Olajszelektív SOS és
sűrűségszelektív SPG típusú
passzív és aktív olajlefölözők
/szkimmerek/
kezelési és karbantartási kézikönyve

Szkimmerek üzemeltetési és karbantartási kézikönyve

-

ENVIROTOOLS Bt.

TARTALOM

TARTALOM ....................................................................................... i
BEVEZETÉS ..................................................................................... 1
Biztonság ..................................................................................................................... 1
Kapcsolatfelvétel a forgalmazóval, ill. szervizével ................................................. 1

1. BIZTONSÁGTECHNIKA ........................................................... 2
Néhány kiemelt fontosságú biztonságtechnikai előírás ......................................... 2
Tűz- és robbanásvédelem.......................................................................................... 3
Szivárgás és elcsöpögés elleni védelem.................................................................... 3

2. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS ...................................................... 4
Működési elv ............................................................................................................... 4
Passzív szkimmerek ............................................................................................. 4
Aktív szkimmerek ................................................................................................ 5
Szénhidrogén szivattyúk ............................................................................................ 5
A szkimmer-rendszer átalakítása .............................................................................. 6
Opcionális kiegészítők ............................................................................................... 6

3. BERENDEZÉS ............................................................................ 8
Szerkezeti anyagok ..................................................................................................... 8
Szkimmerek osztályozása az úszó szkimmerbólya működése szerint ................. 8
Az SOS olajszelektív úszóbólyás szkimmerek működése ............................. 8
Az SPG sűrűségszelektív úszóbólyás szkimmerek működése ..................... 15

4. TELEPÍTÉS ............................................................................... 20
A szkimmer telepítése.............................................................................................. 20

5. ÜZEMELTETÉS ....................................................................... 23
Indítás előtti ellenőrző-lista..................................................................................... 23
A rendszer üzemelésének megfigyelése ................................................................. 23
Különleges üzemi körülmények ............................................................................. 24

6. KARBANTARTÁS ...................................................................... 25
Karbantartási terv..................................................................................................... 25
A szkimmerek tisztítása ........................................................................................... 25
2. rveízió – 2009. október

i

Szkimmerek üzemeltetési és karbantartási kézikönyve

-

ENVIROTOOLS Bt.

7. HIBAELHÁRÍTÁS ..................................................................... 27
1. Hiba: A szkimmer nem gyűjti össze az felúszó szénhidrogént ..................... 27
2. Hiba: Víz kerül a lefölözött szénhidrogénbe ................................................... 27
A berendezés visszaküldése a szervízbe ................................................................ 28
A berendezések tisztítására vonatkozó előírások ................................................. 29

8. „A” FÜGGELÉK: OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK .................... 31
TFSO-WM Falra erősíthető kivitelű tartály felső szint érzékelő (Tank-Full
Shut-Off Wall Mount) ............................................................................................. 31
TFSO-TM Hordóra vagy tartályra erősíthető kivitelű felső szint érzékelő
(Tank-Full Shut-Off Tank Mount) ........................................................................ 31
HWSO Magas vízállás szintérzékelő kapcsoló (High Water Shut-Off) ........... 32
C100M programozható vezérlő egység ................................................................. 33
CTRTFO tartály felső szint érzékelő kapcsoló .................................................... 33

9. „B” FÜGGELÉK: SZKIMMEREK ............................................ 34
10. SZÁLLÍTÁSI ÉS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK ................... 38

2. rveízió – 2009. október

ii

Szkimmerek üzemeltetési és karbantartási kézikönyve

-

ENVIROTOOLS Bt.

ÁBRAJEGYZÉK
1. ábra:

Egy tipikus konfiguráció vázlata (SPG-2 szkimmer AutoGenie
szivattyúval) .................................................................................................... 7

2. ábra:

Alsó beömlésű 4”-os olajszelektív szkimmer 12” (~30 cm)
folyadékszint ingadozás-követéssel (cikkszám: 302524) ........................ 10

3. ábra:

Alsó beömlésű 4”-os olajszelektív szkimmer úszóbólyája ..................... 11

4. ábra:

4”-os olajszelektív szkimmer hurok kialakítású flexibilis tömlővel....... 12

5. ábra:

4”-os olajszelektív szkimmer 24” (~60 cm) folyadékszint
ingadozás-követéssel (cikkszám: 302525)................................................. 13

6. ábra:

4”-os olajszelektív szkimmer 45” (~114 cm) folyadékszint
ingadozás-követéssel (cikkszám: 300776)................................................. 14

7. ábra:

2”-os sűrűségszelektív szkimmer 12” (~30 cm) folyadékszint
ingadozás-követéssel (cikkszám: 300440)................................................. 16

8. ábra:

2”-os sűrűségszelektív szkimmer spirális felxibilis tömlővel,
24” (~60 cm) ill. 45” (114 cm) folyadékszint ingadozás-követéssel
(cikkszám: 300592 ill. 300747) ................................................................... 17

9. ábra:

4”-os sűrűségszelektív szkimmer hurok alakú flexibilis tömlővel
(cikkszám: 302522) ...................................................................................... 18

10. ábra: 4”-os sűrűségszelektív szkimmer spirális flexibilis tömlővel,
24” (~60cm), 45” (~114) cm, ill. 60” (152 cm) folyadékszint
ingadozás-követéssel (cikkszám: 301226, 300728 ill. 302523) ............... 19
11. ábra: Gyorscsatlakozó csatlakoztatása és rögzítése .......................................... 21
12. ábra: 4”-os SOS olajszelektív szkimmer kútban telepítve ............................... 22
13. ábra: SOS-4 szkimmer AutoGenie szivattyúval és opcionális, hordóra
szerelhető felső szint érzékelő kapcsoló rendszerrel (TFSO) ................ 32
14. ábra: 4”-os olajszelektív szkimmerek (SOS-4) .................................................. 35
15. ábra: 2”-os sűrűségszelektív szkimmerek (SPG-2) .............................................. 36
16. ábra: 4”-os sűrűségszelektív szkimmerek (SPG-4) ...............................................

2. rveízió – 2009. október

iii

Szkimmerek üzemeltetési és karbantartási kézikönyve

-

ENVIROTOOLS Bt.

