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Sand- og Fedtfangsbro KD 22

Sand- og fedtfangsbro KD 22 består af en 
komplet kørebro med egen drivenhed, mekaniske 
overfladeskrabere til opsamling af flydeslam samt 
dykpumpearrangement (option) til opsamling af det 
bundfældede sand. 

Udførelse 
Kørebroen er et standard produkt, som kan tilpasses 
kundens specifikke behov. Således kan broen bygges til 
enkelt eller dobbelt sand- og fedtfang, og dykpumperne 
kan erstattes af et hydraulisk bundskraberarrangement. 
 
Selve kørebroen er som standard udført i 
varmgalvaniseret stål. Alle dele, som er i direkte kontakt 
med slam eller vand, er som standard udført i rustfast 
stål, som er totalbejdset efter endt bearbejdning.

Broen er forsynet med en bogie i hver ende, som 
enten kan køre direkte på betonkanten eller på skinner. 
Signaler fra endestopkontakter, omdrejningsvagt på 
kørehjul m.m. sendes til en PLC styring, som gør at 
broen kan operere fuldautomatisk.

Funktion
Når kørebroen starter fra den ene ende af bassinet, 
er overfladeskraberen sænket og pumpen aktiveres. 
Efterhånden som broen bevæger sig mod den anden 
ende af bassinet samles fedt og flydeslam sammen på 
overfladen, og pumpen suger bundfældet sand ud i en 
kanal / rende ved siden af bassinet. Chikaner sørger for 
at føre bundfaldet hen til sugeslangen, så ophobninger 
på bunden af bassinet undgås.

Idet kørebroen når til den anden ende af bassinet 
skubbes fedt og flydeslam ud over en rampe, og 
overfladeskraberen løftes enten mekanisk eller 
hydraulisk. Samtidig stopper pumpen.

Efter en forudvalgt tid starter pumpen igen og 
kørebroen returnerer til startposition. Her sænkes 
overfladeskraberen, og efter en regulerbar tid gentager 
sand- og fedtfangsskraberbroen sin cyklus.
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Specifikationer
Drivenhed, fabrikat Nord Gear
Materiale, bro St.37 eller rust- / syrefast
Materiale, fedtskraber, rør etc. Rustfast stål
Overfladebehandling, stål Varmgalvanisering
Overfladebehandling, rustfast stål Dyppebejdsning
Dykpumpe, fabrikat ABS
Lejer / -huse SKF


