
Сепаратори на лесни течности



сепаратори на масло и масти
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Сепараторите може да бидат поделени на:

*  сепаратори на масло
* сепаратори на масти

Интер Констракшн, сепараторите  се користат за раздвојување на маслото и мастите.

Посебно  во близина на:
* бензински станици/сепаратори на масло
* високо-катни гаражи/сепаратор на масло
* паркинзи за транспортни возила/сепаратори на масло
* автоперални/сепаратори на масло
* како и во рестораните/сепаратори на масти

Предности:

* произведени и димензионирани согласно стандардите
* висока контрола на квалитетот
* лесна тежина - што значи лесни за транспорт и монтажа
* долг животен век (повеќе од 50 години)
* произведени од високо квалитетни материјали и технологии за производство  

Прочистувањето на отпадните води се врши со:

* сепаратор на масло
* сепаратор на масти

Овие уреди се изработуваат од полиетилен/полипропилен што значи дека се  100 %
 водонепропусни, не им е потребна додатна заштита од корозија. 
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Сепаратори на масло

Интер Констракшн ги произведува и проектира сепараторите согласно стандард EN 858-2.

1)статичка анализа
2)лесно ракување со виљушкар благодарение на лесната тежина 
3)мали трошоци за монтажа
4)100% водонепропусни
5)лесни за чистење
6)мала тежина, компактна и робусна конструкција

Карактеристики на сепаратори на масло

Димензионирање на сепаратор за масло

NS = (Qr+fx*Qs)fd

NS - номинална големина на сепаратор

Qr -   максимален проток од дождови, (l/s)

Qs - максимален проток од отпадни води, (l/s)

fd   - фактор на густина за соодветниот флуид

Густина g/cm

Комбинација

до  0.85

фактор на густина:  fd

3

S-II-P

S-I-P

S-II-I-P

1

1-a

1-b

преку 0.85 до 0.90 преку 0.90 до 0.95

2

1,5-a1,5-a

1,5-b

3

2-a

2-b

*за сите подетални информации обратете се на техничката служба на Интер Констракшн
a- за класа I ,  b- и за класа 1 и 2

шахта 
за примерок

складирање
на талог

комора
на складирање

Елементи на сепаратор
Компоненти

Комора за кал, тиња

Сепаратор класа I
-коалесцентен 

Шахта за примерок

Симбол

С

P

Макс. дозволено количество 
на улје мг/л = 5  

Макс. дозволено количество 
на улје мг/л = 100  

Сепаратор класа II
-гравитациски
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Согласно стандардот EN858, сепараторите се делат на:

I)  коалесцентен сепаратор  (макс. дозволена содржина на останато улје 5,0 mg/l) 
II) гравитациски сепаратор (макс. дозволена содржина на останато улје 100 mg/l)
III) бај-пас
IV) сепаратор со сорпциски филтер

Номиналната големина на сепараторите : 1.5;3;6; 10; 15;  20; 30;  40;50;
65;80;100;125;150;200;300;400 and 500.   

гравитациски сепаратор

коалесцентен сепаратор

Филтрација: 
цврсти честички се отстрануваат 
со протокот на течноста 
со филтерот 
кој е поставен во средина.

 

филтрација коалесценција

сепарација

Коалесценција:
маслените глобули се спојуваат 
во поголеми како тие ќе поминат 
низ неколку слоеви
на  филтерот
 

Сепарација:
по пат на гравитација, големите капки се
одвојуваат 
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КЛАСА	II	-гравитациски	сепаратор
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Индекс A (m)

10

B (m) C (m) Вкупен волумен(m)

2,432 1,95 1,9 5,0

15

20

3,185 1,95 1,9 7,0

3,185 1,95 1,9 7,0

30

40

3,935 1,95 1,9 9,0

4,685 1,95 1,9 11,0

50 7,69 1,95 1,9 19,0

ИндексПроток Q (l/s) OD (m)

1,5

Ht (m) Ho(m)
3

Вкупен волумен(m)

3

6

1,28 1,52 1,25 2,0

1,52 1,52 1,3 2,7

1,76 1,52 1,25 4

H
o

OD

H
t

610 mm

A (mm)

B (
m

m
)

КЛАСА	I	-коалесцентен	сепаратор

*** за сепаратори каде што е потребен поголем проток обратете се
на техничката служба на Интер Констракшн
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1 2 3 4 7

(Л)

1100 1610 2080 2400(mm)Дијаметар DN

(mm)На излез висина H2

Волумен

Влез/Излез (mm)D1

(mm)Висина H 

10 15(l/s)Проток Q

1420 1700 1900

110 110 110 110 160 200 200

1020 1020 1020 15201520 1770 1770

800 800 800 1300 1250 1500 1500

900 1600 2050 3400 4300 6010 8000

H
2

DN

H

Проектирани се согласни EN1825 стандардот, и служат за одвојување на мастите кои се 
наоѓаат во отпадните води од рестораните, месната и прехрамбената индустрија и сл. 
Нивната цел е спречување од затнување на канализациските системи.

Интер Констракшн- сепаратори на масти

D
1

00	389		34		218	898

Индустриска	Зона	Прдејци,	Гевгелија
Македонија	

www.inter-construction.com.mk

факс/fax:

Тел/	Tel:
00	389			34		231		300
00	389			34		231		301
00389	72	272	603	
00389	72	272	604	

Industrial	Zone	Prdejci,	Gevgelija
Macedonia	

e-mail:	interroto@gmail.com
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