
Çok tırmıklı ızgaralar, arıtma tesislerinin giriş yapılarına monte edilerek atıksu içinde arıtma prosesini ve arıtma
ekipmanlarının çalışmasını etkileyecek katı maddelerin tutulmasında kullanılır. Ünite, yatayla yaklaşık 70-80
derece açı yapan bir çerçeve, iki adet sonsuz olarak birleştirilmiş zincir ve bu zincir çiftinin üzerinde sıralanmış
tırmıklardan meydana gelmektedir. Bir yerine çok sayıda temizleme tırmığı bulunması, 5 mm gibi çok küçük
aralıklarda dahi verimli bir temizleme sağlayarak tıkanma riskini en aza indirmektedir.

Çok tırmıklı ızgaralar temel olarak
aşağıdaki parçalardan oluşur;

Izgara şasisi
Izgaranın taşıyıcı elemanıdır ve U
şeklindeki 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.

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.

Zincir mekanizması
Tırmıkların üzerine dizili olduğu, sonsuz olarak birleştirilmiş zincir çifti ve mekanizmanın üst kısmında bulunan
iki adet zincir dişlisinden oluşmaktadır.

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

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, sistemi gelebilecek yüksek
torklardan ve bundan kaynaklanabilecek hasarlardan korumak amacıyla bir sınırlayıcı ile donatılmıştır.

MAN 2040 06.09-T

ÇOK TIRMIKLI IZGARA

Tahrik ünitesi

Karşı sıyırıcı

Deşarj şütü
Izgara şasisi

Debris plakası

Izgara
çubukları

Tırmık

Zincir



MASS ARITMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 700. Sok., Gebze 41480 Kocaeli - Türkiye

Tel: +90 (262) 751 2210 pbx   Faks: +90 (262) 751 0730   e-mail: info@massaritma.com   http://www.massaritma.com

MAN 2040 06.09-T

ÇOK TIRMIKLI IZGARA

Dizayn bilgileri:
Kanal genişliği : 600 - 3500 mm
Kanal derinliği : 5000 mm’ye kadar
Deşarj yüksekliği : 800 - 2800 mm
Izgara lama boyu: h su + 200 mm
Izgara aralığı : 5 - 50 mm
Montaj açısı : 70 - 80 derece
Tırmık hızı : 4 - 8 m/dk.

Aksesuarlar:
• Tork sınırlayıcı

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