BEVEZETÉS
A legmagasabb fokú üzemeltetési biztonság és hatékonyság érdekében erősen
javasolt, hogy a szkimmerek használata előtt az üzemeltetést végző személyzet
alaposan olvassa végig ezen üzemeltetési és karbantartási kézikönyvet.
Biztonság
A biztonság termékeink kiemelkedően fontos jellemzője, melyek sokat
bizonyítottak világszerte történő alkalmazásuk során. A magas szintű minőséget a
kiváló anyagok és alkatrészek felhasználása, valamint a biztonsági faktorok és
biztonsági rendszerek alkalmazása garantálják. Termékeinket a minőségi gyártás
iránti kompromisszumok nélküli elkötelezettség jellemzi, melynek eredményei a
piacon kapható legmagasabb minőségű és legbiztonságosabb felszín alatti víz
kármentesítő eszközök.
A biztonság kérdését kiemelkedő jenetőséggel kezeljük, mely a kármentesítések
területén folytatott sokéves tevékenységen és tapasztalaton alapul. Éppen ezért
kézikönyvünk első fejezete valamennyi közül a biztonságtechnikával foglalkozik.
Kapcsolatfelvétel a forgalmazóval, ill. szervizével
Ha bármely okból nem találja ezen kézikönyvben a keresett információt, melyre
szüksége lenne, keresse a forgalmazó munkatársait az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:

ENVIROTOOLS

Környezetvédelmi Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
2624 Szokolya, Petőfi Sándor u. 8.
Tel.: 30/346-1173, 30/251-0982
Fax.: 22/329-109, 27/375-287
E-mail: envirotools@envirotools.hu
Web: www.envirotools.hu
Örömmel veszünk a kézikönyvvel, valamint termékeinkkel kapcsolatos
valamennyi visszajelzést.
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
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1. BIZTONSÁGTECHNIKA

Az olajlefölöző (más néven szkimmer) rendszerek tervezése során elsődleges
szempont a biztonság. Jelen kézikönyv tartalmazza a biztonságtechnikai
előírásokat, míg a szkimmer erndszerek biztonságtechnikai jellemzőit az
alábbiakban részletezzük. Kérjük, minden esetben tartsa be a biztonságtechnikai
előírásokat!
Felsorolunk néhány jellemző veszélyforrást is a rendszer kármentesítések során
történő használata kapcsán. Semmi sem védi Önt jobban, mint a rendszer és a
kármentesítési helyszín alapos ismerete, valamint az eszközök és fluidumok
elővigyázatos kezelése.
Ha bármilyen kérdése lenne termékeink használatával kapcsolatban, kérjük
keresse kollégáinkat tájékoztatásért!
Kézikönyvünkben három különböző típusú figyelmeztetést talál. Az alábbi példák
szemléltetik ezek megjelenését és célját:
Megjegyzés:
Figyelem!:
VIGYÁZAT!:

Fontos információkat jelez.
A berendezés sérülésének elkerülési módjait jelzi.
Személyi munkavédelmi és biztonságtechnikai
előírások.

Néhány kiemelt fontosságú biztonságtechnikai előírás
Termékeink használatakor az alábbiak minden esetben betartandók:


A szkimmerek használatakor viseljen védőszemüveget, hogy elkerülje a
folyadékok szembe fröccsenését!



Viseljen vegyszerálló/olajálló gumikesztyűt, munkavédelmi cipőt, bakancsot
vagy gumicsizmát és védőruházatot, hogy elkerülje a lefölözött folyadékok
bőrrel történő érintkezését.



A tömlők csatlakoztatásakor és leválasztásakor minden esetben a kezelőtől és
az eszközöktől elfele mutassanak.

Szkimmer rendszereink az alábbi óvintézkedések révén minimalizálják a balesetek és
másodlagos környezetszennyezések valószínűségét:
2. revízió – 2009. október
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Tűz- és robbanásvédelem
Valamennyi folyadékkitermelő rendszerünk passzív vagy pneumatikus üzemű! Ez
számos tűz- és robbanásvédelmi szempontú előnyt biztosít.


Ezenkívül valamennyi standard gyorscsatlakozónk bronz kivitelű, mely
kizárja a szikraképződés lehetőségét.

Szivárgás és elcsöpögés elleni védelem
A kármentesítések helyszínén történ szivárgások és elcsöpögések nem minden
esetben előzhetők meg. Berendezéseink a legszigorúbb biztonságtechnikai
előírások betartása ellenére is időnként előforduló nem kívánt szivárgások
figyelembevételével lettek kialakítva.



A kútbeli gyorscsatlakozások rögzíthetőek az esetleges véletlenszerű
szétcsatlakozás ellen.
Aktív szkimmer rendszer használata esetén, mely a lefölözött szénhidrogént
szivattyú (pl. AutoGenie, vagy Programozható Genie) segítségével a felszíni
tartályba továbbítja, javasolt megerősített termelvénytömlő használata a
szivárgás vagy a tömlő „összegabalyodása” ellen.
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2. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

Működési elv
Passzív szkimmerek
A passzív szkimmert a talajvíztükör fluktuációs
zónájában helyezzük el. A szkimmer egyik
kulcsfontosságú eleme az úszóbólya, mely a
szkimmer középvonalában elhelyzett függőleges
vezetőtengely mentén szabadon elmozdulva, a
talajvíz felszínén úszva követi annak ingadozásait.
Az önálló fázisú szénhidrogén az úszóbólyán
megfelelően kialakított beömlőnyíláson, vagy
membránon keresztül lép be a szkimmerbólya
belsejébe,
melynek
alsó
kivezetésén a
szénhidrogén egy flexibilis tönmlőn keresztül egy a vezetőtengely alján elhelyezett - néhány liter
térfogatú tartályba vezeti azt.
Az
átlátszó
falú tartályban
összegyűlt
szénhidrogén mennyisége ill. a tartály töltöttsége
Passzív szkimmerek
szemrevételezéssel megállapítható. Az anyagot
rendszeres időközönként - a tartály megteltekor ki kell üríteni egy leeresztő szelep segítségével.
A szkimmer további fontos alkatrésze az úszóbólya vezetőrúdjának alsó és felső
végén elhelyezett egy-egyközpontosító korong. Ezek biztosítják a szkimmer
centrális helyzetét a kútban, valamint megfelelő távolságot tartanak az úszóbólya
és a kút fala között.
A passzív szkimmerek felhasználási területei:
A passzív szkimmerek használata azon esetekben javasolható, ahol a kutak
szénhidrogén hozama olyan alacsony, hogy szivattyú telepítése célszerűtlen lenne.
Ez lehet pl. egy olyan terület ...



ahol kis mennyiségű szénhidrogén került a felszín alatti közegbe,
ezért a felúszó szénhidrogén vastagsága „eleve” alacsony, vagy ...
lehet kármentesítendő területek csóvaperemi területein, ahol a
felúszó szénhidrogén vastagsága a peremi helyzetük miatt alacsony;
vagy ...
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a felúszó olaj fő tömegének lefölözését követően visszamaradó kis
mennyiségű szénhidrogén lefölözése a kármentesítés előrehaladott
végső szakaszaiban.
gyenge szivárgási tényezőjű földtani közeg esetén
nagy viszkozitású szénhidrogének esetén

