemedels-
industrin
- Robusta konstruktioner
av passade för kontinuerlig drift
- Tillverkade i kolstål eller 
rostfritt stål

Fördelar
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TOMAL polymerberedare
För upplösning och dosering av fasta och flytande polymerer

System för storsäckstömning

TOMAL storsäckstömmare tar 
hand om din hantering av fasta 
material i storsäckar. Våra stor-
säckstömmare är anpassade 
för säker tömning av valvbildan-
de material. Olika modeller för 
engångs- och retursäckar finns.

Andra TOMAL utrustningar såsom 
doserare, skruvtransportörer och 
inblandningskar kan lätt integreras. 
Många års erfarenhet gör det  
möjligt för oss att bygga optimala 
kundanpassade doserings- och 
utmatningssystem till många olika 
användningsområden.

TOMAL PolyRex polymerberedare

POLYMORE - anläggning för flytande polymer.

Mångsidiga beredningssystem för satsvis blandning 
av lösningar för fasta och/eller flytande polymerer.

Kompakta system för kontinuerlig 
produktion av polymerlösningar för 
flytande polymerer.

TOMAL utformar och tillverkar ett brett urval 
av storsäckstömningssystem.

Storsäckstömmare med dammfri hantering.
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TOMAL nyckelfärdiga doseringsanläggningar

Använd TOMAL´s kunskap och erfarenhet för att bygga 
Er doseringsanläggning. Vi tar ansvar för en helhetslös-
ning – från projektering till färdig anläggning!

Vi levererar kompletta anläggningar som inkluderar silor, 
valvbrytning, avstängningsspjäll, doserare, skruvtrans-
portörer, blandningskärl, vågsystem och el-utrustning för 
de flesta applikationer inom industrier och kommuner.

Anläggning för  
kalkdosering i ett 
avloppsreningsverk.

A Silorna är som standard runda med flera olika 
diamterar beroende på önskad volym.

B Silokonan är anpassad till det material 
som hanteras.

C Olika typer av valvbrytningssystem kan levereras.

D Avstängningsspjäll, vevmanövrerade eller med 
kätting.

E Tomaldoseraren garanterar en effektiv  
silotömning och noggrann dosering.

F Vid behov kan en skruvtransportör  
transportera materialet till doserpunkten.

G Blandningskärl komplett med omrörare,       
vattenstyrning och nivåkontroll.

H El-skåp med  komplett kabeldragning 
internt på anläggningen möjliggör en 
nyckelfärdig leverans.

Kompletta lösningar från en leverantör



1. Doseringsanläggning för tre  
olika kemikalier i en process för 
brandskydd av träprodukter.

2. Dosering och vägning av fyra 
olika kemikalier i en process för 
tillverkning av isoleringsmaterial 
till rör.

3. Dosering av MgO för reduce-
ring av svavel i samband med 
rökgasrening på fartyg.

4. Kalksilo med doseringsutrust-
ning vid ett avlopps reningsverk.

5. Komplett lagrings och dose-
ringsanläggning för hydratkalk  
inom gruvindustrin.

Intressanta referenser
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TOMAL AB • S-311 65 Vessigebro
Tel 0346 - 71 31 00 • info@tomal.se • www.tomal.se H
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ISO 9001:2008 
Quality Certificate


