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8.

1. NEUTRALIZACJA ODORÓW I SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH
Transport ścieków i zawartych w nich związków w systemie kanalizacyjnym związany jest z wieloma przemianami
chemicznymi i biologicznymi. Przemiany te zachodzą z udziałem mikroorganizmów roślinnych i zwierzęcych, zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. W efekcie powstają lotne związki organiczne i nieorganiczne
zarówno wyczuwalne jak i niewyczuwalne przez receptory węchowe przy bardzo niskich stężeniach i rejestrowane
przez mózg jako nieprzyjemne. Uwalniane substancje chemiczne często występują na poziomach stężeń, które
stanowią bezpośrednie zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi, jak i środowiska naturalnego. Najczęściej występujące
w powietrzu nad ściekami substancje to siarkowodór, organiczne związki siarki (np. tiole i siarczki), amoniak, organiczne związki azotu (np. aminy), związki tlenoorganiczne (np. alkohole, aldehydy, ketony, lotne kwasy organiczne),
węglowodory alifatyczne (np. ropopochodne) oraz węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny) i węglowodory cykliczne (np. terpeny). Neutralizatory produkowane przez firmę Ecol-unicon, dzięki zastosowanej technologii, skutecznie usuwają odory oraz inne substancje toksyczne uwalniane ze ścieków w kanalizacji nie
powodując jednocześnie dławienia przepływu powietrza, co zostało potwierdzone zarówno badaniami efektywności neutralizacji jak i sprężu dla poszczególnych urządzeń wykonanych w niezależnych laboratoriach.

2. ZASTOSOWANIE / INTENDED USE
Neutralizatory produkowane przez firmę Ecol-Unicon dostępne są jako kominki rurowe (KF), wkłady kominkowe
(KFW), kominki zintegrowane (EKZ) oraz neutralizatory podwłazowe do studzienek (ENPeco). Proponowane
rozwiązania techniczne oraz wysoka efektywność oczyszczania powietrza umożliwiają sprawne usuwanie odorów
w szerokim zakresie zastosowań między innymi w:
• pompowniach ścieków,
• oczyszczalniach ścieków (osadniki wstępne/gnilne, oczyszczalnie przydomowe),
• studniach rozprężnych,
• zbiornikach bezodpływowych (szamba),
• systemach rozsączających,
• Studzienkach kanalizacyjnych (np. w miejscach o szczególnym znaczeniu turystycznym czy też reprezentacyjnym, stare systemy kanalizacyjne, obszary Starego Miasta, osiedla itp.).
Construction of new sewerage systems and modernization of existing ones brings new requirements in terms of
neutralization of odours, that are generated during transport and storage of sewage as well as sewage treatment
processes. These volatile compounds include both inorganic and organic substances, which are often very toxic
(e.g. hydrogen sulphide, thiosulphides, thiols). Chemical substances (odorous and odourless) are frequently released at concentration levels that pose a direct threat both to people health and natural environment. Ecol-Unicon
filters for odour removal are available as filter vents (KF), vent inserts (KFW), integrated vents (EZK) and submanhole filters for inspection chambers (ENPeco).
Applied technical solutions (ease of installation and simplicity of filter insert replacement) and high efficiency of
air purification make the filters widely applicable for odour removal. Exemplary possibilities of application include:
• sewage pumping stations,
• waste water treatment plants (primary settling tanks/septic tanks, household waste water treatment
systems),
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•
•
•
•

decompression wells,
grease separators, starch separators,
olding tanks (cesspools),
drainage systems: inspection chambers (e.g. at sites of high touristic or representative importance,
areas of Old Town, city centers, old sewerage systems, housing estates, long collectors, etc.).

3. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA / PRINCIPLE OF
OPERATION
1. Budowa
Konstrukcje kominków oraz neutralizatorów pod włazy studzienek w całości wykonane są z materiałów charakteryzujących się bardzo dużą odpornością na długotrwały kontakt z substancjami agresywnymi występującymi w instalacjach kanalizacyjnych. W zależności od modelu i typu, zastosowanym materiałem obudowy jest stal nierdzewna,
polipropylen PP, polietylen HDPE lub PCV. Wewnętrzne wkłady neutralizujące wypełnione są złożem węgla aktywnego (impregnowany, katalityczny). Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają prostą, bezpieczną i samodzielną wymianę jedynie wkładu bez potrzeby zakupu nowego urządzenia. Takie rozwiązanie znacznie obniża
koszty eksploatacji.
ZESTAWIENIE NEUTRALIZATORÓW PASYWNYCH / TYPES

Antyodorowy neutralizatory
kominkowy wewnętrzny KFW

Antyodorowy neutralizator
kominkowy KF

Anti odour vent insert KFW

Anti odour pipe vent KF

Antyodorowy neutralizator
podwłazowy ENPeco

Antyodorowy neutralizator
kominkowy zintegrowany EZK

Anti odour submanhole
filter ENPeco

Anti odour integrated
vent EZK
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2. Zasada działania / Principle of operation
System sieci kanalizacyjnej stanowi obszar, w którym ścieki oprócz tego, że są transportowane, ulegają również przemianom,
w wyniku których powstają związki chemiczne charakteryzujące się średnią i wysoką prężnością par, co sprawia, iż „przechodzą”
one do powietrza nad ściekami stanowiąc potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Urządzenia produkowane przez Ecol-Unicon posiadają konstrukcję zapewniającą swobodny przepływ oczyszczanego powietrza przez wymienny
wkład, który w przypadku wymiany należy zamówić w Serwisie. Wielkość złoża ma bezpośredni wpływ na efektywność oczyszczania powietrza i czas funkcjonowania urządzenia.
W wyniku przepływu zanieczyszczonego powietrza przez impregnowany węgiel aktywny wykorzystuje się występowanie specyficznych porów, których ilość ma wpływ na potencjał wiązania z otoczenia cząsteczek lub jonów
zanieczyszczeń (adsorbowanie). Dodatkowo proces ten jest wspomagany impregnatem zasadowym (proces chemisorpcji). Dla indywidualnych zastosowań, stosuje się węgiel katalityczny.
Neutralizatory produkowane przez Ecol-Unicon wyposażone są w zdejmowane wywiewki/daszki umożliwiające łatwą
wymianę worka ze złożem. Dodatkowo neutralizatory podwłazowe wyposażone są w system odprowadzania wody
EUcleanON zapewniający samooczyszczanie z zawiesin i osadów przy jednoczesnym wydajnym odprowadzaniu wody.
Modern and durable constructions of filter vents and submanhole filters are entirely made of materials that are
highly resistant to prolonged contact with aggressive substances present in sewerage systems. Depending on device
version casing is made of stainless steel or polypropylene (PP), polyethylene (HDPE) or PCV .
Inner filter inserts are filled with impregnated activated carbon bed. Applied technical solutions make it possible to
replace filter insert in a simple, safe and unaided way, without any need to purchase new vents or filtering modules.
Such a solution considerably decreases operating costs.
Construction of anti odour filter casing as well as filter bed packing guarantee optimal
and test confirmed air flow.
Volumes and physic-chemical parameters of employed inserts have been chosen to ensure long-lasting and maintenance-free service time, simultaneously preserving maximum efficiency of deodorization of chemical substances
produced in the process of anaerobic decomposition of sewage.

4. PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS
Skuteczność oczyszczania:
Efficiency of odours removal:

min. 95% - zależy od składu chemicznego dla lotnych
związków siarki
min 95% - depends on their chemical composition

Szacowany czas pracy złoża:
Filter insert service time

2-4 lata w zależności od stężenia związków chemicznych
2 – 4 years depends on their chemical composition

Zakres temperatur pracy dla węgla aktywnego
Operating temperature range: activated carbon

od – 25 C° do + 50 C°
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SPECYFIKACJA: WĘGEL AKTYWNY IMPREGNOWANY
SPECIFICATION: IMPREGNATED ACTIVATED CARBON
Pojemność adsorpcji siarkowodoru
Hydrogen sulphide adsorption capacity

min 0,15 [g/cm3]

