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Egyik legértékesebb kincsünk természeti környezetünk, amelyet minden elképzelhető módon védeni kell. 
Az ipari termelés, a lakossági fogyasztás egyaránt jelentős mennyiségű szennyvizet eredményez. Ezeket 
tisztítani szükséges, mielőtt visszakerülnének a természet körforgásába.

Cégünk az elmúlt években olyan termékek 
fejlesztését tűzte ki célul és valósította meg, amelyek 
mind a szennyvízelvezetés, mind pedig a feldolgozás 
során jól hasznosíthatók.

A gyorsan változó világunkban a környezetvé-
delmi normák állandó szigorodása egyre korszerűbb 
megoldásokat tesz szükségessé. Emellett igen fontos 
követelmény az is, hogy mind a beruházás, mind 
pedig az üzemeltetés gazdaságos legyen.           

Ezeknek az elvárásoknak igyekezett cégünk 
megfelelni akkor is, amikor kifejlesztette a széleskörű 
igényeknek megfelelő szennyvízátemelő családját. Az 
üvegszálerősítésű poliészter tartályokba szerelt, szaba-
dalommal védett kialakítás pedig gazdaságos üzemelte-
tést tesz lehetővé.

Az összegyűjtött szennyvíz kezelése szintén 
olyan területe a környezetvédelemnek, amely napja-
inkban egyre szélesebb körben szükséges megnyugtató 
módon megoldani. A cégünk által kifejlesztett víz-
telenítő berendezésekkel szemben az alábbi követelmé-
nyeket támasztottuk:

 magas sűrítési mérték és hatásfok
 előírásoknak megfelelő minőségű szűrletvíz
 rugalmas, több célú alkalmazhatóság
 hosszú élettartam
 csekély karbantartási igény
 költségtakarékos üzem
 magas automatizáltsági fok

A saját fejlesztésű szeparátorok  újszerű 
kialakítása teszi lehetővé a fenti célok elérését. A 
berendezéssel tág határok között szabályozható a 
kilépő szárazanyag tartalma. A szeparátor egy lépés-
ben jelentős mértékű víztelenítésére képes, így
hatékony elővíztelenítő berendezésként is alkalmazható.

Szennyvíziszap szeparátor működési vázlat:

Mint az ábrán látható, a szeparátor a térfogat 
kiszorítás elvén, alacsony fordulatszámmal forgó járó-
kerékkel, energiatakarékos módon teszi lehetővé a 
szárazanyag kiszűrését.



A cégünk által kifejlesztett és gyártott 
szalagszűrő gépcsaláddal napi 40-80 m3  szennyvizet 
egy lépésben, az ezt jelentősen meghaladó mennyisé-
get pedig a szeparátorral sorba kapcsolva célszerű 
vízteleníteni.

A különböző sajátosságokkal rendelkező 
szennyvíziszapok víztelenítését a berendezéseinkhez 
opcióként ajánlott kiegészítő szerelvényekkel lehet 
még hatásosabbá  tenni.

A kisebb települések számára ajánljuk a világ-
szerte jól bevált biológiai szennyvíztisztítási technoló-
giákat. Cégünk vállalja az ehhez szükséges gépészeti 
berendezések fejlesztését, gyártását és helyszíni telepí-
tését.

A hatékony víztelenítés előnyei:

 kisebb az iszap térfogata
 alacsonyabb szállítási és tárolási költségek
 takarékos energiafelhasználás

A víztelenítő berendezéseink mind a kommuná-
lis iszap, mind pedig az ipari szennyvizek kezelésében 
jól vizsgáztak. Az új kihívásoknak egyetemekkel és 
más kutatóhelyekkel kialakított partnerkapcsolataink 
segítségével tudunk megfelelni.

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal, 
problémájára igyekszünk optimális megoldást találni. 
Tekintse meg referencia berendezéseinket, hogy saját 
tapasztalatai alapján is meggyőződhessen a fentiekben 
elmondottakról!

A Direct-Line Kft. munkatársai a környeze-
tünk állapotának javítása érdekében komplex megol-
dások kidolgozásán fáradoznak.

Javasoljuk, tegyen próbára Ön is bennünket!
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Cégünk több kutatási-fejlesztési projektet hajtott végre az elmúlt évtizedben, amelyek célja a 
iszapkezelés hatékony, rugalmasan alkalmazható módszerének kidolgozása volt. A megrendelők részéről 
felmerült elvárások jellemzően az alábbiak pontokban foglalhatók össze:

A szennyvizek gyűjtő rendszereinek építése során az eddigiekben összegyűlt tapasztalatok alapján 
olyan telepítési technológia fejlesztése, amely élettartamát, a költségszintjét, karbantartás igényét 
tekintve kedvezőbb a ma ismert és elterjedt megoldásoknál.
A hazai viszonyok között jellemzően előforduló szennyvíztisztítási technológiák vizsgálata és 
értékelése, tudományosan megalapozott alternatív szakmai ajánlatok kidolgozása.
A szennyvíztelepeken keletkező iszapok jellemző víztelenítési technológiái alapján az előző pontban 
leírt követelmények szerinti új technológia fejlesztése.
Kezelési technológia kidolgozása a szokványostól eltérő minőségű szennyvizekre.

Az ipari technológiák során keletkező szennyvizek mennyisége és minősége meglehetősen nagy 
változatosságot mutat, így az egyes üzemek csatornarendszerének kialakítására, a tisztítás, előtisztítás 
technológiájára egységes sémát alkalmazni nem lehet.

Az ipari használat következtében szennyezett vizek a következők:

 hűtő, illetve gőzrendszerek kibocsátott vizei 
 technológiai használt víz 
 üzemi szociális használt vizek 
 az üzem területéről elvezetendő csapadékvíz
 emulziós szennyvizek

A szennyvíz tisztításának szempontjai már az ipari gyártástechnológia kialakításánál megjelennek. A 
korszerű gyártástechnológiák víztakarékosak, a felhasznált ipari segédanyagok a környezetvédelem szempont-
jából kedvezőek, vagy eltávolításuk a szennyvízből viszonylag könnyen elvégezhető. A modern ipari technoló-
giákra a koncentrált és visszaforgatott ipari szennyvizek, az újrahasznosított iszapok és a minimális környezet-
szennyezés jellemző. A speciális szennyvizek tisztítására több eljárást dolgoztunk ki, a szennyvíz jellegétől 
függően szóbajöhet: extrakció, oxidáció, adszorpció, bepárlás, kristályosítás, a szennyező anyagok kicsapása, 
a benne rejlő energiák hasznosítása. 

Az egyes kutatási témák jelentéseinek tartalmáról érdeklődés esetén bővebb tájékoztatást adunk.További 
információkkal, szakmai tájékoztató füzetekkel, katalógusokkal és gépkönyvekkel állunk szíves rendelkezésére.


