SIYIRICILAR

SIYIRICILAR

SIYIRICILAR
Çökeltme tankı olarak da adlandırılan
çökeltme havuzları, parçacıkların
veya flokların çökelmesini
kolaylaştırmak için suyun çok
yavaş akıtıldığı büyük tanklardır.
Arıtma tesislerinde, çökelen ya
da yüzdürülen katı maddelerin
sistemden uzaklaştırılması için
kullanılan sıyırıcılardan; arıtmanın
pek çok adımında yararlanılır.
• Kum ve yağ ayırma
• Ön çökeltme
• Son çökeltme
• DAF (çözünmüş hava ile yüzdürme)
• Çamur yoğunlaştırma
Sismat Uluslararası, havuz geometrisine
göre dairesel ya da doğrusal olarak
tasarladığı sıyırıcılarda pek çok farklı köprü
tipi için çeşitli alternatifler sunar.
Sıyırıcılar; köprü boylarına ve tiplerine,
sıyırma tiplerine ve çalışma şekillerine
bağlı olarak gruplara ayrılır:
Köprü tipine göre
• Profil
• Panel
• Kafes
• Boru
• Kutu
Sıyırma tiplerine göre
• Emme
• Paletli
• Piket çitli

Köprü boyuna göre
• Tam çap
• Yarı çap
• Portafolu
Çalışma şekline göre
• Merkez tahrikli
• Çevreden tahrikli
• Doğrusal

Sismat Uluslararası, sıyırıcı ekipmanları statik
hesaplamalara ve mühendislik uzmanlığına
dayalı olarak tasarlar. Çamur yüklerine ve
miktarına uygun yapılan hesaplama, beraberinde
sağlam ve güvenilir bir çalışma sürecini getirir.
Sonuç olarak, çökeltme havuzlarında veya
yoğunlaştırma tankında ölü nokta kalmaz.
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DAİRESEL SIYIRICILAR
Dairesel havuzlara yönelik çamur sıyırıcılarda ya merkezi tahrik ya da çevreden tahrik mekanizması
kullanılır. Bu mekanizma prosese, havuz çapına, tasarıma ve çamur yüklerine bağlıdır. Dairesel sıyırıcılar
çeşitli sınıflarda incelenebilir. Bu sıyırıcılar, tahrik şekline göre merkezi tahrikli sabit köprülü sıyırıcılar ve
çevreden tahrikli döner köprülü sıyırıcılar olarak sınıflandırılabilir. Bir döner köprülü sıyırıcının uzunluğu
havuz çapına veya havuz çapının bir kesrine eşit olabilir. Çamur bertarafında, arıtma tesisinin katı
madde yükü belirleyicidir. Tabanda biriken çamur ya çamur hunisine sıyrılabilir ya da emme borularıyla
merkezi yapının boru hattına terfi edilebilir. Her iki yöntem için de çok sayıda seçenek sunulabilir.

MERKEZİ TAHRİKLİ SABİT
KÖPRÜLÜ DAİRESEL SIYIRICILAR
Merkezi tahrikli sıyırıcılar kolona veya sabit
köprüye monte olarak imal edilir. Yaygın olarak
sabit beton veya çelik köprüler kullanılır.
Merkezi tahrikli motor, şaft ve paletler kullanılır.
Sıyırıcı, taban yatağına monte edilir. Çamur,
paletler yardımıyla çamur konisinde toplanır.
Şaft, yataklı konik taban konstrüksiyonuna
sabitlenir. Sıyırıcı paletleri palet koluna bağlanır.
Paletlerde kolay değiştirilebilir sıyırma lastikleri
kullanılır. Köprüye monte: Köprüye monte
düzende, merkezinde bir tahrik grubunun yer
aldığı, tüm tank çapını içine alan bir köprü
mevcuttur. Tahrik grubunun çıkışında bir şaft
bulunmakta olup bu şaft, ana tarak tahrik
şaftına ya da tork borusuna bağlıdır. Kolona
monte: Kolona monte merkezi tahrik, çökeltme
havuzunun merkezinde bir kolon veya direk
imalatı gerektirir. Bu direğe bir tahrik grubu
yerleştirilir. Tahrik grubu, dışına bir tarak
kafesinin asıldığı bir çıkış tamburuna sahiptir.
Tarak kafesi döner ve tarak kollarını destekler.