A passzív szkimmerek előnyei:







a szerkezet egyszerűségéből adódó fokozott üzembiztosság
minimális üzemeltetés, karbantartás
nincs energiafelhasználás
nem kell robbanásbiztos elektromos készülékeket alkalmazni
nincs bonyolult elektronikus vezérlés
a fentiekből adódóan alacsonyak az üzemeltetési költségek

Aktív szkimmerek
Valamennyi általunk forgalamzott passzív szkimmer
szükség esetén aktív szkimmerré alakítható. Ebben az
esetben a szkimmerbólyába belépő önálló fázisú
szénhidrogén nem egy - a szkimmer alján
elhelyezett - tartályban gyűlik össze, hanem a
szkimmerhez csatlakoztatott speciális szivattyú
segítségével folyamatosan kitermeljük, és a
felszínen gyűjtjük. Ennek technikai megvalósítása
a
következők
szerint
történik: az
úszó szkimmerbólya aljából kivezető flexibilis
tömlő az úszóbólya vezetőtengelyeként is szolgáló
cső alsó végébe csatlakozik, mely így egyben
felszálló nyomóvezetékként is funkcionál. A cső
felső végéhez csatlakozik a szénhidrogént
Aktív szkimmerek
kitermelő pneumatikus szivattyú (Programozható
Genie, vagy AutoGenie), mely a szénhidrogént a
felszínre továbbítja, ahol tartályban gyűjtjük össze. Az aktív szkimmer rendszerek
tehát egy szkimmerből és egy szivattyúból állnak.
Szénhidrogén szivattyúk
Két féle szénhidrogén szivattyú használható az aktív szkimmeres olajlefölözés
céljára:
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Programozható Genie hólyagszivattyú (PG) – vezérlő egység szükséges
hozzá. Alkalmazható 2” ill. 63 mm-nél nagyobb átmérőjű kutakban. Teljesen
kompatibilis valamennyi szkimmerünkkkel. Használható max. 50 m mélységből
történő szivattyúzáshoz. Maximális hozama 600 vagy 1200 liter/nap a szivattyú
méretétől (2” vagy 4”) függően.
AutoGenie hólyagsózivattyú (AG) – teljesen automata üzemű, nem igényel
külön vezérlőegységet. Alkalmazható 2” ill. 63 mm-nél nagyobb átmérőjű

kutakban. Teljesen kompatibilis valamennyi szkimmerünkkkel. Használható max.
50 m mélységből történő szivattyúzáshoz. Maximális hozama 380 vagy 1200
liter/nap a szivattyú méretétől (1”, 2” vagy 4”) függően.
A szkimmer-rendszer átalakítása
Ne változtassa meg, ne módosítsa és ne alakítsa át a szkimmer-rendszert ill. annak
elemeit a gyártó ill. forgalmazó kifejezett utasítása nélkül!
A különböző felhasználói igényeknek megfelelően olajlefölöző rendszereink
számos szenzoral egészíthetők ki .
Opcionális kiegészítők
A szénhidrogén szivattyúkon túlmenőan az alábbi opcionális kiegészítők kaphatók
szkimmereinkhez:





Szénhidrogén gyűjtő tartály/hordó felső szintkapcsoló és vezérlőegység hordóra szerelhető ill. falra szerelhető kivitelben - Tank-Full
Shut-Off Tank Mount or Wall Mount (TFSO-TM vagy TFSO-WM)
Magas vízállás szintkapcsoló - High-Water Shut-Off (HWSO)
C100M elektronikus digitális külső vezérlőegység
CTRTFO szénhidrogén gyűjtő tartály felső szintkapcsoló és vezérlőegység C100M-mel történő használathoz
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Hordó-adapter

Szénhidrogénnyomótömlő
(fekete)

Gőzinga/túlfolyó
tömlő (szürke)

Sűrített levegő tömlő
(vörös) az AutoGenie
üzemeltetéséhez
Szénhidrogéngyűjtő hordó

AutoGenie külső
vezérlő nélküli
pneumatikus
hólyagszivattyú

Ciklus-hosszabbító tömlő (szürke)
dugóval - NE TÁVOLÍTSA EL A DUGÓT!

SPG-2 szkimmer

600250 06

Önálló fázisú felúszó
szénhidrogén

A kútsapkát és a függesztő kötelet
az egyszerűbb átláthatóság
kedvéért nem ábrázoltuk

1. ábra: Egy tipikus konfiguráció vázlata (SPG-2 szkimmer AutoGenie
szivattyúval)
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3. BERENDEZÉS

Szerkezeti anyagok
 Rozsdamentes acél,
 UHMWPE (ultra-magas molekulatömegű polietilén; Ultra High
Molecular Weight Polyethilene),
 polipropilén,
 bronz,
 acetál és
 PVC
Speciális felhasználások esetén konzultáljon a forgalmazóval!
Szkimmerek osztályozása az úszó szkimmerbólya működése szerint
Szkimmereink az alábbi fő típusokba sorolhatók:


SOS -



SPG -



Bottom -

olajszelektív szkimmerek; 2” (≥63 mm kutakhoz) és
4” (≥110 mm kutakhoz)
sűrűségszelektív szkimmerek; 2” (≥63 mm kutakhoz) és
4” (≥110 mm kutakhoz)
alsó beömlésű szkimmerek, melyek a kút talapához lehető
legközelebbi beömlést tsznek lehetővé; 2” (≥63 mm kutakhoz)
és 4” (≥110 mm kutakhoz)

A.) SOS olajszelektív úszóbólyás szkimmerek működése
Az SOS olajszelektív olajlefölözőknél az önálló fázisú szénhidrogénnek a víz
felszínéről történő lefölözése-elválasztása alapvetően a szénhidrogének és a víz
felületi feszültség-különbségének elvén egy oleofil-hidrofób mebrán segítségével
történik.
A fluidum először belép az úszóbólya külső mechanikus szűrőjén, majd a belső
oleofil-hidrofób anyagú membránszűrőn, mely csak a szénhidrogént engedi a
lefölöző belsejébe, de a vizet nem. A szénhidrogén innen kerül elvezetésre egy
flexibilis tömlő segítségével, passzív szkimmerek esetén a szkimmer alján

2. revízió – 2009. október

8

Szkimmerek üzemeltetési és karbantartási kézikönyve

-

ENVIROTOOLS Bt.

