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Általános információk

Benzin-, olajleválasztók
MSZ EN 858 és DIN 1999-100 szerint

DCH_zsirlevalasztok_katalogus_20090317_02.qxp

2009.03.27.

11:21

Page 32

(Black plate)

Általános információk
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Minden olyan területen, ahol a szennyvíz szénhidrogén-vegyületekkel szennyezõdhet, könnyûfolyadék-leválasztókra van szükség. Berendezéseink olyan könnyûfolyadék szennyezettség esetén alkalmazhatók, amelyek kommunális szennyezõdésektõl
mentesek. Ipari, kereskedelmi, vásári és kiállítási területek, parkolók és gépkocsi-beállók, töltõállomások, kocsimosó telepek,
jármûüzemek, szervizközpontok, trafóállomások, fuvarozó jármûparkok, utak/autópályák és pihenõállomások és egyéb
területek.

MÛKÖDÉSI ELV
A leválasztó tisztán fizikai alapon a nehézségi erõ (sûrûségkülönbség) elvén mûködik. A leválasztó beömlõ csonkján az ásványi
olajokkal terhelt szennyvíz egy energiatörõ és áramlásterelõ elemnek ütközik. Áramlása lefelé fordul. A csatornához képest jelentõsen kiszélesedett térben kialakult lassú áramlás mellett a víznél nehezebb összetevõk pl. homok, a tartály fenekére ülepednek
le, az úgynevezett iszaptérbe. A víznél könnyebb könnyûfolyadékok a felszínre úsznak, ezt a teret nevezzük olajtérnek. A kettõ
között helyezkedik el az úgynevezett leválasztó tér A víz elvezetése a mûtárgy aljáról az iszaptér felett történik egy merülõcsövön. Az ásványolaj túltöltõdés, illetve az esetleges visszaduzzasztás esetén fenyegetõ túlcsordulás elleni védelmet biztonsági úszózár biztosítja.

KOALESZENSZ SZÛRÕ
A könnyûfolyadék leválasztók mûködését szigorú és folyamatosan megújuló rendelkezések szabályozzák (220/2004. (VII. 21.)
korm. Rendelet, 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet, továbbá 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet). Minden koaleszensz szûrõvel
szerelt berendezésünkben a SZOE < 5 mg/l elfolyási határérték, a mûtárgy megfelelõ kiválasztása esetén.

KESSEL-Benzin-, olajleválasztók

A nagyobb cseppek felúsznak, a kisebbeket viszi az áramlás.

A kisebb cseppek letapadnak a koaleszensz szûrõn, hogy
nagyobb olajfilmmé váljanak.

A cseppek az áramlás során a koaleszensz szûrõ felületén
lévõ filmmel találkoznak, a film vonzza a cseppeket és azok
egymáshoz tapadnak.

Az olajfilm vastagodik, és cseppekké növekszik.

A cseppek elég nagyok lesznek, hogy felússzanak a fajsúly
különbség által.
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Általános információk
BEÉPÍTÉSI FELTÉTELEK
El kell végezni egy talajminõségi ellenõrzést, hogy megfelel-e a követelményeknek. Meg kell vizsgálni a maximális talajvízszint
állását. A talajvízszint nem szabad hogy túllépje a becsatlakozás szintet, ellenkezõ esetben a berendezés lehorgonyzásáról gondoskodni kell. A fellépõ felszíni terheléseket le kell tisztázni, ezen belül a maximálisam fellépõ terhelést és a beépítési mélységet.
A földbeépített leválasztókat, függetlenül a beltéri vagy kültéri beépítésük szerint, jól szellõztetett helyiségekben kell beépíteni,
illetve minél közelebb a kivezetésekhez. Külön igény szerint, a bevezetésének fûthetõnek vagy hõszigeteltnek kell lenniük.
A teleszkópikus magasító elemek használatával el lehet érni a szükséges fagymentes beépítési szintet, illetve a szükséges beés kicsatlakozási szinteket. Az A/B/D terhelési osztályú fedlapok nem csavarozhatóak és megfelelnek a DIN EN 124 normának.
Szellõzõ fedlapok és csavarozható fedlapok benzin-, olajleválasztóknál nem alkalmazhatóak.
Kamionterhelésû területeken egy vasbeton lemezt kell alkalmazni, mint elsõ réteget.