Çökelmiş çamurun uzaklaştırılması
şu şekillerde sağlanabilir:
• Sıyırma bıçakları
• Çamur pompaları
• Emme düzeni
Sismat Uluslararası aynı zamanda, su ve
atıksu arıtma tesislerinde yaygın olarak
kullanılan merkezi tahrikli sabit köprülü
dairesel klariflokülatör de imal etmektedir.
Klariflokülatör, tek ünitede flokülasyon ve
durultma fonksiyonlarının kombine edilmiş
hali olup bilhassa ızgaralanan ve kumdan
arındırılan endüstriyel atıksuları arıtacak
ve optimum performans elde etmek üzere
durultma ünitesinin farklı bölgelerini kullanarak
koagülasyon, flokülasyon ve çökeltme
proseslerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanır.
İki tanka sahip olup içteki tank flokülasyon
ünitesi olarak, dıştaki tank da durultma
ünitesi olarak çalışır. Bu tip klariflokülatörde,
tahrik grubu köprünün merkezinde sabittir
ve borulu merkezi şaft, tahrik grubuna
bağlıdır. Şafta monte iki yapısal tarak kolu
mevcuttur, bunlarda, tank tabanında birikmiş
çamuru taramak için bıçaklar bulunur.
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SİSMAT ULUSLARARASI
UYGULAMALAR
MERKEZDEN TAHRİKLİ
SABİT KÖPRÜLÜ DAİRESEL
SIYIRICILARININ
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
PERFORMANS VERİLERİ
• Evsel atıksu arıtma tesisleri
• Dairesel ön ve son çökeltme havuzları
• Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri,
• Dairesel ön ve son çökeltme havuzları

•
•
•
•
•
•
•
•

Uzun hizmet ömrü
Yüksek derecede güvenilirlik
Efektif sıyırma
Kolay montaj ve nakliye
Oldukça yüksek çamur yüklerine dayanım
Sağlam ve bükülmeye dayanıklı sıyırıcı köprüsü
Hızlı ve hatasız montaj
Düşük işletme ve bakım maliyeti

• 28 m’ye kadar çap
• Sıyırıcı hızı: 1,2 m/dak ila 3,6 m/dak arası

ÇALIŞMA PRENSİBİ
Sismat Uluslararası Merkezi Tahrikli Sabit Köprülü Dairesel Sıyırıcıları, merkezi bir boruya tutturulan
kollardan meydana gelir. Bunlar, taban sıyırma kolları altında yer alan kaynaklı açılı sıyırma bıçaklarıdır.
Tahrik grubu sabit köprü üzerinde bulunur ve dişli, doğrudan merkezi şafta bağlıdır, bu şaftın alt
kısmında, sürtünmenin neden olduğu aşınmayı önlemek için bir taban yatağı mevcuttur. Sabit köprülü
dairesel sıyırıcılar, işletim esnasında çökelen çamuru dairesel çökeltme havuzundan uzaklaştırır.
Toplama silosuna doğrudan çökmeyen bu maddeler döner bıçaklarla merkezde yer alan siloya doğru itilir.
Toplama kanallarında temiz su toplanır. Siloda toplanan çamur, bir tahliye borusu ile sistemden uzaklaştırılır.

Tahrik grubu

Akış

Sabit köprü
Deflektör
Giriş borusu

Sıyırma bıçakları

1
Merkezi
kolon

Atıksu, sisteme orta
kolondan girer.

Çamur
hunisi

Çamur deşarj
borusu

2
Suda bulunan katı maddeler
havuzda yayılır ve havuz
tabanında çökelmeye
başlar. Bu nedenle,
tabanda biriken çamurun
uzaklaştırılması gerekir.

3
Merkezi tahrikli sabit
köprülü dairesel sıyırıcı
hareket etmeye ve merkezi
kolon etrafındaki kafese
bağlı sıyırma bıçakları
ile biriken maddeleri
sıyırmaya başlar. Sıyrılan
çamur bir siloda toplanır ve
sistemden uzaklaştırılır.

Çamur deşarjı

MERKEZDEN TAHRİKLİ SABİT KÖPRÜLÜ DAİRESEL SIYIRICILAR

Tipik Merkezi Tahrikli Sabit Köprülü Dairesel Sıyırıcı & Parçaları

MERKEZİ TAHRİKLİ SABİT KÖPRÜLÜ DAİRESEL SIYIRICI PARÇALARI

5

1

6

A

Tip çizimler bilgi amaçlıdır.