elhelyezett tartályba, aktív szkimmerek esetén egy szivattyú segítségével a
felszínre.
 az SOS szkimmerek tipikus felhasználási területe:
- a könnyű szénhidrogének, úgy mint pl. benzin, gázolaj, fűtőolaj,
kerozin lefölözése
- kis viszkozitású szénhidrogének lefölözése
 képes az önálló fázisú szénhidrogént képes egészen film (~0,03 mm)
vastagságig lefölözni (hacsak nem túl nagy a felúszó szénhidrogén
vastagsága ill. viszkozitása)
 darabjaira szétszedhető, egyszerűen szervizelhető
Az SOS szkimmerek két különböző résméretű membrán-szűrővel kaphatók (55
és 110-es háló). Szkimmereinket alapesetben standard 110-es szűrővel szállítjuk,
55-ös szűrő külön kérésre rendelhető. Az 55-ös szűrő használata viszkózus
szénhidrogének (No. 2. fűtőolaj) esetén használjuk.
Amennyiben a kútban a talajvíz szintje az SOS olajszelektív szkimmerbólya felső
állását meghaladja, az oleofil-hidrofób membrán néhány cm magassásgú vízoszlop
elárasztásnak még ellenáll. Ha az SOS szkimmerbólyát ennél nagyobb mértékű
vízelárasztás éri, a víz hidrosztatikus nyo,áya meghaladja a membrán-szűrő
víztaszító képességét, és a víz belép a szkimmerbe. Ha ez megtörténne, akkor
merítse a zöld színű szűrőt a lefölözött szénhidrogénbe, hogy kimossa belőle a
vizet, majd helye vissza a szűrőt a szkimmerbe.
Ha a szénhidrogén számottevő lebegőanyagot, vagy biomasszát (baktériumtelepek) tartalmaz, a külső mechanikai szűrő és akár a membránszűrő tisztítása is
szükségessé válhat.
Figyelem!:
Ne dörzsölje a szűrőt, mert ezáltal tönkreteheti annak olajszelektív
tulajdonságát. (Lásd 6. fejezet: Karbantartás)
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2. ábra: Alsó beömlésű 4”-os olajszelektív szkimmer 12” (~30 cm) folyadékszint
ingadozás-követéssel (cikkszám: 302524)
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3. ábra: Alsó beömlésű 4”-os olajszelektív szkimmer úszóbólyája
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4. ábra: 4”-os olajszelektív szkimmer hurok kialakítású flexibilis tömlővel
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5. ábra: 4”-os olajszelektív szkimmer 24” (~60 cm) folyadékszint ingadozáskövetéssel (cikkszám: 302525)
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6. ábra: 4”-os olajszelektív szkimmer 45” (~114 cm) folyadékszint ingadozáskövetéssel (cikkszám: 300776)
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B.) SPG sűrűségszelektív úszóbólyás szkimmerek működése
Az SPG szkimmerek esetén az önálló fázisú szénhidrogénnek a víz felszínéről
történő lefölözése-elválasztása alapvetően a sűrűségkülönbség elvén történik.
Az úszóbólya sűrűsége úgy van beállítva (0,94 g/cm3), hogy az úszik a vízen, de
elmerül a legtöbb szénhidrogénben. Így a bólya mindig a szénhidrogén-víz
fázishatáron lebeg, és az úszóbólya tetején kialakított beömlőnyílás mindig az
önálló fázisú szénhidrogénben van. A szénhidrogén az így kialakított
beömlőnyíláson keresztül lép be az úszóbólya belsejébe, majd innen kerül
elvezetésre egy flexibilis tömlő segítségével, passzív szkimmerek esetén a
szkimmer alján elhelyezett tartályba, aktív szkimmerek esetén egy szivattyú
segítségével a felszínre.
Kialakításuk révén az SPG szkimmerek általában nem távolítják el a víz felszínén
úszó szénhidrogént maradéktalanul, hanem kb. 4-5 cm vastagságú szénhidrogén a
kútban marad. A lefölözést követően a kútban maradó szénhidrogén-lencse
vastgasága elsősorban a szénhidrogén sűrűségétől függ.
Ahogy a szénhidrogén sűrűsége növekszik, ill. megközelíti az úszóbólya sűrűségét,
egyre több felúszó szénhidrogén marad a kútban.. A szkimmerbólya oldalán
változtatható beömlőnyílások is találhatók, melyek segítségéevl a felhasználó
megválaszthatja a beömlési-lefölözési szintet. Ezt általában 0,85 g/cm3-nél
nagyobb sűrűségű fluidumok esetén, ill. emulzió jelenléte esetén alkalmazzuk.
AZ SPG szkimmerek jobb hatásfokot nyújtanak mint az SOS szkimmerek azon
esetekben, ha a szénhidrogén emulzifikált, viszkózus vagy szennyezett.
Az SPG szkimmerek kaphatók 2” és 4” átmérőjű kivitelben ≥63 mm ill.
≥110 mm átmérőjű kutakban történő alkalmazáshoz.
Ha a talajvíz szintje meghaladja az SPG úszóbólya felső állását, és nem
használunk felső szintállás érzékelőt (High Water Shut-Off – HWSO), a víz bejut
a szkimmerbe, szivattyúba és szénhidrogén gyűjtő tartályba.






Az SPG szkimmerek tipikus felhasználási területe:
- nagy mennyiségű önálló fázisú szénhidrogén jelenléte
- sok lebegőanyaggal (szuszpenzióval) szennyezett szénhidrogén
- viszkózus szénhidrogének, mint pl. motorolajok
A lefölözendő szénhidrogén induló vastagsága legalább 4-5 cm
gőzzel tisztítható
nem igényel speciális szervízt vagy karbantartást
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7. ábra: 2”-os sűrűségszelektív szkimmer 12” (~30 cm) folyadékszint ingadozáskövetéssel (cikkszám: 300440)
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8. ábra: 2”-os sűrűségszelektív szkimmer spirális felxibilis tömlővel,
24” (~60 cm) ill. 45” (114 cm) folyadékszint ingadozás-követéssel
(cikkszám: 300592 ill. 300747)
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9. ábra: 4”-os sűrűségszelektív szkimmer hurok alakú flexibilis tömlővel
(cikkszám: 302522)
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10. ábra: 4”-os sűrűségszelektív szkimmer spirális flexibilis tömlővel,
24” (~60cm), 45” (~114) cm, ill. 60” (152 cm) folyadékszint ingadozáskövetéssel (cikkszám: 301226, 300728 ill. 302523)
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4. TELEPÍTÉS
A szkimmer telepítése
Ha a kármentesítő/lefölöző kút átmérője sokkal nagyobb, mint a szkimmer
átmérője, akkor erősen javasoljuk, hogy az olajlefölözőt egy darab – a
kútépítéseknél használatos – szűrőcsőbe húzva telepítse. Ez megvédi a szkimmert
a kútban található más szerkezetektől, mint pl. függesztő kötelek, kábelek,
szondák és egyebekkel történő összegabalyodástól, elakadástól. A 2” átmérőjű
szkimmerre 2”-os (50 mm) szűrőcsövet húzzon, míg a 4”átmérőjű szkimmerhez
4”-os (110 mm-es) szűrőcsövet használjon. A szűrőcső anyaga PVC vagy
rozsdamentes acél legyen.
1. lépés -

Szállításkor a gyártó rendszerint elmozdulás ellen rögzíti a az
úszó szkimmerbólyát egy kábelkötegelővel (esetleg kis darab
huzallal, madzaggal, vagy ragasztószalaggal). Ezt távolítsa el,
hogy a szkimmerbólya szabadon mozoghasson a központi
vezetőrúd mentén a vertikális határolók közti szakaszon.

