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YOĞUNLAŞTIRICI
Çamur yoğunlaştırma, çöktürme havuzlarından alınan çamurdaki su oranının azaltılması işlemidir. Yoğunlaştırma
esas olarak kendisini takip eden çamur susuzlaştırma süreçlerindeki hacmi azaltmak için kullanılmaktadır.

Ham çamur, yaygın olarak, yoğunlaştırma tankının merkezinde yer alan giriş kutusuna beslenmektedir. Tabanda
yer alan sıyırıcı paletler ile çamur, tank merkezindeki çukura itilirken, çamur buradan susuzlaştırma için emilir.
Çoğunlukla yoğunlaştırıcılarda çamurun hafif karışımını temin etmek için, sıyırıcı kollarına düşey çubuklar
yerleştirilmektedir.

Sürekli beslemeli tip yoğunlaştırıcılarda, çamur üst suyunun uzaklaştırılması için dalgıç perde ve savak sistemi
kullanılmaktadır. Kesikli sistemlerde ise, çamur üst suyunu dekante edecek düzenler bulunmaktadır

Yoğunlaştırıcılar temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur;

Tahrik ünitesi
Motor redüktör ve merkez yataktan meydana gelen tahrik grubu, köprü üzerine yerleştirilmektedir. Tahrik grubu,
hareketi ana mile iletir. Yataklar her türlü yatay ve düşey yükler dikkate alınarak seçilmektedir. Tahrik grubu
aşırı yüklere karşı emniyet olarak “tork limiter” ile korunur.

Giriş kutusu
Giriş kutusu karbon çelik veya paslanmaz çelikten yapılmakta ve köprüye cıvatalı olarak asılmaktadır.

Boru mil
Standart boru veya bükülmüş saçtan imal edilen mil, tahrik grubundan aldığı hareketi, kendisine bağlı olan
taban sıyırma bıçaklarına ve düşey çubuklara iletilir.

Taban sıyırıcı
Taban sıyırıcılar, kollar ve sıyırma paletlerinden oluşur. Paletlerin sayısı tank boyutlarına göre belirlenir. Sıyırıcı
kollar; standart boru, profil veya bükülmüş saçtan imal edilirler. Paletlerin uç kısımlarında,  tank tabanına temas
eden, kauçuktan yapılmış sıyırıcı bıçakları bulunmaktadır. Bıçaklar cıvatalı olarak bağlıdır ve aşınmaları halinde
kolayca değiştirilebilirler.

Düşey çubuklar
Düşey çubuklar çamurun karıştırılması için monte edilirler. Çubuklar taban ve yüzeyde bulunan yatay kollara
mafsallı olarak bağlandığından ara mesafeleri istenildiği şekilde ayarlanabilmektedir.

Çıkış savakları
DIN 19558 normuna uygun V tipi dişli savaklar opsiyonel olarak yoğunlaştırcı sistemlere dahil edilmektedir.

Opsiyonel aksesuarlar:
• Lokal kontrol paneli
• Köpük sıyırma sistemi
• Köpük perdesi
• Çelik köprü
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