2

Merkezi Tahrikli Sabit Köprülü
Dairesel Sıyırıcı Parçaları

Kullanılabilir Malzemeler

1

Şaft

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L,
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

2

Taban sıyırıcı şasesi

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L,
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

3

Sıyırma bıçakları

Neopren

4

Germe çubuğu

Paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L,
AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

5

Tahrik grubu

- üretici standardına göre

6

Bağlantı elemanları

8.8, A2, A4

AKSESUARLAR VE OPSİYONAL PARÇALAR

4

•
•
•
•
•
•
•

3

A

Çelik köprü
Kumanda panosu
Merkez yatak için yağ bataryası
Mekanik tork sınırlayıcı
Giriş deflektörü
Savak - Savak kanalı
Yüzey sıyırıcı

•
•
•
•
•
•
•

Köpük sıyırıcı
Konik sıyırıcı
Merdiven
Kimyasal dübeller
Köpük dalgıç perdesi
Köprü kablo tesisatı
Köprü aydınlatması

ÇEVREDEN TAHRİKLİ DÖNER KÖPRÜLÜ DAİRESEL SIYIRICI

ÇEVREDEN TAHRİKLİ DÖNER
KÖPRÜLÜ DAİRESEL SIYIRICI
Sismat Uluslararası Çevreden Tahrikli
Döner Köprülü Dairesel Sıyırıcıları temel
olarak, çökeltme tankının merkezine monte
edilmiş güç dağıtım sistemli bir merkezi
eksenel yapı ve gezer köprüden oluşur.
Çökelmiş çamurun uzaklaştırılması
şu şekillerde sağlanabilir:
• Sıyırma bıçakları
• Çamur pompaları
• Emme düzeni
Sıyırma bıçakları ile tasarlanan sistemde, çevreden
tahrikli döner sıyırıcılar, çökelmiş çamuru, çamur
toplama çukurunun merkezinde yer alan sıyırma
bıçaklarıyla uzaklaştırır. Merkezi beton yapısına
monte edilen köprü, statik ve dinamik yüklere
mukavemet için standart profil konstrüksiyondan
imal edilir. Çamur, 2 ila 4 cm/sn aralığında
değişen bir çevrel hızla dönüş hareketiyle
sıyrılarak çamur konisine aktarılır. Poliamid
dişliler, çamur sıyırıcı altında bulunan plastik
sıyırıcılar ve mafsallı kollar, köprünün
pürüzsüz dönüş hareketi yapmasını sağlar.
Dairesel tanklarda, atıksu tanka, tankın
merkezinden veya çevresinden girebilir.
EMME DÜZENİ: Tabanın düz veya çok sığ
tasarlandığı uygulamalarda ya da proses
kısıtlamalarının sadece kısa bir bekleme
süresine müsaade ettiği durumlarda emme
düzeni de yaygın olarak kullanılabilmektedir.
Gelen sudaki askıda katılar çökeltme tankının
tabanına çöker ve çökelmiş çamur, çevreden
tahrikli sürekli dönüşlü sıyırıcı köprülerinin
askıdaki emme kafaları tarafından tabandan
emilir. Emmeli akış boruları, emilen sıvıyı
köprüye monte edilmiş yarı dalgıç geri kazanım
tankına tahliye eder. Teleskopik valfler ile
her emme yüksekliğinden akışın ayarlanması
mümkündür. Geri kazanım tankından sabit
halkasal çamur çekme yalağına çamur transfer
eden sistemde sifon düzeni mevcuttur. Emme
düzenekli sıyırıcıların sunduğu birçok avantaj

