
Halatlı ızgaralar arıtma tesisleri giriş yapılarında, pompa
istasyonlarında ve su alma yapılarında yaygın olarak kullanılan
ızgaralardır. Atıksu içinde arıtma prosesini ve arıtma
ekipmanlarının çalışmasını etkileyecek katı maddeleri tutarak,
prosesin ve ekipmanların korunmasında etkin rol oynarlar.
Özellikle derin yapılarda, yatayla 90 derece açı ile monte edilebilen
yapısı sayesinde daha az montaj yeri gerektirdiğinden, bu tip
ızgaralar tercih edilmekte ve böylece kanal boyları ve yapıların
boyutları daha kısa tutularak inşaat masrafları azaltılmaktadır.

Kablolu ızgaralar temel olarak aşağıdaki parçalardan oluşur;

Izgara şasisi
Izgaranın taşıyıcı elemanıdır ve U şeklindeki büküm yada standart
çelik profilden yapılmaktadır. Bütün yapı karbon çelikten yada
paslanmaz çelikten üretilir. Karbon çelik uygulamalarda malzemeyi
korozyondan korumak amacıyla epoksi kaplama veya sıcak
daldırma galvaniz uygulamaları yapılmaktadır.

Izgara çubukları
Izgara çubukları standart lamalardan üretilmekte ve civatalarla
gövdeye monte edilmektedirler. Uygulamanın ihtiyacına ve ızgara
aralığının boyutuna göre dikdörtgen veya trapez kesitli ızgara
çubukları kullanılabilmekte, üretim için karbon çelik veya
paslanmaz çelik malzemeler kullanılmaktadır.

Debris plakası
Çelik veya paslanmaz çelik levhadan üretilerek civatalarla ana
gövdenin üst kısmına sabitlenenen debris plakası, ızgara çubukları
bitiminde başlar ve deşarj şütüne kadar uzanır. Böylece ızgarada
tutulan çöpler deşarj şütüne kadar rahatlıkla sürüklenmektedir.

Deşarj şütü
Izgara tarafından tutulan ve tırmık tarafından yukarı taşınan çöpler, deşarj şütünden konveyör veya konteynere
boşaltılır. Bu parça da diğer aksamlar gibi çelikten yada paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Tırmıklar
Tırmıklar karbon çelik yada paslanmaz çelik plakalardan bükülerek üretilmektedir. Çalışma sırasında iki metal
yüzey arasındaki sürtünmeyi önlemek için, çelik tırmık üzerine polietilenden tırmık uçları civatalarla monte edilir.
Böylelikle bu parça zarar gördüğünde yenisi ile kolayca değiştirilebilmektedir.

Karşı sıyırıcı
Karşı sıyırıcı; ızgara tırmıklarınca yukarı taşınan atıklarının deşarj şütünden atılmasına yardımcı olur. Çelik
veya paslanmaz çelikten üretilir ve üzerine polietilen uç monte edilir. Polietilen uçlar zaman içinde zarar
gördüğünde yenisiyle kolaylıkla değiştirilebilmektedir.

Halat
Izgara tırmıkları iki adet halatla asılmakta ve hareket, halatların sarıldığı iki adet tamburun motor redüktör grubu
tarafından tahrik edilmesiyle sağlanmaktadır. Uygulamaya bağlı olarak paslanmaz çelik yada galvaniz çelik
halatlar kullanılmaktadır.

Tahrik ünitesi
Tahrik ünitesi, standart uygulama olarak, IP 55 korumalı motordan ve motorun çıkış hızını düşürerek tırmık
sistemi için uygun hızı sağlayan bir dişli kutusundan oluşmaktadır. Dişli kutusu, sisteme gelebilecek aşırı
yüklerden ve bundan kaynaklanabilecek hasarlardan korumak amacıyla bir tork sınırlayıcı ile donatılmıştır.
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Dizayn bilgileri:
Izgara kanal genişliği : 600 - 3000 mm
Izgara kanal derinliği : 20 m’ye kadar
Deşarj yüksekliği : 800 - 2800 mm
Izgara lama boyu : h su + 200 mm
Izgara aralığı : 15 - 100 mm
Yerleşim açısı : 90 derece
Tırmık hareket hızı : 6 - 12 m/dk

Aksesuarlar:
• Tork sınırlayıcı
• Nihayet şalteri

Opsiyonel aksesuarlar:
• Ultrasonik fark seviye ölçüm sistemi
• Lokal kontrol paneli
• Kapak
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