Twardość
Hardness

95 [%]

Granulacja
Granulation

4 [mm]

Gęstość
Density

~630 [kg/m3]

Zawartość wody, max
Water content, max

15 [%]

5. MONTAŻ URZĄDZEŃ / ASSEMBLY
W STUDZIENKACH ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE RUCHU SAMOCHODOWEGO
ZALECA SIE STOSOWANIE PODPÓREK MONTOWANYCH BEZPOŚREDNIO DO POKRYWY ZBIORNIKA

1. Neutralizator podwłazowy ENPeco / Anti odour submanhole filter ENPeco
Wyposażenie urządzenia:
• Neutralizator podwłazowy, obudowa (standard PEHD) – 1 szt.
• Złoże neutralizujące (wkład) – 1 szt.
• Podpórki (PP/PEHD) – 3 szt.
• Elementy mocowania podwłazowego, stal nierdzewna AISI 314 – 4 szt.
• Kołki rozporowe z nacięciem krzyżowym, śruba – stal nierdzwna, klasa A2, M6x80 – 3 szt.
• Pręt gwintowany, stal nierdzewna, klasa A2, M6 – 1szt.
• Nakrętki, stal nierdzewna, klasa A2, M6 – 2 szt.
Filter equipment:
• submanhole filter with filter insert – 1unit,
• supports – 3 pcs.,
• submanhole fastening elements (holders) – 4 pcs.,
• stretching pins with double cut, bolts A2 steel M6x8 – 3 pcs.
• bolts, A2 steel M6/40 – 4 pcs.,

rys. 1 / fig. 1

rys. 2 / fig. 2
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Urządzenia wyposażone są w rączki umożliwiające wygodny transport oraz montaż neutralizatora w studni. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelkę, aby jej krawędź dokładnie przylegała do ściany studni
Montaż neutralizatora podwłazowego możliwy jest poprzez zastosowanie:
• MOCOWANIA PODWŁAZOWE - w zestawie znajdują się dopasowane uchwyty ze stali nierdzewnej, które należy przykręcić do śrub zlokalizowanych na obwodzie pierścienia podtrzymującego uszczelkę. Antyodorowy neutralizator podwłazowy przystosowany jest standardowo do montażu
od 2 do 4 szt. mocowań, które umożliwiają „zawieszenie” urządzenia na ramie włazu, bezpośrednio
pod pokrywą (Rys. 1). W przypadku gdy rama włazu posiada oryginalne wpusty na kosz/separator, końce uchwytów mocowań należy w nie wsunąć. W celu zapewnienia stabilnego mocowania
urządzenia stosuje się dodatkowo pręt gwintowany montowany pomiędzy dwoma uchwytami, który
pełni rolę elementu rozporowego. Pręt gwintowany wyposażony jest w dwie nakrętki umożliwiające
regulację pomiędzy elementami mocowania podwłazowego.
• PODPÓRKI – w zestawie znajdują się dodatkowe kołki rozporowe (3 szt.) za pomocą których należy przykręcić podpórki do pokrywy studni lub podmurowania włazu (rys.1). Montaż w takim wypadku
wymaga wywiercenia otworów do osadzenia kołków (rys.2).
Possibilities of submanhole filter assembly:
• SUPPORTS – assembly set includes additional stretching pins (3 pcs.) which are used to fasten the
supports to well cover or manhole foundation (fig. 1). This type of fastening requires holes to be
drilled for stretching pins (fig. 2).
• SUBMANHOLE fastening - holders – assembly set includes stainless steel holders which should be
screwed down along perimeter of the ring that supports the gasket (fig. 1, fig. 3). Anti odour submanhole filter is adapted for 2 to 4 holder pieces, which are used to “hang” the filter on manhole
frame, directly under the cover (fig. 3). When the hatch frame has original grooves on the basket
/ separator, the ends of the holders should be inserted in these grooves. In order to ensure stable
mounting of the device additional threaded rod mounted between two brackets is used, and acts as
a strut element. The filter is equipped with two additional grips for convenient transport and installation in the well. During the process of assembly, it should be monitored whether edge of the gasket
adheres thoroughly to wall of the well.

