
doğrusal sıyırıcılar dairesel sıyırıcılar

Dikdörtgen kesitli havuzlarda kullanılan doğru-
sal sıyırıcılar, çoğunlukla ön arıtma tesisinde, 
kum ve yağ tutucu olarak tercih edilmektedir. 
Doğrusal sıyırıcılar için de en az daireseller 
kadar farklı gruplamalar yapmak mümkün. 
Enerji beslemesi kablo tamburu veya kablo 
arabalı yapılabilir. Tabana çökelen çamurun 
uzaklaştırılması, air-lift sistemi ile yapılabileceği 
gibi, köprü üzerinde gezen bir pompa vasıta-
sıyla da gerçekleştirilebilir. Emmeli tipin yanısı-
ra, köprüye monte sıyırma bıçaklarının, çamuru 
sürekli kanalın bir ucundaki çamur kanalına 
sıyırması şeklindeki uygulamalar da bulunmak-
tadır.

Dairesel sıyırıcıları farklı şekillerde gruplandırmak 
mümkün. Tahrik şekline göre; merkezden tahrik-
li, sabit köprülü sıyırıcılardan veya çevreden 
tahrikli döner köprülü sıyırıcılardan bahsetmek 
mümkün. Döner köprülü sıyırıcılar havuz çapının 
yarısı, tamamı veya belirli bir oranı kadar uzunluk-
ta tasarlanabilir. Çamurun çökeltme havuzundan 
ne şekilde uzaklaştırılacağı ise tesisin katı madde 
yüküne bağlı olarak verilecek bir karardır. Taban-
da biriken çamur, merkezdeki çamur hunisine 
sıyrılabileceği gibi, emme boruları ile merkez yapı 
içindeki boru hattına da terfi edilebilir. Her iki 
yöntem için de önerilebilecek pekçok alternatif 
çözüm bulunmaktadır. Bunların yanısıra, sıyırıcı 
köprüsünün tipi de önemli seçim kriterlerinden-
dir. Bunun için size sunabileceğimiz panel, kafes, 
profil veya boru konstrüksiyon alternatiflerimiz 
bulunmaktadır.



paletli yoğunlaştırıcılar belt thickener’lar

Çamur yoğunlaştırma, çamurdaki su oranının çamu-
run hala akıcı ve pompalanabilir kalacağı kıvama 
kadar azaltılması işlemidir. Yoğunlaştırma esas olarak 
kendisini takip eden çamur susuzlaştırma süreçlerin-
deki hacmi azaltmak için kullanılmaktadır. Genel 
olarak ham çamur yoğunlaştırma tankına merkezden 
beslenmektedir. Tabanda yer alan sıyırıcı bıçaklar ile 
çamur tank merkezindeki çukura itilirken, çamur 
buradan susuzlaştırma için emilir. Çoğunlukla yoğun-
laştırıcılarda 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.

Çamur yoğunlaştırma, çamurdaki su oranının çamu-
run hala akıcı ve pompalanabilir kalacağı kıvama 
kadar azaltılması işlemidir. Yoğunlaştırma esas olarak 
kendisini takip eden çamur susuzlaştırma süreçlerin-
deki hacmi azaltmak için kullanılmaktadır. Belt 
yoğunlaştırıcılar yoğunlaştırma proseslerinde tek 
başlarına kullanılabilecekleri gibi beltpreslere entegre 
edilerek de kullanılabilirler. Standart belt genişlikleri 
1.000mm, 1.500mm, 2.000mm ve 2.500mm olarak 
aksesuarları ile birlikte temin edilebilir.

uygulama alanları

İçme suyu ve endüstriyel su arıtımı
Atıksu arıtma tesisleri
Fermantasyon tesisleri
Kanalizasyon çamuru (fazla, ilk ve çürümüş çamur)
Kağıt endüstrisi


