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CNT - Asit Nötralizasyon Tankı 
 

Kimyasal atık sularının yerel kurumlarca belirlenen 

deşarj değerlerinde indirgenerek bertaraf edilmesi 

gerekir. 

Asitli sıvı atıkları direkt şebekeye veya giderlere 

dökersek mevcut boru sistemlerinde ciddi hasarlara 

neden olur. 
 

Tankın Çalışma Prensibi: 

Nötralizasyon işlemi için en yaygın ve ekonomik 

yöntem asidik kimyasal atığın kalsiyum karbonat ile 

temas etmesini sağlamaktır. 

Nötralizasyon tankın içindeki kireçtaşı dilimleri 

sayesinde tanka giren pH 3 sıvı, tankın içinden pH 5,5-

8,5 gibi çıkar. 

Tankın içindeki kayaç dilimler boyut olarak 2,5 – 

7,5cm arasında olmalıdır ve %90'dan fazla kalsiyum 

karbonat içermelidir. 

Kalsiyum karbonat asitlerle reaksiyona girer ve 

zararsız doğal tuzlarla CO2'ye dönüşür. 

Tuzlar tortu halinde tank dibine çöker, CO2 suyla 

karışarak karbonik asit oluşur ve bu karbonik asitler 

alkali atıkları nötralize eder. 

Nötralize olmuş sıvı kanalizasyona gönderilebilir. 

 

 

Ölçüler – mm        Giriş /      Debi 

Sipariş Kodu          Hacim ve Kapasite    A     B      C      D         Çıkış Litre / dk

YN.CNT.0010  10 litre (1 eviye)    300    300     220      350         1,5”    3 L/dk 

YN.CNT.0020  20 litre (2 eviye)    400    300     220       350         1,5”    7 L/dk 

YN.CNT.0060  60 litre (4 eviye)    500    400     350       500            2”  14 L/dk 

YN.CNT.0120  120 litre (8 eviye)   750    500     350       500            3”  28 L/dk

YN.CNT.0210  210 litre (16 eviye)   750    500     600       750            4”  56 L/dk 

YN.CNT.0300  300 litre (22 eviye)   750    750     600       750            4”  77 L/dk

YN.CNT.0410  410 litre (30 eviye)   950    950     550       750            4” 105 L/dk 

YN.CNT.0570  570 litre (40 eviye) 1.400    750     550       750            4” 140 L/dk

YN.CNT.0660  660 litre (50 eviye) 1.200    750     750       950            4” 175 L/dk 

YN.CNT.0750  750 litre (60 eviye) 1.500    750     750    1.000            4” 210 L/dk 

YN.CNT.1050           1.050 litre (75 eviye) 1.500  1.000     750    1.000            4” 260 L/dk 

YN.CNT.1200           1.200 litre (90 eviye) 2.000  1.500     750    1.000             4” 315 L/dk 
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Hidroklorik Asit ile Kimyasal Tepkime Örneği: 

 

CaCO2 + HCl = CaCl2 + CO2 

 

(CO2 havaya karışır) 

 

 
 

 
 

 

Yongrad® Asit Nötralizasyon Tankı özellikleri: 

•   Mevzuata uygun 

•   Tank malzemesi PP veya HDPE’dir 

•   Kurulumu ve kullanımı kolaydır 

•   Bakım ve temizliği kolaydır 

•   Uygun fiyatlı ve etkili bir sistemdir 

•   Değişik ölçülerde ve kapasitelerde imal edilebilir 

•   Dozlama ve ventilasyon borusu opsiyoneldir (Z) 

•   Numune alma vanası opsiyoneldir  (Y) 

•   Kapak cıvataları paslanmaz çeliktir 

•   Giriş ve çıkış bölmelerinde süzgeç vardır

 
 

Dikkat edilmesi gerekenler: 

 Kireç taşları 2,5cm den küçük olduğu taktirde sıvı akışını engeller ve etkin bir nötralizasyon olmaz. 

 Taşlar 7,5cm den büyükse asidik sıvı etkin bir tepkimeye girecek kadar yüzey alanı bulamaz. 

 Kireçtaşının kalsiyum karbonat oranı %90’dan az ise, kimyasal reaksiyonda etkisiz parçacıklar 
dökülür ve tank içinde çamur oluşur. Zamanda, kimyasal reaksiyonu ve sıvı akışını önler. 

 Tank için uygun boyutun belirlenmesi eviye sayısına göre yapılır. Tankın boyutlarını etkileyen diğer 
faktörler mevcut tesisattaki sıvı debisidir. Nitelikli kişilerce bu boyutlandırmanın yapılması gerekir. 

 Tank içindeki kalsiyum karbonatların belirlenen seviyenin altına düşmesi durumunda taşların 
değişimi yapılır veya yenileri takviye edilir. 

 Belirli periyotlarda alınan sıvı numunelerinde pH istenen seviyenin altında ise taş seviyesi kontrol 
edilir. 

 
 

Garanti Şartları: 

 Malzeme ve imalat hatalarına karşı tank 2 yıl garantilidir. 

 Darbeye bağlı hasarlar ve yanlış montajlar garanti kapsamında değildir. 
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