
kum ayırıcılar kum tutucular

Evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinden ayırma ve 
susuzlaştırma sonucu çökelen ürünler, kağıt endüstri-
si gibi  proseslerin uygulamalarında kullanılabilirler.
Evsel atık su arıtma
Bunker sistemlerinin kum geri dönüşüm istasyonla-
rında 

Basit ve sağlam paslanmaz çelik konstrüksiyon
Düşük dönüş hızı nedeniyle az aşınma
Sabit veya mobil versiyonu mevcuttur.
Farklı spiral kaplama olanağı
Yüksek debilerde karbon veya paslanmaz çelik üretim 
imkanı
Çözünmüş maddelerin ayrılması için entegre difüzör 
sistemi imkanı
Tıkanma ve spiral konveyöre katı madde sarılması 
riski bulunmamaktadır.

kullanım alanları

avantajları

Kum ayırıcı yıllardan beri, evsel ve endüstriyel arıtma 
tesislerindeki kum-su karışımlarının  sıvı/katı ayrımın-
da başarı ile uygulanmıştır. Ayırma sistemlerimiz, 
ayrımın çok zor olduğu endüstriyel proseslerdeki su 
sirkülasyonlarında mükemmel ayırma sonuçları 
göstermiştir.

Dikdörtgen tip kum tutucular havalandırmalı ve hava-
landırmasız olarak atıksu arıtma sistemlerinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu tür kum tutucuların tabanı-
na çöken katı maddelerin tanktan uzaklaştırılması için 
sıyırıcı sistemleri kullanılmaktadır. Kum tutucu boyun-
ca 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 ünitesin-
den geçirilerek içinde bulunan organik maddelerden 
arındırılmakta ve kum konteynerlerinde toplanarak 
tesislerden dışarı taşınmaktadır. Kum tutucu sıyırıcıları 
tek, iki, üç veya dört kanalı sıyıracak şekilde düzenle-
nebilmektedir. Küçük boyutlu tesislerde kum yıkama 
ünitesi sıyırıcı köprüsü üzerine monte edilebilmektedir.

Dairesel tip kum tutucular atıksu içinde bulunan ve 
uzaklaştırılmamaları halinde arıtma sisteminin hava-
landırma ve çökeltim kademelerine giderek buralarda 
çökelen ve düşük akım zamanlarında borularda tıkan-
malar yapan ağır katı maddelerin tutulmasında kulla-
nılırlar. Bu tip kum tutucular ufaktır ve konfigürasyon-
larla kullanılırlar. Dairesel tip kum tutucularda atıksu 
tanka teğetsel olarak girmekte ve radyal olarak 
çıkmaktadır. Tank içinde yer alan bir mikser yardımı ile 
sular yavaş ama sabit bir teğetsel hız ile dolaşmakta-
dır. Bu sırada ağır olan kum tanecikleri tank tabanına 
çökelmekte ve buradan bir pompa yardımıyla emile-
rek toplama ve bekletme tanklarına alınmaktadır.