2. lépés -

Csatlakoztassa a szkimmer tetején található gyorscsatlakozót a
pneumatikus hólyagszivattyú (AutoGenie vagy Programozható
Genie) alján található szívótömlő gyorcsatlakozójához.

3. lépés -

Mérje meg a folyadékszinteket és a felúszó szénhidrogén
vastagságát a kútban.

4. lépés -

Engedje a szkimmert és a szivattyút a kútba, míg a szkimmer
vezető-rúdjának középpontja a folyadékszint magasságába
kerül. Így elegendő mozgástere lesz az úszóbólyának a
folyadékszint-ingadozások követésére.
15 cm felúszó szénhidrogén-vastagságig a szkimmer központi
vezetőrúdjának középpontja a szénhidrogén „lencse” középmagasságába helyezendő. Nagyobb felúszó szénhidrogénvastagság esetén a pozíció a sűrűség alapján számítható az
alábbi módon:

5. lépés -

i.

Szorozza meg a szénhidrogén sűrűségét a vastagságával.

ii.

Vonja ki a fenti eredményt a talajvízszint kútperem alatti
mélységéből. Helyezze a szkimmer vezetőrúdjának
középpontját az eredményül kapott mélységbe.

Rögzítse a függesztő kötelet a ktfejen kialakított kötélszembe.
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11. ábra: Gyorscsatlakozó csatlakoztatása és rögzítése
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12. ábra: 4”-os SOS olajszelektív szkimmer kútban telepítve
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5. ÜZEMELTETÉS

Indítás előtti ellenőrző-lista
Normál üzemmenet esetén a szkimmerek nem igényelnek sok figyelmet. Ez
többnyire a szénhidrogén gyűjtő tartály vagy hordó rutin szemrevételezéséből és
vizsgálatából áll, melynek során megállapítjuk a szénhidrogén lefölözés hozamát,
és hogy nem került-e víz a rendszerbe.
Mielőtt a szivattyú sűrítettlevegőjének nyomását szabályoznánk, győződjünk meg
az alábbi feltételek teljesüléséről:
1.

Az egyéni védőeszközöket valamennyi dolgozó viseli.

2.

Valamennyi tömlő csatlakoztatva van.

3.

A levegőszűrő függőleges helyzetben áll, mely lehetővé teszi a megfelelő
működését.

4.

Valamennyi kútból kilépő levegő és folyadék szelep a megfelelő
pozícióban van.

5.

Váratlan esemény esetén lehetséges a szivattyút üzemeltető sűrített
levegő gyors leválasztása és leengedése (vagy legalább lekapcsolása).

A rendszer üzemelésének megfigyelése
Miután a szivattyút a a kútba telepítette és beindította, hallgassa meg a szivattyú
ciklikus „pöfékelését”. A kút, vagy a vezérlő egység közelében hallható a kifúvási
ciklus. Emelje ki a termelvény nyomótömlőt a szénhidrogén gyűjtő
tartályból/hordóból, tartsa a cső végét annak beömlő nyílása fölés, és figyelje meg
a cső végén kiáramló szénhidrogén-termelvényt. Ha a termelvény könnyen
áramlik a szkimmerbe, az ¼” belső átmérőjű termelvény nyomótömlő 3 m/ciklus
sebességgel fog megtelni (24”-os hólyagszivattyú használata esetén). Tehát egy 30
m hosszúságú tömlő esetében legalább 10 ciklus szükséges, míg a folyadék kilép a
tömlő végén.
Javasoljuk, hogy hagyja a hordó adaptert egy vödörben, amíg a lefölözött
szénhidrogén megjelenik. Az ehhez szükséges idő mértéke a szivattyú méretén, a
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tömlő átmérőjén és hosszán, a ciklus-sebességen, és a rendelkezésre álló felúszó
szénhidrogén mennyiségétől függ.
Miután a kármentesítési helyszín valamennyi kútját beüzemelte, térjen vissza
egyesével valamennyi kúthoz, és ellenőrizze mégegyszer, hogy valamennyi
szkimmer megfelelően üzemel.
Különleges üzemi körülmények
Bizonyos helyszíni körülmények a szkimmerek állítását vagy adaptációját tehetik
szükségessé. Az alábbiakban ismertetünk egy rövid listát néhány ilyen
körülménnyel, azaok leheteséges hatásaival és a lahatséges megoldásokkal. (És
természetesen, mint mindig, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, amennyiben
részletes segítségre van szüksége.)
1.

Ha több napig tartó magas/megemelkedett vízszintet észlel, mely a
lokális talajvízszint változását jelzi, szükséges lahat a szkimmer magasabb
pozícióba történő megemelése, hogy a szénhidrogén-lefölözés
folytatódhasson.

2.

Ha a kútba hirtelen nagy vízhozam lép be, pl. eső, hóolvadás, vagy egyéb
okból, akkor előfordulhat, hogy a szkimmer úszóbólyája a limitált
vertikális mozgástere révén vízszint alá ekrül

3.

Ha a szkimmer SOS olajszelektív típusú, és az úszóbólya víz alá került,
ellenőrizze a szénhidrogén gyűjtő tartályt, hogy nem került-e bele víz.
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6. KARBANTARTÁS

Karbantartási terv
A szkimmerek ellenőrzése javasolt legalább kétheti gyakorisággal. Bizonyos helyi
körülmények esetén gyakoribb felügyelet is szükséges lehet. Az alábbi táblázat a
szkimmer rendszerek javasolt minimális karbantartási tervét tartalmazza:
Ellenőrzés gyakorisága
- SPG szkimmer
- SOS szkimmer

Heti gyakoriság

Kétheti gyakoriság
X

X

A szkimmerek tisztítása
SPG sűrűségszelektív szkimmerek




A sűrűségszelektív SPG szkimmerek lecsatlakoztathatók a tömlőről,
súrolhatók, és tisztíthatók gőzzel is károsodás nélkül.
Hetekre magára hagyhatószervizelés nélkül a víz vastartalmától függően.
A karbantartás során biztosítandó a szkimmerbólya szabad vertikális
mozgása, a folyadék akadálytalan áthaladása a szkimmeren és a flexibilis
tömlőn, és a szivárgások elkerülése

SOS olajszelektív szkimmerek



Az olajszelektív szkimmerek gondos tisztítást igényelnek, és hetente
ellenőrizendők. Az olajszelektív szűrő NEM szabad súrolni, mert
megsérülhet a víztaszító bevonata.
Ha az olajszelektív szűrő átengedi a vizet, a szkimmer egyszerűen
szétszerelhető. A tisztítás során kerülendő a szűrőmembrán kefélése,
súrolása, dörzsölése.