Elementy neutralizatorów podwłazowych 
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PRZYKŁADY MOCOWANIA NEUTRALIZATORÓW PODWŁAZOWYCH
/ ASSEMBLY EXAMPLES:

2. Antyodorowy kominek zintegrowany EZK / Anti odour integrated vent EZK
Wyposażenie kominka:
• Antyodorowy kominek zintegrowany – 1 szt.
• Złoże neutralizujące (wkład) – 1 szt
• Kotwa mocująca PSR M8x90 – 2 szt.
• Masa poliuretanowa – 1 szt.
Kominek zintegrowany wyposażony jest w płytę montażową umożliwiającą montaż za pomocą kotew (2 szt.).
Szczelność kominka zapewnia zastosowanie masy poliuretanowej pod płytę montażową, którą należy nanieść na
całym obwodzie, przed jej przykręceniem do podłoża. Kominek standardowo pasuje na otwory ø110 oraz ø160.
Jeden z kanałów kominka zintegrowanego wyposażony jest w rurę o długości L= 300 mm (zależnie od modelu ø75
oraz ø110), którą należy przedłużyć w celu zapewnienia lepszej wymiany powietrza.
Vent equipment:
• anti odour integrated vent – 1 unit;
• anchor bolts PSR M8x90 – 2 pcs.;
• polyurethane sealant – 1 pc.
Integrated vent is equipped with a mounting plate that allows for assembly with the use of anchor bolts (2 pcs.).
Polyurethane sealant applied over whole perimeter under the mounting plate prior to its ground fastening ensures
vent tightness. Vent fits into Ø110 and Ø160 holes. One of integrated vent ducts is equipped with a pipe L=300
mm long (Ø75 or Ø110 depending on the model), that should be elongated to acquire better air change.

3. Antyodorowy kominek rurowy KF / Anti odour pipe vent KF
Montaż kominka rurowego na zbiorniku polega na wsunięciu go w uprzednio osadzone w pokrywie przej- ście
szczelne lub mufę o odpowiedniej średnicy ø110 lub ø160.
In order to fasten on a tank the vent is inserted into tight passage or connecting muff of adequate diameter Ø110
or Ø160, mounted on a cover prior to vent assembly.
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4. Antyodorowy wkład kominkowy KFW / Anti odour vent insert KFW
Wyposażenie kominka:
• Antyodorowy wkład kominkowy – 1 szt.
• Masa poliuretanowa – 1 szt.
Wkłady kominkowe w górnej części rury posiadają pierścień z gumową uszczelką, który opiera się na obu- dowie
kominka do którego dopasowany jest wkład. Aby dodatkowo uszczelnić wkład do kominka zaleca się zastosowanie
masy poliuretanowej. Masę należy nałożyć na całym obwodzie styku pierścień/uszczelka/ kominek.
Vent equipment:
• anti odour vent insert – 1 pc.;
• polyurethane sealant – 1 pc.
In upper part of the pipe, vent insert possesses a ring that, once the insert is fitted into the vent, is supported on
vent casing. In order to seal the insert, polyurethane sealant should be applied over whole perimeter of ring/vent
contact.

6. EKSPLOATACJA / MAINTENANCE
Ze względu na bardzo trudne warunki pracy neutralizatorów podwłazowych wskazane są przeglądy oceniające
miejsce pracy i stan techniczny urządzeń, podczas których należy oczyścić neutralizatory z zalęgających śmieci,
piachu i kamieni – ze względu na zastosowanie systemu EUcleanON® urządzenie ENPeco nie wymaga systematycznej obsługi.

