
 

 
 

ESTUDO DE CASO 
INSTALAÇÃO DE RASPADOR ZICKERT    
        BECKTON STW, LONDON, UK 

 
 

A instalação ZICKERT  
O sistema de raspadores ZICKERT foi instalado pela primeira 
vez em Beckton, em 2007, em quatro tanques, cada um 
contendo três raspadores de lodo de fundo paralelos, dois 
raspadores de escuma de superfície paralelos e um sistema 
de coleta (praia de escuma) para coleta de escuma superficial. 
Em 2009, outros quatro tanques foram equipados com o 
sistema ZICKERT.   Os 24 tanques restantes serão instalados 
de 2011 a 2014. A nova instalação está preparada para 
cobertura futura contra odores, sem necessidade de mais 
suportes adicionais ou quaisquer outras peças.   

 
A planta 
As Estações de Tratamento de Esgotos de Beckton (STW) tratam esgoto sanitário de uma população 
equivalente a cerca de 3.500.000 habitantes na área de Londres e é operada pela Thames Water. Os 
limites de descarga de operação atual são de 22 mg/l BOD: 6 mg/l NH3  no inverno com limites de 6 
mg/l BOD: 1 mg/l NH3  no verão. A meta operacional de vazão para tratamento em condições de 
chuvas torrenciais é de 2.000.000 m3/dia (450 mgd).  

O esgoto é tratado por um processo tradicional 
composto por pré-tratamento de esgoto bruto, 
sedimentação em clarificadores retangulares (DPs) 
para remoção de sólidos orgânicos, remoção de 
nitrogênio por meio de uma série de tanques de 
lodos ativados (TLAs), seguido de sedimentação final 
para remover mais sólidos. O lodo é tratado através 
de um processo de incineração. 

 
 Há  16  tanques  duplos  de  sedimentação   primária 
(DPs), configurados como 2 conjuntos de 8 tanques 
retangulares duplos, cada um com 71,6m de 
comprimento, 44,5m de largura e aproximadamente 
10.000 m3  em volume. 

Cada tanque tem dois mecanismos raspadores; os raspadores principais do tanque (de fundo) e o 
escumador superficial. Tanto o lodo de fundo quanto a escuma da superfície são removidos. 

 

Sistema de raspador substituído 
Os sistemas de raspadores existentes no local, antes de 
inserir os raspadores ZICKERT, eram raspadores 
convencionais de ponte móvel sobre trilhos que transferem o 
lodo de fundo e a escuma superficial para o poço de coleta e a 
calha de coleta de escuma, respectivamente. 

 
Vários dos raspadores de ponte móvel sobre trilhos instalados 
tiveram problemas com a corrosão e, além disso, houveram 
de forma recorrente falhas mecânicas no equipamento nos 
últimos anos.  Houve uma falha catastrófica em um tanque em 
2006 e isso combinado com as melhorias contínuas do local 
levou à primeira substituição de raspadores em 2007. 



 

Seleção de novos raspadores 
Três tecnologias foram avaliadas, incluindo raspadores ZICKERTt,  raspadores de correntes e  
raspadores de pontes móveis sobre trilhos. Como parte da grande atualização da Beckton STW, 
considerou-se ainda a cobertura futura e controle de odor para os DPs. 

Isso levanta uma série de novos desafios de design para os 
equipamentos escolhidos, como risco de corrosão sob as 
coberturas, atmosfera explosiva, volume de ar sob coberturas, 
fácil acesso a equipamentos e montagem de coberturas. Outros 
aspectos que foram levados em conta foram os custos de 
manutenção, limpeza de tanques e remoção de lodo e de escuma 
preferencialmente do mesmo lado do tanque. Cada opção foi 
avaliada em relação às questões identificadas acima. 

 
As desvantagens para o raspador de ponte móvel foram 

identificadas com sérias preocupações na necessidade de frequente manutenção para evitar 
desalinhamentos da ponte móvel e também quanto às paralizações dos raspadores de fundo e de 
superície ou desincronização, com a corrosão devido ao uso de aço galvanizado e carbono, trilho nas 
laterais do tanque, unidade de acionamento móvel na ponte e/ou nas rodas, mais próximos do nível 
de ataque dos gases emitidos pelo esgoto, além dos problemas históricos conhecidos e recorrentes 
com falhas nos raspadores existentes. 

 
As razões para não preferir o projeto do raspador de correntes foram método de eliminação de 
escuma inaceitável em parte devido à remoção de escuma em lado oposto ao poço de coleta, além 
de deflexões pela grande extensão e preocupações com a manutenção (particularmente tensão das 
correntes), problemas históricos com correntes emperrando, e eventual acidente catastrófico que 
pode ocorrer pela falha de qualquer uma das muitas partes móveis, articulações ou elos de correntes. 

 
Foi escolhido que o sistema raspador ZICKERT, adotado para substituição, pelas razões a seguir: 

• Toda a construção de aço inoxidável resiste à corrosão que 
leva a uma vida longa   

• Design comprovado desde os anos 80 
• Equipamento de remoção de escuma independente e 

sempre acessível 
• Número significativamente menor de articulações móveis 
• Motorização fixa tanto para raspadores de fundo quanto para  

escumador superficial 
• Construção de peso leve não requer suporte substancial 
• Risco mínimo de distorção resultante dos seus esforços 
• Modificações estruturais inexistentes 
• Atende aos requisitos de remoção de lodo e escuma 
• Menor custo de CAPEX + OPEX planejado ao longo de sua vida útil, quando comparado às 

demais tecnologias  
• Preparado para cobertura futura contra odores, com cobertura de baixíssimo perfil 

 
Excelentes resultados de desempenho operacional 
Durante um período de 3 meses, o desempenho do raspador ZICKERT foi comparado com o 
desempenho de outros raspadores de ponte móvel no local. Foram feitas medições sobre sólidos 
suspensos e remoção de DBO. Os resultados indicaram que o raspador ZICKERT pode superar os 
tradicionais raspadores de ponte móvel, aumentando a remoção de lodo de cerca de 30% tanto para 
a remoção de sólidos suspensos quanto para a sólidos secos. A razão é o design e desempenho 
exclusivos do raspador ZICKERT.    

Os perfis de raspadores estão apenas removendo o lodo mais 
concentrado e grosso na parte inferior do tanque e o perfil da lâmina 
raspadora causa uma turbulência mínima no processo de 
sedimentação.  
O feedback geral é que há melhor confiabilidade e desempenho geral 
dos raspadores vai e vem ou de pás oscilantes desde que foram 
instalados. Isso levou a que os raspadores ZICKERT  fossem 
instalados em outros quatro DPs como a próxima fase de renovação 
da planta para 2009. Os 12 tanques duplos restantes serão reformados 
com sistema de raspadores ZICKERT  entre 2011 e 2014. 
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