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DİKDÖRTGEN TİP
KUM TUTUCU SIYIRICILARI

Kum sıyırıcılar  temel olarak aşağıdaki parçalardan oluşur;

Köprü
Standard çelik profil veya bükülmüş çelik levhalardan, kaynaklı olarak imal edilmektedir. Yürüme yolu galvaniz
ızgaralardan, kenar korkulukları standart borudan yapılmakta ve civatalı olarak monte edilmektedir.

Tahrik grubu
Hareketli köprünün ortasında yer alan motor, redüktör ve köprünün iki başında yer alan; biri hareketli, ikişer
tekerlekten oluşmaktadır. Geniş açıklıklı köprülerde motor redüktör grubu her iki başta yer almaktadır. Dar
köprülerde uçta yer alan motor, redüktör hareketli bir şaft ile aynı zamanda diğer tekerlek ünitesine iletilmektedir.
Sıyırıcı sistemlerde kauçuk tekerlekler kullanıldığı gibi, çelik tekerlek ve ray kombinasyonları da sıkça yapılan
uygulamalardandır.

Sıyırıcı
Köprüye asılı olan sıyırıcı kolları, standart profil ve borudan üretilmektedir. Sıyırıcı kolunun, sert cisimlerle
karşılaştığında yükselebileceği şekilde mafsallı bir yapısı vardır.
Sıyırıcının ucunda sert kauçuktan yapılmış olan bıçak kısmı bulunmaktadır. Cıvatalı olarak sıyırıcıya bağlanan
bıçak, aşınması halinde değiştirilebilmektedir.

Yağ sıyırma sistemi (opsiyonel)
İsteğe bağlı olarak yapılan yağ sıyırma düzeni yüzeyde biriken yağın, toplama oluğuna iletimini sağlayacak
şekilde, standart profil, çelik ve lastik levhalardan üretilmektedir.

Dikdörtgen tip kum tutucular havalandırmalı ve havalandırmasız olarak atık su arıtma sistemlerinde yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bu tür kum tutucuların tabanına çöken katı maddelerin tanktan uzaklaştırılması için
sıyırıcı sistemleri kullanılmaktadır.

Kum tutucu boyunca iki yönlü olarak hareket eden sıyırıcılarla kum, kanal tabanında yer alan oluğa itilmekte,
buradan hava kaldırmalı veya dalgıç tip pompalarla emilerek tanktan alınmaktadır. Su ile karışık olarak bulunan
bu çamur genellikle bir kum yıkama veya ayırma ünitesinden geçirilerek, içinde bulunan organik maddelerden
arındırılmakta ve kum konteynerlerinde toplanarak tesislerden dışarı taşınmaktadır. Kum tutucu sıyırıcıları tek,
iki, üç veya dört kanalı sıyıracak şekilde düzenlenebilmektedir. Küçük boyutlu tesislerde kum yıkama ünitesi,
sıyırıcı köprüsü üzerine monte edilebilmektedir.

Tahrik ünitesi

Köprü

Yağ sıyırıcı

Taban sıyırıcı

Opsiyonel aksesuarlar:
• Elektrik kontrol paneli
• Kum yıkama ünitesi
• Kum pompası
• Köpük sıyırma sistemi
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