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Kucsera Mihály

Amennyiben bármilyen kérése, kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére az info@szephazak.hu e
mail címen.

Darálós wc és beltéri átemelőszivattyú

A  darálós  wc  és  beltéri  átemelőszivattyú  készüléket  az  épületgépész  szakma  régóta  ismeri.  A
nagyközönség  számára  máig  újdonságot  jelentő  berendezés  a  komfort  nélküli  lakások  gyors,  bontás
nélküli korszerűsítésében játszhat kulcsszerepet.

Mitől különleges a darálós wc?

A darálós wc előnye, hogy helyi lefolyóbekötés nélkül is megoldja a szennyvíz eltávolítását. Az a lényege, hogy
a wc,  a  fürdő  vagy  a  konyha  szennyvizét  aprítás  után  egy  kis  átmérőjű  lefolyócsőre  csatlakozva  több méter
magasra vagy akár 100 m távolságra is elpumpálja.

A  készülék  Franciaországban,  a  II.  világháború  utáni  fellendülés  éveiben  tűnt  fel  először,  amikor  számtalan
komfort nélküli párizsi lakást kellett korszerűsíteni. Akkor a mai magyar, főleg budapesti helyzethez hasonlóan
rengeteg bérházi lakásból hiányzott a minimális komfort is. A berendezés "szanibroj" néven vált közismertté, és
a "fridzsider" szóhoz hasonlóan napjainkig őrzi az 50es évek úttörő gyártmányának emlékét.

Ez a műszaki újdonság lehetővé tette, hogy a bérházak lakásaiban belső wct és fürdőt rendezzenek be egy kis
(32 mm) átmérőjű – és gyakran már meglévő – lefolyóvezeték felhasználásával olyan módon, hogy ne kelljen
bontani,  hogy  az  átalakítás  ne  érintse  a  szomszédos  lakásokat,  ne  függjön  mások  hozzájárulásától,  és  a
kivitelezés gyorsan végrehajtható legyen.

A lakáskorszerűsítés vagy a komfortosítás mellett természetesen minden olyan helyen jó megoldás a darálós wc
és  az  átemelőszivattyú,  ahol  nincs  megfelelő  átmérőjű  lefolyó.  Ilyen  lehet  például,  ha  a  bekötési  pontnál
mélyebben kell a vizeshelyiséget kialakítani, vagy ha megváltozik a helyiség funkciója, de lakókocsi, busz, hajó
stb. esetében, illetve ideiglenes megoldásként is szóba jöhet.

A darálós wc típusai

A  darálós  vécének  két  alapváltozata  van,  a  wc  kagylóhoz  illeszthető  őrlőszivattyú  egység,  valamint  a
vécékagylóval egybeépített, esztétikusabb, de valamivel drágább darálós wc.
Az őrlőszivattyú készülékeket különböző kategóriákban gyártják, amelyek kiszolgálhatnak:

egy vécét (és esetleg egy kézmosót is);
egy  komplett  vizesblokkot  (tehát  a  wc mellett  a  mosdó,  a  zuhany,  a  kád,  a mosógép  stb.  szennyvizét  is
eltávolítják);
csak háztartási szennyvizet "termelő" háztartási helyiséget (vagy konyhát); ezek igényesebb kivitelű típusai
magasabb hőmérsékletet is képesek elviselni, viszont nincsen aprítószerkezetük.

A  népszerű  függesztett  vécékagylókhoz  külön  kifejlesztettek  falba  süllyeszthető  vagy  süllyesztett  vázzal  és
öblítőtartállyal egybeépített változatokat is. 

Az  önálló,  illeszthető  készülékek  bármilyen  hátsó  kiömlésű  wc  kagylóhoz  csatlakoztathatók,  szinte
észrevétlenek,  a  helyigényük  elenyésző  és  a  zajszintjük  is  alacsony  (általában  nem  éri  el  a  60  dBt).  A
működésük egyszerű, a kibe kapcsolás automatikus, az öblítéskor a készülékbe kerülő víz szintemelkedését
egy  nyomásérzékelő  érzékeli,  és  ez  kapcsolja  a  szivattyút.  A  nyomóágba  iktatott  visszacsapó  szelep
megakadályozza, hogy a szennyvíz visszajusson a készülékbe. A telepítés feltétele típustól függően a min. 22,
max.  40 mm átmérőjű  lefolyóbekötés  és  egy  220 Vos  földelt  dugalj.  A  vízbekötés  nem  az  őrlőszivattyúhoz,
hanem az öblítéshez szükséges.