1. lépés -

Áztassa a szűrőt a lefölözött szénhidrogénbe, és gyengén
rázza meg benne.
Ha a szénhidrogén viszkózus, és a szőrő nem tisztult meg
teljesen, akkor egy könnyebb szénhidrogénben, mint pl.
benzinben való további áztatás és rázogatás javasolt.
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2. lépés -

Használjon puha gumikesztyűt, hogy elkerülje a szűrő körömmel történő véletlen megsértését.

3. lépés -

Irányítson rövid időre alacsony (kb. 15 psi) nyomású sűrített
levegőt a szűrő belsejéből kifele
Figyelem!:
Ügyeljen arra, hogy a fluidumokat saját magától és másoktól
elfele fújja, és ne lélegezze be a gőzeit!

4. lépés -

Mosson
le
szkimmerről.

minden

biomasszát/baktériumtelepet

a

Figyelem!:
Ne használjon szappant az olajszelektív szűrőn!
Bizonyos ritka esetekben a fenti tisztítási procedúra ellenére továbbra is tartalmazhat nehezen
eltávolítható iszapot. Ilyen esetekben kövesse a következőket:
1. lépés -

Használjon puha gumikesztyűt, vagy egyéb kímélő nem abrazív
anyagot a szűrő belső és külső felületének nagyon óvatos
dörzsöléséhez. Ez eltávolítja az iszap nagyrészét.

2. lépés

Áztassa a szűrőt ismét a lefölözött szénhidrogénbe, és gyengén
rázza meg benne.
Figyelem!:
Helyezze vissza az olajszelektív szűrőt, ügyelve, hogy a
tömítésre kerüljön, a szűrő széles felével felfele!
Helyezze vissza az úszóbólyát és a külső iszapszűrőt a
szkimmerre, ügyelve, hogy az úszóbólya folyadék-nyílásának
nyitott vége felfele legyen!

3. lépés

Fontos, hogy a fekete színű tömítő O-gyűrű a szkimmer alsó
felében legyen, mielőtt összeszereljük.
Az úszóbólya szűrőjét rögzítő felső zárókupak menetét kézze
húzzuk meg, és csak annyira, hogy a szűrőt leszorítsa, de ne
hnyomódjon össze, ne horpadjon be és ne törjön el a kupak,
valamint ne szakadjon meg a menet.
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7. HIBAELHÁRÍTÁS

Amennyiben probléma lépne fel a szkimmer üzemelésével kapcsolatban, az
általában egyszerűen megoldható az alábbi instrukciók alapján. Ha további
segítséger lenne szüksége, keresse a forgalmazó munkatársait a kézkönyv elején
megadott elérhetőségek valamelyikén!
1. Hiba: A szkimmer nem gyűjti össze az felúszó szénhidrogént
Teendők:
1. lépés -

Győződjön meg róla, hogy van-e önálló fázisú felúszó
szénhidrogén a kútban!

2. lépés -

Vizsgálja meg, hogy az úszóbólyából kivezető flexibilis tömlő
nincs-e megtörve, összegabalyodva, vagy „megmerevedve”!

3. lépés -

Ellenőrizze, hogy a csatlakozók, csövek és tömlők nincsenek-e
eldugulva, különösen a felxibilis tömlő kis tömlővéges
csatlakozói.

4. lépés -

Amennyiben a szkimmer SPG típusú, ellenőrizze az úszóbólya
oldalán található változtatható bömlőnyílások csavarjait.
Néhány eltávolítása lehet szükséges, ha a szénhidrogén nagyon
nagy sűrűségű ill. viszkózus.

2. Hiba: Víz kerül a lefölözött szénhidrogénbe
Teendők:
1. lépés -

Ellenőrizze, hogy az úszó szkimmerbólya vertikálisan szabadon
mozog a kútban!

2. lépés -

Vizsgálja meg, hogy az úszóbólyából kivezető flexibilis tömlő
nincs-e megtörve, összegabalyodva, vagy „megmerevedve”!

3. lépés -

Ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás a szkimmer csöveiben, vagy
nincs-e túlsúly az úszóbólyán. Vizsgálja meg, hogy nincs-e
szivárgás az alábbi helyeken:
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 Az olajszelektív szűrő és a O-gyűrűs tömítés között (csak az
SOS típusoknál)
 A flexibilis tömlő tömlővéges csatlakozásainál
 A flexibilis tömlőn
 A visszacsapó szelepeknél és a csatlakozóknál
4. lépés -

SPG szkimmerek esetében amennyiben az úszóbólya oldalán
található változtatható beömlő-nyílások csavarjaiból néhányat
eltávolított, szükséges lehet azok (vagy némelyikük) visszahelyezése.

5. lépés -

SOS szkimmerek esetén óvatosan tisztítsa meg az olajszelektív
szűrőt a korábbiakban ismertetett módon.

A berendezés visszaküldése a szervízbe
Ha valamely oknál fogva szükségessé válik a berendezés visszaküldése a szervízbe,
kérjük kövesse az alábbiakat!:
1. lépés -

Kérje a forgalmazó munkatársaitól a „Szervízlap”-ot. Ezen
kérjük tüntesse fel a vevő kapcsolattartójának nevét, a cég
nevét, címét, telefon és fax számát, email címét, az áru
visszaküldésének okát, a hibajelenség részletes leírását, valamint
azon anyagok (szénhidrogének, vagy egyéb vegyi anyagok)
megnevezését, melyekben az eszközt használta.

2. lépés -

A szervízbe való visszaküldés előtt tisztítsa meg az eszközt a
fejezet végén ismertetett módon! A tisztítás után csöpögtesse
le, és szárítsa meg az eszközt.
Amennyiben az eszköz szervízbe érkezése után annak tiszítása
szükséges, a tsizítás, valamint a hulladékok ártalmatlanításának
költségét a vevőnek kiszámlázzuk!

3. lépés -

Csomagolja be az eszközt gondosan, hogy a szállítás során ne
sérüljön! A polisztirol hab helyett javasoljuk a légbuborékos
fólia használatát.

4. lépés -

Küldje az eszközt futárral a szervízünkbe (1 vagy 2 napos
szállítási határidővel), figyelembe véve a javítás és a visszaküldés
időigényét!
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Javasoljuk, hogy a csomag-küldeményt értékbiztosítással adja
fel, hogy amennyiben a szállítás során az áru megsérül, vagy
elveszik, a vevő kis költségráfordítással, vagy anélkül pótolni
tudja a berendezést.