söz konusudur: Merkezi çamur toplama
silosuna veya eğimli tank zeminine gerek
yoktur, bu da sistemde makul bir inşaat işini
yeterli kılar. Profil, yan duvar derinliğinin
daha büyük olmasına müsaade ederek tank
içerisinde farklı çökelme akış formlarından
yararlanılmasını sağlar ve böylelikle
performansı arttırır. Kaynakta ayırma işlemi
tank içerisinde çamur yaşını azaltır ve askıda
katı yığınının savaklar üzerinde hareketini
önlemek için çamur yatağının dış tarafının
tercihe göre çıkarılmasına olanak verir.
Yarı köprülü sıyırıcılar: Çevreden tahrikli
mekanizmalarda tankın merkezinde statik
bir desteğin olması gerekir. Statik desteğin
üst tarafında bulunan bir yatak, tank
merkezinden duvara kadar uzanan tüm
köprünün dönmesine olanak verir. Köprüye
asılı bir grup tarak kolu mevcuttur.
Tam köprülü sıyırıcılar: Tam köprülü sıyırıcılar
da yine tank merkezinde statik desteğe veya
sehpaya ihtiyaç duyar. Yarı köprülü sıyırıcının
aksine burada köprü, üzerinde döndüğü yatağın
bulunduğu merkezi kısmı aşan tüm tank çapını
kapsar. Tam köprülü sıyırıcının her iki ucunun
tahrik edilmesi gerekir ve iki dişli boyunca
homojen aşınma olmasını sağlamak için bir yük
dengeleme mekanizmasına ihtiyaç vardır. Bu
tasarımda, çökelen çamur borularla boşaltılır.
Sismat Uluslararası aynı zamanda, su ve
atıksu arıtma tesislerinde yaygın olarak
kullanılan çevreden tahrikli döner köprülü
dairesel klariflokülatör de imal etmektedir.
Klariflokülatör, ekonomik bir çözüm olarak
katı maddelerin karma bir sistem dahilinde
durultulmasında ve çöktürülmesinde özellikle
tercih edilen ekipmandır. Bu tip klariflokülatörde
çöktürme ve durultma mekanizmaları için iki
ayrı tahrik grubu mevcuttur, burada çöktürücü,
merkezi tahrikli, durultucu da çevreden
tahriklidir. Çöktürücü içerisinde akışı radyal
olarak dağıtan bir merkezi giriş bulunur.

ÇEVREDEN TAHRİKLİ DÖNER KÖPRÜLÜ DAİRESEL SIYIRICI

ÇALIŞMA PRENSİBİ

SİSMAT ULUSLARARASI
UYGULAMALAR
ÇEVREDEN TAHRİKLİ
DÖNER KÖPRÜLÜ DAİRESEL
SIYIRICILARININ
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

• Evsel atıksu arıtma tesisleri,
• Dairesel ön ve son çökeltme havuzları
• Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri,
• Dairesel ön ve son çökeltme havuzları

•
•
•
•
•
•
•

Uzun ömürlü ve güvenilir tasarım
Yüksek sıyırma verimi
Kolay ve az bakım
Kolay taşınabilirlik ve hızlı montaj
Yüksek miktarda çamur işleyebilme kapasitesi
Mevcut ünitelerde de kolay uygulama
Düşük işletme ve bakım maliyeti

Sismat Uluslararası Çevreden Tahrikli Döner Köprülü Dairesel Sıyırıcıları, dairesel
çöktürme havuzlarının tabanında birikmiş çamurun kazınmasında ve sistem
çıkışında yüzer haldeki köpüğün uzaklaştırılmasında kullanılan teçhizattır.
Müşteri talebine göre yarı veya tam köprü olarak imal edilebilen köprü, bir motor ve dişli ile
çevreden tahrikli olarak işletilir. Taban sıyırıcıları, çökelmiş çamuru ortada bulunan bir siloda
toplar ve aynı anda yüzey sıyırıcılar da köpüğü uzaklaştırarak köpük hunisine sevk eder.

Tahrik
grubu

Döner
köprü
Deflektör

1

PERFORMANS VERİLERİ
• 56 m’ye kadar çap
• Sıyırıcı hızı: 1,2 m/dak ila 3,6 m/dak arası

Atıksu, sisteme orta
kolondan girer.
Sıyırma bıçakları

Çamur hunisi
Giriş borusu

Akış
Çamur deşarj
borusu

2
Suda bulunan katı maddeler
havuzda yayılır ve havuz
tabanında çökelmeye
başlar. Bu nedenle,
tabanda biriken çamurun
uzaklaştırılması gerekir.