Ma a specializálódott gyártókon kívül néhány nagy szivattyúgyártó termékskálája is tartalmaz ilyen rendeltetésű
típusokat.  A  választék  gyártónként  különböző.  Erre  a  termékre  is  igaz  az  az  általános  elv,  hogy  a  különféle
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igénybevételekre adaptált és célzottan fejlesztett gyártmány megbízhatóbban látja el feladatát, mint a több célra
egyaránt alkalmas, "univerzális" típusok. 

Mire figyeljünk darálós wc vásárlása előtt

A fürdőkád és a wc közös kiszolgálására ajánlatos olyan készüléket választani, amely a visszaszennyeződés
(fertőzés)  elkerülése  érdekében  kizárja  a  visszaáramlást,  tehát  telítődés,  üzemzavar  esetén  lezárja  a
beömlőcsőszakaszokat.

Mindegyik típusra érvényes, hogy a rendeltetésszerű használat a fekália és a vécépapír kivételével nem terjed ki
a  más  eredetű  hulladékok  továbbítására.  Különösen  dugulásveszélyesek  a  nem  oszló,  szálas  vagy  szilárd
szerkezetű anyagok. Ezek elakadva nemcsak dugulást okoznak, de tönkre is tehetik az aprítószerkezetet, és a
motort is.

A darálós wck üzembiztonsága és élettartama

Az üzembiztonság több dolgot is jelent:
a fekália aprítását és maradéktalan továbbítását, azaz az aprítószerkezet hatékonyságát;
a készülék fogadókamrájának teljes kiürülését és átöblítését, mentességét a pangó terektől, azaz a tartósan
visszamaradó szennyeződéstől;
az ellenálló képességet a szabálytalan használat során bekerülő anyagok károsító hatásával szemben;
a  karbantarthatóságot,  ami  a  szerelő  számára  a  jó  hozzáférést  és  az  egyszerű  szerkezetet,  a  tulajdonos
számára pedig a részegységek tisztíthatóságát és javíthatóságát jelenti.

Az alapvető konstrukciós különbségek az őrlőszerkezet kialakításában találhatók, ami lehet:
egyszerű,  de  sérülékeny műanyag  tárcsa  (turbina),  amely  nagy  sebességgel  forogva működik,  és  inkább
csak szétoszlatja a szennyeződést;
kosarasforgókéses szerkezet,
dobpalástú őrlőszerkezet.

További összehasonlítási szempontok: 
a  helyigény,  vagyis  a  készülékméret,  mert  a  kisebb  készülék  általában  könnyebben  telepíthető,  és
tetszetősebb is;
a rácsatlakozási (bekötési) pontok száma és elhelyezése, mert jó, ha a helyi adottságokhoz igazodva több
lehetőség is rendelkezésre áll;
a kiegészítő bekötés lehetősége a mosdó, a kád és a mosó és mosogatógép számára;
a  min.  300400  Wos  motorteljesítmény,  de  hasznos  lehet  a  nagyobb  motor,  hiszen  a  szivattyú
szállítóképessége mellett ettől függ az aprítószerkezet ereje is;
a  nyomómagasság,  illetve  a  nyomótávolság,  amelyek  a  motor  jelleggörbéjének  függvényében  fordított
arányban változnak (vagyis nagyobb magassághoz kisebb távolság tartozik);
a  megengedett  legnagyobb  vízhőmérséklet,  ami  a  motor  hűtése  miatt  általában  max.  3540  °C,  de  a
mosógéphez kifejlesztett típusoknál elérheti a 90 °Ct is;
a folyamatos működés időtartama a hőkioldó (a motortúlmelegedés elleni védelem) bekapcsolásáig, ami a
gyakori, ismételt használat esetén válik fontossá.

Mikor nem jó a darálós wc

Külön  meg  kell  említeni  a  konyhai  alkalmazást,  mert  a  készüléket  a  szennyvíz  továbbításán  kívül  gyakran
helytelenül  konyhamalacként  is  használják,  pedig  a  csontok  és  szilárd  ételmaradékok  feldolgozása  még  a
legmegbízhatóbb őrlőszerkezetű darálós típust is tönkreteheti. Erre a célra tehát ne használjuk! (A hazánkban
szokásos lefolyókialakítás egyébként is megkérdőjelezi a konyhamalacok létjogosultságát.)

A  zsíros  szennyeződések  eltávolítására  általában  nem  javasolják  ezeket  készülékeket,  sőt  némelyik  gyártó
kifejezetten tiltja is az ilyen használatot.


