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INSTRUKCJA OBSŁUGI NEUTRALIZATORA SKROPLIN KOMINOWYCH NSK 

 

Montaż i uruchomienie  

Przed wprowadzeniem urządzenia do działania należy zdjąć „zaślepki” (transportowe) 

zabezpieczające przed opróżnieniem się pojemnika. Proszę kontrolować, co około 2 miesiące 

działanie urządzenia neutralizującego przy pomocy dołączonych testerów wskaźnikowych, 

które należy zanurzyć na ok. 30 sekund w oczyszczonych skroplinach. Skroplinach ten 

sposób określony zostanie wskaźnik pH. Jeżeli barwa testera wskaże, że wartość pH jest od 

6 wzwyż – urządzenie działa prawidłowo.  

W przypadku wskazania wartości poniżej 6 pH – jest to wskazówka, że wkład neutralizujący 

uległ zużyciu i należy go wymienić. W tym celu neutralizator należy dostarczyć do 

producenta, celem wymiany wkładu neutralizującego.  

Funkcje  

Neutralizator składa się z czterech zasadniczych elementów:  

Filtr początkowy, w którym zachodzi proces filtracji mający na celu usunięcie resztkowych 

ilości związków zbliżonych do smoły, olejów oraz sadzy w ilościach nieblokujących 

zasadniczej neutralizacji odcieków.  

Złoże dysocjacyjne, w którym następuje dysocjacja kwasu siarkowego, celem jego 

uaktywnienia w głównym procesie neutralizacji.  

Złoże neutralizujące, w którym następuje proces zasadniczej neutralizacji kwaśnych skroplin 

doprowadzający do otrzymania odcieków o pH zbliżonym do obojętnego.  

Filtr końcowy, doczyszczający, w którym przeprowadzony jest proces doczyszczania 

powstałych odcieków, poprzez zatrzymanie wytrąconego osadu gipsu.  

 

Wpływ na środowisko  

Proponowane urządzenie neutralizujące ma za zadanie ograniczenie, a wręcz likwidacje 

szkodliwego wpływu na środowisko kwaśnych skroplin powstających we wkładach 

kominowych zainstalowanych kotłowniach opalanych gazem ziemnym czy olejem opałowym.  

 

Powstające w wyniku zastosowania neutralizatora odcieki charakteryzują się brakiem 

szkodliwego oddziaływania na środowisko, a więc mogą być odprowadzane do kanalizacji 

sanitarnej. 