3
Çevreden tahrikli döner
köprülü dairesel sıyırıcı
hareket etmeye ve birikmiş
olan maddeleri doğrudan
döner köprüye bağlı
olan taban sıyırıcılarıyla
kazımaya başlar. Sıyrılan
çamur bir siloda toplanır ve
sistemden uzaklaştırılır.
Çamur deşarjı
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ÇEVREDEN TAHRİKLİ DÖNER KÖPRÜLÜ DAİRESEL SIYIRICI PARÇALARI

Tipik Çevreden Tahrikli Döner Köprülü

Çevreden Tahrikli Döner Köprülü
Dairesel Sıyırıcı Parçaları

Kullanılabilir Malzemeler

1

Köprü

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L,
AISI316, AISI316L, AISI316TÎ, Alüminyum

2

Bugi

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L,
AISI316, AISI316L, AISI316TÎ, Alüminyum

3

Taban sıyırıcılar

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304,
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti

4

Yüzey sıyırıcılar

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304,
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti

5

Köpük hunisi

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304,
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti

6

Savak

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304,
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti

7

Dalgıç perde

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304,
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti

8

Tahrik grubu

- üretici standardına göre

9

Bağlantı elemanları

8.8, A2, A4

Dairesel Sıyırıcı & Parçaları
1
8
7

6

4

5
9
3

KESİT A-A
Ölçek 1:50

AKSESUARLAR VE OPSİYONAL PARÇALAR

2

A

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kumanda panosu
Yüzey sıyırıcı
Köpük sıyırıcı
Mekanik tork sınırlayıcı
Kaymaya karşı proximity sensor
Savak - Savak kanalı
Savak kanalı temizleme fırçası
Dalgıç perde
Köpük pompası vinci

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merdiven
Bağlantı kutusu
Motor koruma kapağı
Entegre acil durum durdurma düğmesi
Köprü kablo tesisatı
Merkez yatak için yağ bataryası
Giriş suyu borusu
Köpük tahliye borusu
Köpük pompası

A

Çevreden Tahrikli Döner Köprülü Dairesel Klariflokülatörler

PLAN GÖRÜNÜŞÜ
Ölçek 1:50

Tip çizimler bilgi amaçlıdır.

•
•
•
•
•
•
•

Köpük hunisi
Stengel grubu
Giriş deflektörü
Çamur yatağı seviye sensörü
Köprü aydınlatması
Park svici
Kimyasal dübeller

DOĞRUSAL SIYIRICILAR

Giriş suyu savağı

DOĞRUSAL SIYIRICILAR
Doğrusal sıyırıcılar, dikdörtgen kesitli çökeltme havuzlarında çamur veya kum uzaklaştırma
amacıyla kullanılır. Bu ekipman, çamur veya kumu doğrusal yönde sıyırarak havuz ucundaki
çamur toplama silosuna aktarır. Aynı esnada yüzey sıyırma paletleri de köpük ya da yağı, ters
taraftaki deşarj noktasına taşır.
Çökelmiş maddelerin uzaklaştırılması, maddeye bağlı olarak şu şekillerde sağlanabilir:
Çökelmiş kum için:
• Sıyırma bıçakları
• Kum pompaları
• Havalı kaldırma sistemi

Çökelmiş çamur için:
• Sıyırma bıçakları
• Çamur pompaları
• Emme düzeni

Yüzey köpüğü genel olarak akış yönünde havuzun çıkış ucuna götürülür ve burada sistemden uzaklaştırılır.
Köprü, iki kılavuz çarka veya raylı sistemli çarka sahip her iki yanda bulunan sevk ünitelerine monte
edilir. Hız düşürme ünitesinde gerekli yavaş hareketi sağlamak için bir dişli ve opsiyonel olarak bir
tork sınırlayıcı bulunur. Kablo tamburu veya kablo arabası vasıtasıyla enerji beslemesi sağlanır.

SİSMAT ULUSLARARASI
UYGULAMALAR
DOĞRUSAL SIYIRICILARININ
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sağlam ve dayanıklı tasarım
Mevcut havuzlara dahi hızlı ve kolay montaj
Sıvı ve katı fazların etkin ayrıştırılması
Düşük enerji sarfiyatı
Sistemde yalnızca yavaş hareket eden parçalar
olduğu için düşük aşınma ve yıpranma
• Yüksek verimlilik
• Tek veya birden çok havuz

Su arıtma tesisleri,
Evsel atıksu arıtma tesisleri,
Biyolojik arıtma tesisleri,
Endüstriyel arıtma tesisleri,
• Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi,
• Demir endüstrisi, vb.