FELTÉTELEK AZ ÉPÍTÉSI GÖDÖRREL SZEMBEN
A fenékszintnek vízszintesnek és simának kell lennie, ahhoz hogy a berendezések teljesen felfeküdhessenek rajta, azon kívül egy
megfelelõ teherbíróságot kell neki biztosítani. Az alapzat tömörített kerek kavicsrétegbõl áll (8/16, vastagság 30 cm,
tömörítettség 95%) és rajta 3-10 cm-es tömörített homokra van szükség. A távolság a tartály és a gödör fala között 70 cm-nek
kell, hogy legyen. A rézsû dõlésszöge meg kell, hogy feleljen a DIN 4124-es normának.
Lejtõs területen történõ beépítésnél vigyázni kell a termett talaj oldalsó földnyomására, ilyen helyzetben akár szükség lehet egy
támfalra.

A leválasztó beépítésénél figyelni kell a helyszíni megadott
fagymentes mélységre. Ahhoz hogy télen is biztosítani
lehessen egy megfelelõ mûködést, úgy kell kiválasztani a
be- és kicsatlakozást, hogy ezek is fagymentes zónákban
legyenek. Általános szabály szerint, ha a hatóságoktól nincsen
más adatunk, a fagymentes mélység 80 cm-nél van.

Beépítés elõtti vizsgálatok
Következõ vizsgálatokat kell elvégezni a beépítés elõtt:
- tartályfal épségét kell vizsgálni
- a gödör tulajdonságai megfelelnek-e a követelményeknek,
fõleg a méretei és az alap
- a visszatöltõ talaj szemcseminõsége
1.,
2.,
3.,
4.,
5.,
6.,

Alapzat (tömörített max. 8/16 kerek kavicsréteg)
Tömörített homok (3-10 cm vastag)
Leválasztó berendezés
Tartály körüli feltöltés (max. 8/16 kerek kavicsréteg)
Tartály körüli talaj
Fedõréteg terhelési osztálynak megfelelõen

KÖNNYÛFOLYADÉK KIÖMLÉS ELLENI VÉDEKEZÉS
A könnyûfolyadék nem léphet ki a leválasztó mûtárgyból, vagy a magasító elemekbõl. A leválasztó mûtárgyakat úgy kell
beépíteni, hogy a felsõ fedlap szint megfelelõ magasságban legyen a mérvadó víztelenítõ felülettel szemben.
A mérvadó szintnek minõsül a legmagasabb esõvíz-torlódási szint, vagy ha csak szennyvíz lesz bevezetve, akkor a
legalacsonyabban bekötött bevezetés fogja megadni a mérvadó szintet. A szükséges kiemelkedés függ a leválasztó
teljesítményétõl. Ha ezt a kiemelkedést nem tudjuk biztosítani, akkor egy jelzõberendezést kell beépíteni.

Normál üzemben a víz átfolyik, míg a
A víz nem kerül már kivezetésre. További
könnyûfolyadék tér meg nem telik. Ekkor vízhozzáfolyásnál felmagasodik a vízszint
az úszós elzáró, lezárja a víz útját.
a leválasztóban, eléri a legalacsonyabban
lévõ befolyást.

Ahol a kiemelkedést nem tudjuk biztosítani, a jelzõberendezés által, a leválasztót
mûködtetõ idõben fog értesülni a könnyûfolyadék kilépésérõl.
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Benzin-, olajleválasztók méretezése
1. ESÕVÍZ HOZAM MEGHATÁROZÁSA Qr
A vizsgált területegységre jellemzõ vízhozamot minden esetben a régióra jellemzõ csapadékintenzitási táblázatból kiválasztott
fajlagos hozam q [l/s] és a terület nagyságának A [ha] szorzataként kapjuk meg. Az így megkapott pontos területre számolt
értéket a felület kiképzése szerint kell differenciálnunk a lefolyási tényezõ segítségével t, hogy a lehullott csapadék mekkora
része jut el a gyûjtõrendszerbe:
parkolófelület (m2)
NG a leválasztó maximális teljesítménye (I/s)

Qs=

3

4 éves gyakoriságú 15
perces esõ esetén
(202 I/s ha)
0-180

2 éves gyakoriságú 15
perces esõ esetén
(152 I/s ha)
0-240

6

180-360

240-480

8

360-450

480-600

10

450-630

600-830

...m2 x...I/(s x ha)
x
10.000

Beton:
Aszfalt:
Térkõ tömörített fugával:
Térkõ nyílt fugával:
Kavicsburkolat (murva):
Zöldmezõ:

t
t
t
t
t
t

=
=
=
=
=
=

1,0
0,9
0,7
0,5
0,3
0,1

t= ... I/s

KESSEL-Benzin-, olajleválasztók

Fajlagos csapadékmennyiség értékei ip (I/s ha)
gyakoriság (p)