1. Ogólne Informacje eksploatacyjne / General maintenance information:
Kominki i wkłady antyodorowe pracują bezobsługowo.
Po wymianie węgla aktywowanego – zużyty wkład powinien zostać odebrany przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą uprawnienia dotyczące utylizacji substancji niebezpiecznych.
OKRES EFEKTYWNEJ PRACY URZĄDZENIA UZALEŻNIONY JEST OD STĘŻENIA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH USUWANYCH Z POWIETRZA NAD ŚCIEKAMI.
Replacement of filter material is done by replacing the whole filter insert (bag and carbon/biofilter).
Anti odour submanhole filter:
• sediment section of rainwater drainage system should be cleaned once a year by removing the filter
from well, unplugging the sediment pipe, and eventual rinsing of the pipe. In case of demanding
operation conditions, sediment section cleaning may be performed e.g. every half-year.
• filter vents are maintenance-free;
• device construction ensures moistening of biofilter for highest efficiency of operation;
• activated carbon replacement – filter insert should be disposed according to local regulations.
Time of effective operation of the device depends on concentration of chemical compounds that are filtered as
well as operation conditions: temperature, humidity and sewage toxicity.
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2. Wymiana złoża neutralizującego
Wymiana materiału neutralizującego odbywa się poprzez wymianę całego wkładu/złoża neutralizującego bez potrzeby demontażu całego urządzenia z miejsca jego pracy. Worki z węglem są pakowane próżniowo, co umożliwia
bardzo długi czas magazynowania złoża bez obaw na działanie jakichkolwiek czynników zewnętrznych.

Instrukcja wymiany worka ze złożem:
1. Przed wymianą złoża należy zaopatrzyć się w rękawice
ochronne oraz w worek na śmieci PELD min 80l.
2. Należy zdjąć daszek/wywiewkę urządzenia.
3. Wyjąć worek ze złożem za uchwyt/sznurki.
4. Zużyte złoże zapakować do worka na śmieci.
5. Odpakować z foli ochronnej nowy wkład neutralizujący.
6. Włożyć nowy wkład do urządzenia, formując złoże wewnątrz
neutralizatora tak żeby złoże wypełniło całą jego powierzchnię przekroju.
7. Worek z zużytym złożem należy szczelnie zapakować i przeznaczyć do utylizacji
Przykład wymiany worka ze złożem

UWAGA:
• Przed montażem należy usunąć folię z worka z węglem.
• Zapewniamy usługę wymiany złoża z jednoczesnym odbiorem zużytego węgla.
• Zapewniamy wsparcie przy ocenie stanu pracującego złoża na podstawie jego efektywności sorpcyjnej.
• Potrzebę wymiany złoża lub ocenę stanu pracującego urządzenia należy zgłosić do Ecol-Unicon.

7. URZĄDZENIA I JEGO KOMPONENTY SPEŁNIAJĄ
WYMAGANIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW /
STANDARDS AND ACTS RELEVANT TO THE PRODUCT
• Dz.U 2011 nr 274 poz. 1621, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
• PN-EN 12255-9:2005P, Oczyszczalnie ścieków – Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja.
• PN-EN 10088-1:2007P, Stale odporne na korozję – Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję.
• PN-EN ISO 12462:2001P, Płyty wytłaczane z polietylenu dużej gęstości (PE-HD) – Wymagania
i metody badań.
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• Decree from the Minister of Labour and Social Policy concerning highest allowable concentrations
and intensities of factors harmful to health in working environment (Dz. U. 2005 No. 217, item
1833, Dz. U. 2007 No. 212, item 1769, Dz. U. 2009 No. 161, item 1142, Dz. U. No. 105, item
873);
• PN-EN 12255-9, Sewage treatment plants: Control of odour and ventilation;
• PN-EN 10088-1:2005, Steels resistant to corrosion: List of steels resistant to corrosion;
• PN-EN 14632:2001, Plates extruded from high density polyethylene (HDPE). Requirements and
testing methods.

8. SERWIS URZĄDZEŃ / SERVICE
Ecol-Unicon Sp. z o.o.
Równa 2
80-068 Gdańsk, Poland
www.ecol-unicon.com
Kontakt:
+48 58 306 57 04
serwis@ecol-unicon.com
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