PERFORMANS VERİLERİ
• 24 m’ye kadar genişlik
• Sıyırıcı hızı: 1 m/dak ila 3 m/dak arası

Akış
Giriş
haznesi

Doğrusal sıyırıcı

Temiz su
toplama
Tekerler kanalları

1
Atıksu havuza girer.

Çamur
hunisi

2
Su içerisinde bulunan
katı maddeler havuz
tabanına çöker. Bu nedenle,
tabanda biriken çamurun
uzaklaştırılması gerekir.

3
Doğrusal sıyırıcı havuz
içerisinde hareket etmeye
başlayarak birikmiş
olan maddeleri sıyırır.
Sıyrılan çamur bir siloda
toplanır ve ardından
sistemden uzaklaştırılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ
Sismat Uluslararası Doğrusal Sıyırıcıları, kum tutucuların tabanına çökelmiş olan kum
parçacıklarının uzaklaştırılması ya da ön veya son çökeltme havuzlarının tabanında birikmiş
çamurun uzaklaştırılmas amacıyla dairesel havuzlara tesis edilebilir. Gezer köprü mekanizmasında,
havuz tabanında biriken kum veya çamur miktarı arttıkça gezer sıyırıcı köprüsüne tesis edilmiş
sıyırma bıçakları atıksu girişine ters yönde otomatik olarak devreye girerek çökelmiş parçacıkları
siloya veya atık tahliye kanalına taşır. Sıyırma bıçağının çalışma yönteminde bıçaklar çökelmiş
maddeleri çıkış ucundan havuz girişine kadar sıyıracak şekilde aşağı salınır. Sıyırma bıçakları
daha sonra başlangıç konumuna geri dönmek üzere bir kaldırma dişlisi aracılığıyla su kotu
üzerine kaldırılır. Bu geri dönüş hareketi, sıyırma prosesinden iki kat hızlı gerçekleşir.

4
Sıyırma bıçakları
kaldırılarak başlangıç
konumlarına geri döner.

DOĞRUSAL SIYIRICILAR

AKSESUARLAR VE OPSİYONAL PARÇALAR

1
5

Tipik Doğrusal
Sıyırıcı & Parçaları

3

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6
M6

ASE

GRE

GREASE

7

4

E

2

6

A
A

+3.76

J

J

E

Tip çizimler bilgi amaçlıdır.

DOĞRUSAL SIYIRICI PARÇALARI
Doğrusal Sıyırıcı Parçaları

Kullanılabilir Malzemeler

1

Köprü

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, AISI316,
AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX, Alüminyum

2

Bugi

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, AISI316,
AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX, Alüminyum

3

Yüzey sıyırıcı

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L,
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

4

Taban sıyırıcı

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L,
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

5

Merdiven

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, AISI316,
AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX, Alüminyum

6

Tahrik grubu

- üretici standardına göre

7

Bağlantı elemanları

8.8, A2, A4

• P
 lastik hortumlu motorlu
kablo makarası
• Yaylı kablo makarası
• Çark hareketi izleme mekanizması
• Çark yerine raylı sistem
• Köprüye monte kumanda panosu

•
•
•
•

Yağ ve kum kanalı ayırma duvarı
Köpük tahliye kanalı
Köprü aydınlatması
Dalgıç veya havalı basma pompası
aracılığıyla kum emme düzeni
• Kar süpürme ve buz çözme tertibatları

•
•
•
•

Kablo tutma zinciri
Alternatif gerilim ve frekans
Alternatif motor koruma sınıfları
Havuzun üst kenarına
kaldırılabilen sıyırma bıçakları
• Tork sınırlayıcı

ZİNCİRLİ SIYIRICILAR

ZİNCİRLİ SIYIRICILAR

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Zincirli sıyırıcılar, doğrusal sıyırıcılar gibi dikdörtgen kesitli kanallarda kullanılırlar. Sıyırma bıçakları, kanalın köşelerindeki
mil ve dişliler arasına monte edilen iki ayrı zincirin arasına monte edilir. Böylece, tahrik grubunun hareket verdiği milin
dönüşü ile zincir sonsuz dönüş hareketini yaparak tabanda biriken çamuru temizler. Zincirli sıyırma sistemi, tabandaki
çamuru kazıyarak yan siloya alır ve havuzun yüzeyindeki maddeleri sıyırarak bunları yan kanala aktarır. Zincirli sıyırıcı; dişli
motor kontrol grubu, tahrik mili, tahrik zincirleri, avare mil ve çekme zincirine tespit edilmiş sıyırma bıçağından meydana
gelir. Dişli motorun hareketi iki yanal ayna vasıtasıyla mile aktarılarak iki zincir dişlisi harekete geçirilir. Ters yönde, zincirin
gerilmesine yardımcı olan transmisyon grubu mevcuttur. Özel kılavuzlar sayesinde zincir doğru konumda tutulur. Talep
üzerine, sadece havuz tabanını veya yüzeyini iki bağımsız sıyırıcı ile temizleyen zincirli sıyırıcılar da temin edilebilir.