Csapadék idõtartama
percben

4 év

2 év

15

202

152

2. TECHNOLÓGIAI VIZEK HOZAMÁNAK MEGHATÁROZÁSA QS
Qs = Qs1 + Qs2 Qs3 = Qs …………………. l/s
Szabad vízvételi helyek vízhozama:
Qs1= .................. db DN 15 (R 1/2) x 0,5 l/s = ................................. l/s
.................. db DN 20 (R 3/4) x 1,0 l/s = ................................. l/s
.................. db DN 25 (R 1)
x 1,7 l/s = ................................. l/s
Automata gépjármûmosók vízhozama
Qs2= ...................... db x 2 l/s = ................................. l/s
Kézi mosó- és tisztítóberendezések vízhozam a Qs3 = átlagok alapján, az elsõ berendezés 2 l/s, minden további 1 l/s

3. ÖSSZES VÍZHOZAM
Q = Qr + Qs = …………………. l/s
FIGYELEM!
Technológiai (kérje munkatársaink tanácsadását) és kommunális szennyvizek tisztítására a berendezések nem alkalmasak,
azoknak a berendezésbe történõ bevezetése tilos! Ezek a leválasztó berendezések kizárólag az ásványi könnyû folyadékokat
képesek leválasztani, mint olaj, benzin, kerozin, dízel, gépolaj, stb.

3. ISZAPTÉR MEGHATÁROZÁSA
Iszaptér ûrtartalma

Alkalmazási terület

Kicsi: 100 x NS, csak NS < 10 méretig

Kisforgalmú gépkocsitároló helyeken, nagyrészt fedett parkolóknál,
garantáltan kis szennyezettségû területeken.

Közepes: 200 x NS, min. iszaptérfogat = 600 L

Általános esetekben gépkocsiparkolóknál, benzinkutaknál, kézi szgk.
mosóknál, autóbusz garázsoknál, erõmûveknél és gépgyáraknál.

Nagy: 300 x NS

Teherautó mosóknál, mezõgazdasági- és építõipari gépek
mosóberendezéseinél, automatikus gépkocsi-mosóalagutak esetén.
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Benzin-, olajleválasztók
NS 3 benzin-, olajleválasztó
Termék kép

Termékleírás

KESSEL benzin-, olajleválasztó LW 1000
Az MSZ EN 1825 szerint, mûanyagból.
Épületen kivüli, földbe telepíthetõ kivitel, beõmlési mélység
T = …………. mm, integrált ….. L-es iszaptérrel, önmûködõ
úszós elzáróval 0,85 – 0,95 g/cm3 sûrûségû könnyûfolyadékokhoz.
Kiemelhetõ koaleszenszszûrõvel.
Fokozatmentesen magasságban, állítható fedlap. Max 5°
szinteltérés lehetõsége. A/B terhelésre mûanyag D terhelésre
öntöttvas fedlappal
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN… / OD… mûanyag
csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint), PVC-KG (DIN V19534
szerint), PP, vagy AS csöveghez.

+ Tartozékok
Mintavételi akna
Riasztó készülék

KESSEL-Benzin-, olajleválasztók

Kiszállítás: kompletten összeállítva

37. oldalon
38. oldalon

Méretek:

hozzáfolyási csõcsonk

elfolyási csõcsonk

NS

LW
mm-ben

Iszaptér
literben

Qmax
l/s

DN

Ø

3

1000

1000

3

100

3

1000

400

3

100

T mm-ben
min

max

h2
mm-ben

h1
mm-ben

Olajtér
literben

Súly
kg-ban

Cikkszám

1100

565

1015

1585

1555

200

190

99 601.002B/D

1100

565

1015

1085

1055

200

175

99 601.016B/D
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Benzin-, olajleválasztók
NS 1,5 benzin-, olajleválasztó
Termék kép és méretek
Ideális: kisebb üzemanyag

Termékleírás
KESSEL benzin-, olajleválasztó LW 1000
Az MSZ EN 1825 szerint, mûanyagból.
Épületen kivüli, földbe telepíthetõ kivitel, beõmlési mélység
T = …………. mm, integrált 360 L-es iszaptérrel, önmûködõ
úszós elzáróval 0,85 – 0,95 g/cm3 sûrûségû könnyûfolyadékokhoz.
Kiegészíthetõ visszatorlódás gátlóval.
Fokozatmentesen magasságban, állítható fedlap. Max 5°
szinteltérés lehetõsége. A/B terhelésre mûanyag D terhelésre
öntöttvas fedlappal
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN… / OD…
mûanyag csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint), PVC-KG (DIN
V19534 szerint), PP, vagy AS csövekhez.
Kiszállítás: kompletten összeállítva
+ Tartozékok
Mintavételi akna
Riasztó készülék

