
Dairesel tip ızgaralar atık su akımlarından katı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan etkili ekipmanlardır.
Dairesel formda düzenlenen ızgara çubukları, kanal içine konkav kısmı akıma gelecek şekilde yerleştirilirler.
Çubukların kanal tabanına teğetsel olarak yerleştirilmesi atık su içerisindeki katı maddelerin ızgaraya doğru
hareket etmelerini temin etmektedir.
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Izgara çubukları üzerinde yakalanan katı maddeler, dairesel hareket yapan bir temizleme tırmığı ile kanal
tabanından yukarı doğru sıyrılırlar. Kanal üst noktasında yer alan bir tırmık temizleme kolu, tırmığın sürüklediği
katı maddeleri çöp sepetine düşürmektedir. Büyük tesislerde çöp sepeti yerine konveyör ile uzaklaştırma
yapılmaktadır.

Dairesel ızgaralar temel olarak aşağıdaki parçalardan oluşur;

Çerçeve
Izgaranın taşıyıcı yapısı olup, standart profil ve bükülmüş paslanmaz çelik elemanlardan oluşmaktadır. Karbon
çelik yüzeylere, korozyonu önlemek amacıyla sıcak daldırma galvaniz veya kumlama ve epoksi kaplama
işlemleri yapılmaktadır.

Izgara
Standart lamalardan yapılmış olup çerçeveye civatalı olarak bağlıdır.

Tırmık
Bükülmüş profilden, kaynaklı olarak imal edilmektedir. Izgara çubukları arasına giren kısımda polietilen veya
metal tırmık ucu bulunmaktadır. Tırmık uçları civatalı monte edildiğinden, aşınması halinde kolaylıkla yenisi
ile değiştirilir.

Temizleme kolu
Bükülmüş profilden, kaynaklı olarak imal edilmektedir. Tırmık koluna yapacağı basınç bir karşı ağırlık ile
sağlanmaktadır. Polietilen uç ile donatılmıştır.

Tahrik grubu
IP 55 korumalı, asenkron sincap kafes tipi motor, redüktör ve tahrik milinden meydana gelmektedir. Izgara
çerçevesine tork kolu ile monte edilmektedir.

Opsiyonel aksesuarlar:
• Elektrik kontrol paneli
• Tork sınırlayıcı
• Seviye farkı esasına göre çalışan kontrol düzeni
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Deşarj yüksekliği : 200 - 600 mm
Izgara aralığı : 10 - 80 mm
Tırmık hareket hızı : 12 m/dk

Dizayn bilgileri:
Izgara kanal genişliği : 400 - 2000 mm
Izgara kanal derinliği : 1200 mm’ye kadar