A berendezések tisztítására vonatkozó előírások
Amennyiben a berendezést más helyszínre, vagy javítás céljából szervízbe kell
küldeni, szükséges annak alapos és gondos megtisztítása. Az eszköz megtisztítása
megóvja a felhasználót (feladót), a szállítót és a címzettet a szennyeződésektől. Ha
az eszköz a szervízbe küldést megelőzően nem lett alaposan eltisztítva, az
számottevő késést okozhat a javításban, a szervíz visszautasíthatja a javítást, vagy
a tisztítás és a hulladékok ártalmatlanításának költségét a szervíz a vevőre
háríthatja, kiszámlázhatja.
Az eszköz megtisztítását követően, és becsomagolását megelőzően alaposan
szárítsa meg azt kívül-belül!
Az alábbiakban ismertetjük, hogy az egyes eszközöket miként kell megtisztítani
szállítás előtt.
Szkimmerek
Figyelem!:
SOS típusú olajszelektív szkimmerek esetén távolítsa el az
olajszelektív szűrőt szappan, mosogatószer vagy egyéb
detergens ill. felületaktív anyag használata előtt!
1. lépés -

Szivattyúzzon tiszta, vagy enyhén szappanos/mosogatószeres
vizet a szkimmeren keresztül, hogy eltávolítsa az önálló fázisú
szénhidrogént és a szilárd részecskéket.

2. lépés -

Öblítsen le bőséges vízzel kívül-belül minden szappanos ill.
mosogatószeres vizet az eszközről.

3. lépés -

Áztasson ill. öblítsen le az eszköz külsejéről minden iszapot és
koszt.

4. lépés -

A makacs, nehezen eltávolítható szennyeződéseket távolítsa el
kívül-belül gőz segítségével.
Figyelem!:
Gőztisztítás esetén használjon alacsony (kisebb, mint 2,5 Bar)
nyomást!
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Tömlők és csatlakozók
1. lépés -

Szivattyúzzon tiszta, vagy enyhén szappanos/mosogatószeres
vizet a szivattyún keresztül, hogy eltávolítsa az önálló fázisú
szénhidrogént és a szilárd részecskéket.

2. lépés -

Öblítsen le bőséges vízzel kívül-belül minden szappanos ill.
mosogatószeres vizet az eszközről.

3. lépés -

Áztasson ill. öblítsen le az eszköz külsejéről minden iszapot és
koszt.

4. lépés -

A makacs, nehezen eltávolítható szennyeződéseket távolítsa el
kívül-belül gőz segítségével.
Figyelem!:
Gőztisztítás esetén használjon alacsony (kisebb, mint 2,5 Bar)
nyomást!
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OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Az alábbiakban ismertetett opcionális kiegészítők bármely szkimmerünkhöz ill.
szivattyú rendszerünkhöz telepíthető utólag is bármikor. Részeletes
információkért kérjük keresse munkatársainkat!
TFSO-WM Falra erősíthető kivitelű tartály felső szint érzékelő
(Tank-Full Shut-Off Wall Mount)
A TFSO rendszer a leállítja a szénhidrogén lefölöző szivattyút ha a tartályban
meghatározott felső szint fölé emelkedik a folyadékszint, vagy megnő a nyomás.
Ez a rendszer megóvja az eszközöket a sűrített rendszerbe kerülő
szennyeződések, a szándékos rongálás, a nem megfelelő üzemeltetés és a véletlen
meghibásodások okozta kárososdásoktól. Ha a gyorscsatlakozók bármelyikét
leválasztjuk, a rendszer automatikusan leáll.


Az opcionális TFSO rendszer magában foglal egy vezérlő dobozt tartály
felső szint érzékelővel és kijelzővel, valamint tartály felső szint „reset”
gombbal



Tartalmaz továbbá a duál TFSO szenzor tömlőt és a TFSO tartályegységet. A tömlő a vezérlő dobozt köti össze a szénhidrogén gyűjtő
tartályra szerelt tartály-egységgel.



A gőzinga ill. túlfolyó tömlő a szénhidrogén gőzöket, ill. tartálytúltöltődés esetén a szénhidrogént vezeti egy második tartályba vagy
hordóba.



Kérjük, további részletes információért olvassa el figyelmesen a TFSO
tartály felső szint érzékelő üzemeltetési és karbantartási kézikönyvét!

TFSO-TM Hordóra vagy tartályra erősíthető kivitelű felső szint érzékelő
(Tank-Full Shut-Off Tank Mount)
Ez a vezérlő hasonló a TFSO-WM-hez annyi különbséggel, hogy az egység
közvetlenül a hordó ¾” NPT (National Pipe Thread) csőmenetes szájnyílásába
csavarható, és nincs duál szenzor-tömlő.
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13. ábra: SOS-4 szkimmer AutoGenie szivattyúval és opcionális, hordóra
szerelhető felső szint érzékelő kapcsoló rendszerrel (TFSO)
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HWSO Magas vízállás szintérzékelő kapcsoló (High Water Shut-Off)
Az opcionális HWSO magas vízállás szintérzékelő kapcsoló a szivattyús
rendszerekhez telepíthető. Ha magas talajvízállás következtében az úszó
szkimmerbólya eléri legfelső állását, a szintérzékelő kapcsoló leállítja a Genie
szivattyú sűrített levegő ellátását. Ezáltal megakadályozza a víz bejutását a
termelvényvezetékbe és a szénhidrogén gyűjtő tartályba. Ha a talajvízállás – és
vele együtt az úszó szkimmerbólya is - ezután ismét leesik a normál mélységtartományba, a szintérzékelő kapcsoló ismét bekapcsolja a pneumatikus
hólyagszivattyú sűrítettlevegő ellátását.


A HWSO magas vízállás szintérzékelő kapcsoló magában foglal egy
sárga színű kútvízszint érzékelő tömlőt. Ez a tömlő a vezérlő dobozt a
szkimmerrel köti össze a kútbeli vízszint érzékelése céljából.



A rendszer magában egy magas vízállás kijelzőt is, ami a vezérlődoboz
külsején került elhelyezésre. Ha a kijelző zöld, a rendszer üzemel (be van
kapcsolva); ha az indikátor vörös színű, a folyadékszint 25 cm-rel a
szkimmer szintérzékelő buborékoló lyuka fölé emelkedett, és a szivattyú
sűrítettlevegő ellátását a rendszer leállította. Ha egy helysznen több
szkimmert üzemeltetünk, az üzemeltetőnek kell kiválasztania a felső
vízszintvezérléshez használandó kutat.. A vezérlő átalakítása nélkül
egyszerre csak egy szkimmer monitorozható.