37. oldalon
38. oldalon

KESSEL benzin-, olajleválasztó LW 800
Az MSZ EN 1825 szerint, mûanyagból.
Épületen kivüli, földbe telepíthetõ kivitel, beõmlési mélység
T = …………. mm, integrált 130 L-es iszaptérrel, önmûködõ
úszós elzáróval 0,85 – 0,95 g/cm3 sûrûségû könnyûfolyadékokhoz.
Kiegészíthetõ visszatorlódás gátlóval.
Fokozatmentesen magasságban, állítható fedlap. Max 5°
szinteltérés lehetõsége. A/B terhelésre mûanyag D terhelésre
öntöttvas fedlappal
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN… / OD…
mûanyag csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint), PVC-KG (DIN
V19534 szerint), PP, vagy AS csövekhez.
Kiszállítás: kompletten összeállítva

KESSEL-Benzin-, olajleválasztók

Ideális: kisebb mûhelyekhez

+ Tartozékok
Mintavételi akna
Riasztó készülék

37. oldalon
38. oldalon

KESSEL benzin-, olajleválasztó LW 400
Az MSZ EN 1825 szerint, mûanyagból.
Épületen kivüli, földbe telepíthetõ kivitel, beõmlési mélység
T = …………. mm, integrált 17 L-es iszaptérrel, önmûködõ
úszós elzáróval 0,85 – 0,95 g/cm3 sûrûségû könnyûfolyadékokhoz.
Kiegészíthetõ visszatorlódás gátlóval.
Fokozatmentesen magasságban, állítható fedlap. Max 5°
szinteltérés lehetõsége. A/B terheléû fedlappal
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN… / OD…
mûanyag csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint), PVC-KG (DIN
V19534 szerint), PP, vagy AS csövekhez.
Kiszállítás: kompletten összeállítva

Ideális: mélygarázsokhoz

+ Tartozékok
Mintavételi akna
Riasztó készülék
NS
1,5
1,5
1,5

36

LW
mm-ben
400
800
1000

Iszaptér
literben
17
130
360

Qmax
l/s
1,5
1,5
1,5

DN

L

B

100
100
100

582
1091
1425

520
1012
1300

T mm-ben
min max
231
324
518
942
570
995

h2
mm-ben
389
508
630

37. oldalon
38. oldalon
h1
mm-ben
342
461
583

Olajtér
literben
17,6
70,5
110

Súly
kg-ban
12
74
110

Cikkszám
99 601.002 B
99 601.016 B/D
99 601.041 B/D
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Tartozékok benzin-, olajleválasztókhoz
Termékleírás
KESSEL Mintavételi akna Ø 400 mûanyagból
Leválasztó utáni csõvezetékbe föld alatti beépítés, beömlési
mélység T = …….
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN100/ 150 , vagy
DN200, mûanyag csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint);
PVC-KG (DIN V19534 szerint); PP, vagy AS csövekhez.
Akna átmérõ 400 mm, fokozatmentesen magasságban
állítható fedlap... A/B terhelésre mûanyagból, D terhelésre
öntöttvasból, csõvezetéki esés 120 mm.
cikkszám
Beömlési T Csatlakozási
mm
méret DN
A terhelés
B terhelés
D terhelés
* 400-1300
100/150
915 880A
915 880B
915 880D
* 400-1300
200
915 880A-200 915 880B-200 915 880D-200
* A minimális mérethez levágható

KESSEL Magasító elem
Mintavételi aknához max 600 mm
Kivitel
600 mm

Cikkszám
915 402

KESSEL Mintavételi akna LW 1000 mm mûanyagból
leválasztó után csõvezetékbe, föld alatti beépítés,
Befolyó- és kifolyó vezeték csatlakozás DN…, mûanyag
csövekhez: PE-HD (DIN 19537 szerint); PVC-KG (DIN V19534
szerint); PP, vagy AS csövekhez, beömlési mélység T = …….
Fokozatmentesen magasságban állítható fedlap
A/B terhelésre mûanyagból, D terhelésre öntöttvasból,
csõvezetéki esés 120 mm.
Beömlési T mm
1180-1630
1180-1630
1180-1630

Csatlakozási
méret DN
DN 100
DN 150
DN 200

cikkszám
A / B terhelés
D terhelés
915 10 10B
915 10 10D
915 10 15B
915 10 15D
915 10 20B
915 10 20D

KESSEL Magasító elem mûanyagból, leválsztókhoz
Illeszkedik minden Kessel leválasztó berendezéshez, és
a LW 1000 mintavételi aknához. Építési magasság 510 mm
vagy 1010 mm. tömítéssel.
kivitel
Építési magasság = 510 mm
Építési magasság = 1010 mm

cikkszám
917 406
917 407

kisebb, vagy nagyobb magasító elem rendelésre
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Termék kép és méretek