Sismat Uluslararası Zincirli Sıyırıcılar, dairesel kesitli çökeltme havuzlarını işletme
boyunca, miktarı çok fazla olsa dahi çamurdan temizlemek için kullanılır.
Çökeltme havuzunun her kenarında iki, üç veya dört tahrik dişlisi üzerinde çalışan bir sonsuz
tahrik zinciri yer alır. Ortak bir mil üzerine tesis edilmiş tahrik dişlisi çifti motor tarafından
tahrik edilir. Zincirler arasına yerleştirilmiş sıyırma bıçakları, tabanda birikmiş çamuru
sıyırarak bir siloya aktarır. Dönüş esnasında yüzeydeki köpük ise köpük kanalına taşınır.

Giriş suyu savağı

Tahrik grubu

Sıyırma bıçakları

Akış
1

Giriş
haznesi

Atıksu sisteme girer.

Çamur
hunisi

2

SİSMAT ULUSLARARASI
UYGULAMALAR
ZİNCİRLİ SIYIRICILARININ
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
•
•
•
•
•

Uzun hizmet ömrü
Sağlam ve dayanıklı tasarım
Hızlı ve kolay montaj
Düşük yatırım ve işletme maliyetleri
Sistemde yalnızca yavaş hareket eden parçalar
olduğu için düşük aşınma ve yıpranma
• Yüksek verim ve düşük enerji sarfiyatı

• Su arıtma tesisleri,
• Ön çökeltme prosesi
• Kimyasal çamur uzaklaştırma prosesi
• Evsel atıksu arıtma tesisleri,
• Çözünmüş hava yüzdürmeli (DAF) yoğunlaştırma prosesi
• Ön ve son durultma prosesi
• Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri,
• Yağ ve su ayrıştırma prosesi
• Durultma prosesi

PERFORMANS VERİLERİ
• 12 m’ye kadar genişlik
• Sıyırıcı hızı: 0,9 m/dak ila 2,1 m/dak arası

Su içerisinde bulunan
katı maddeler havuz
tabanına çöker. Bu nedenle,
tabanda biriken çamurun
uzaklaştırılması gerekir.

3
Zincirli sıyırıcı sonsuz döngü
halinde hareket etmeye
ve birikmiş maddeleri
hareketli zincire tesis edilmiş
sıyırma bıçakları vasıtasıyla
sıyırmaya başlar. Sıyrılan
çamur bir siloda toplanır ve
sistemden uzaklaştırılır.

ZİNCİRLİ SIYIRICILAR

ZİNCİRLİ SIYIRICI PARÇALARI
Zincirli Sıyırıcı Parçaları

Kullanılabilir Malzemeler

1

Zincir

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L,
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

2

Dişliler

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L,
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

3

Sıyırma bıçakları

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, AISI316,
AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX veya GRP

4

Ana şaft

Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L,
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

5

Tahrik grubu

- üretici standardına göre

6

Bağlantı elemanları

8.8, A2, A4

Tipik Zincirli Sıyırıcı & Parçaları

5

4

AKSESUARLAR VE OPSİYONAL PARÇALAR
•
•
•
•
•

6

3

Tip çizimler bilgi amaçlıdır.

1

2

Tespit bilezikleri
Köpük çıkışı için köpük yalağı
Giriş ve çıkış sistemleri
Yataklar için merkezi yağlama sistemi
Talep üzerine özel aksesuarlar

Web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz
www.sismat.com.tr

Sismat Uluslararası Arıtma Makinaları
İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A. Ş.
Adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB)
Fatih Sultan Mehmet Cd. 5/1 Gebze/Kocaeli/Türkiye
Telefon: +90 262 751 12 54
Faks: +90 262 751 12 56