C100M programozható vezérlő egység
Komplett programozható napelemes vagy elektronikus vezérlőegység magas
levegő térfogatáram megkerülő szeleppel és gyorscsatlakozókkal. Áramellátás
napelemről, avgy 110 V feszültségről. Napelemes módban robbanásbiztos!
Bármely penumatikus szivattyúnkkal együtt használható a szivattyú üzemelésének
szabályozására.
CTRTFO tartály felső szint érzékelő kapcsoló
Tartály felső szintérzékelő kapcsoló a C100 vezérlőegységgel együtt történő
használathoz.


Magában foglal egy felső szintérzékelő kapcsolót, 30 méter szenzorkábelt, valamint a C100(M)-hez és a szénhidrogéngyűjtő tartályhoz
történő csatlakoztatáshoz szükséges csatlakozókat. Nem alkalmas az
„AtoGenie”, valamint más külső vezérlsé nélküli szivattyúkhoz.
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SZKIMMEREK

Az alábbiakban ismertetjük az általunk forgalmazott szkimmertípusokat.
Az egyedi termékeknek eltérő cikkszáma lehet. További részletes információért
kérjük keresse munkatársainkat!
Szkimmereink az alábbi fő típusokba sorolhatók:


SOS -



SPG -



Bottom -

olajszelektív szkimmerek a felúszó szénhidrogén 0,03 mm filmvastagságig történő lefölözéséhez
sűrűségszelektív szkimmerek a felúszó szénhidrogén 4-5 cm
vastagságig történő lefölözéséhez
alsó beömlésű szkimmerek, melyek a kút talapához lehető
legközelebbi beömlést tsznek lehetővé
Figyelem!:
A HWSO kút felső vízszintérzékelő a legtöbb szkimmertípushoz csatlakoztatható.
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14. ábra: 4”-os olajszelektív szkimmerek (SOS-4)
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15. ábra: 2”-os sűrűségszelektív szkimmerek (SPG-2)
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16. ábra: 4”-os sűrűségszelektív szkimmerek (SPG-4)
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10. SZÁLLÍTÁSI ÉS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Garantáljuk, hogy termékeink, a felhasznált anyagok és a kvitelezés – az eladási
feltételekben megahtározottak szerint – megfelel a termékismertetőben meghatározottaknak, és mentes az anyaghibáktól és gyártási hibáktól.
A garanciális időszakból eltelt időtartam hossza a vásárlás napja, vagyis a termék
postára adási dátuma, és a garanciális meghibásodás jelzése közt eltelt idő alapján
kerül kiszámításra.
Szivattyúk, szkimmerek, tömlők, csövek, csatlakozók, fűtők, kondenzátorok és
levegőszűrők esetén a jótállás nem vonatkozik az anyag-kompatibilitásra. A
felhasznált anyagok az adott alkalmazástól függenek; a vevő/felhasználó
felelőssége azon környezet ismerete, és erről a forgalmazó tájékoztatása, melyben
az eszközt alkalmazni fogja.
Az eszközök kezelési útmutatóban foglalt karbantartáshoz szükséges
szétszerelésétől eltérő bárminemű illetéktelen szétszerelése, javítása, átalakítása,
valamint az eszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások
a jótállás elvesztését vonják maguk után!
A jótállás nem vonatkozik a berendezéssel és alkatrészeivel érintkező folyadékok
okozta kémiai és/vagy az abban foglalt abrazív anyagok okozta mechanikai
károsodásokra. A gyártó különböző szerkezeti anyagok sorát kínálja termékeihez;
a vevő/felhasználó felelőssége informálni a forgalmazót a felhasználás helyszínén
előforduló szennyezőkről és azok koncentrációjáról, valamint abrazív anyagok
jelenlétéről.
A jótállás természetesen nem vonatkozik az eszközök továbbértékesítése esetén,
valamint a vásárláskor vevő által specifikálttól eltérő helyszínen történő
felhasználás esetére.
Rajzok és illusztrációk
Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az egyes rajzok és illusztrációk
pontosan és valósághűen ábrázolják termékeinket a rajzok és illusztrációk
készítésének időpontjában.
Ugyanakkor a termékek a vevői igényeknek megfelelően változhatnak, és ezért
előfordulhat, hogy ez nem jelenik meg a kézikönyvben. Ezen túlmenően a
kézikönyv frissítésre kerülhet a termékek legfrissebb változatainak bemutatása
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érekében. A kézikönyv és/vagy a termékek bármelyike külön értesítés nélkül
változhat.
A vevő felelőssége
Minden esetben a vevő/felhasználó feladata és felelőssége a meghibásodott
eszközök kicserélése. A gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget a hibás
eszközök cseréjének elmulasztása, vagy a fent említett feltételek megszegése
esetén okozott bárminemű költségek tekintetében, vagy az azok által okozott
bárminemű közvetlen vagy közvetett károkért.
Értesítés nélküli változtatások
Gyártó/forgalmazó fenntartja magának a jogot a termékek árának és műszaki
specfikációjának külön értesítés nélküli változtatására.
Érvényesség
Bármely megrendelés az árajánlatban, megrendelés visszaigazolásban, valamint itt
felsorolt valamennyi feltétel elfogadását jelent. Ezen feltételektől való eltérés
kizárólag a forgyalmazó írásos hozzájárulásával lehetséges.
Jótállás érvényesítése
Vásárló feladata és felelőssége a forgalmazó írásbeli értesítése a termék
meghibásodásáról, rendellenes működéséről. Vevő az alábbiakról kell, hogy
értesítse a forgalmazót:
1.

A szóbanforgó termék azonosítása a modell cikkszáma, vagy
sorozatszáma alapján, vagy egyéb alkalmas részletes leírással, mely
alapján a forgalmazó egyértelműen azonosítani tudja a terméket.

2.

A garanciális meghibásodás, rendellenes működés részletes leírása.

3.

A forgalmazótól kapott „Szervíz-lap” kitöltését követően annak
kíséretében a hibás termék visszaküldése a forgalmazóhoz az alábbi
címre:

ENVIROTOOLS

Környezetvédelmi Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
2624 Szokolya, Petőfi Sándor u. 8.
Tel.: 30/346-1173, 30/251-0982
Fax.: 22/329-109, 27/375-287
E-mail: envirotools@envirotools.hu
Web: www.envirotools.hu
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A garanciális árut visszaküldés előtt e korábbiakban ismertetettek szerint
meg kell tsiztítani. Amennyiben ezt a a vevő elmulasztja, a hibafeltárás
és/vagy javítás előtti tisztítást a szervíz végzi el, melynek költségét a
hulladék ártalmatlanítással együtt vevő felé kiszámláz.
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