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A DunaTec oldószer ártalmatlanító 
berendezése

• a telephelyeken keletkezı oldószer „on 
site” ártalmatlanítása

• a berendezés teljesen PLC vezérelt, külön 
kezelı személyzetet nem igényel 

• az exoterm folyamatok réven a keletkezı 
hı felhasználható, helyi technológiába 
beilleszthetı



A technológia lényege

• szabályozott 
körülmények között, 
gızfázisban a 
katalizátor felületén 
elégetjük az 
ártalmatlanítandó 
oldószereket 



Oldószerek elpárologtatása

A speciálisan erre a feladatra kialakított 
tartályokban elpárologtatjuk az oldószereket, 
valamint a folyamat során a tartályokban 
fokozatosan csökkentjük a nyomást. A nyomás 
csökkentésével alacsonyabb forráspontot érünk 
el a különbözı oldószerek esetében. Híg 
oldatoknál a nyomást kb. 0,06 bar nyomásig 
lecsökkentjük, és isobar állapotban levegıt 
buborékoltatunk át az oldaton. A deszorpció 
hatására az oldott anyag gızfázisba lép át.



Katalízis

• A katalitikus oxidáció során a klórozott 
szénhidrogénekbıl H2O, CO2, HCl keletkezik. 

• A katalizátor 500°C-ra f őthetı fel, ahol megkezdıdik az 
oxidáció. A katalizátor után a gáz egy második 
hıcserélın áramlik át, mely a keletkezett hı 
visszanyerésére szolgál. Ez egy hıcserélı bypass-szal 
egészíthetı ki, mely meggátolja az exoterm reakciók 
során keletkezı túlhevülést, valamint a berendezés 
károsodását. Ezzel a hı visszanyeréssel igen nagy 
hatásfok érhetı el.

• A katalitikus utóégetı berendezés hatásfoka még a 
szélsıségesen energiaszegény szennyezı gázoknál is 
min. 70%. 



Katalitikus égetés

• A katalitikus égetés 
katalizátorok jelenlétében 
lejátszódó alacsony 
hımérséklető oxidáció. 
Különféle organikus gızök és 
gázok katalitikus oxidációja 
láng nélkül megy végbe a 

katalizátor felületén.

• A katalitikus eljárás  
lényegében termikus bontás, 
amely katalizátor jelenlétében 
kisebb hımérsékleten 
valósítható meg, mint a 
termikus égetés. 

Katalitikus éget ı, 
henger alakú katalizátorággyal



• Katalitikus elégetı 
egység hıcserélı 
nélkül 

Katalitikus elégetı 
egység hıcserélıvel



Gázmosás

• A gázmosó torony elıtt egy közvetlen hőtı végzi a katox-ból kilépı 
gázok elsıdleges hőtését, ~250 ºC hımérsékletrıl 130 ºC-ra, 
mellyel megakadályozza a sósavgáznak a sztripper elıtti nem 
kívánatos kondenzációját. Mivel ez a hımérséklet még mindig 
magas, ezért a hőtés tovább folytatódik a levegıztetı torony 
felületnövelı mőanyagtöltetein keresztüli áramoltatással.

• A hımérséklet-szabályozott pH-érték mérı szabályozza a 
membrános adagolószivattyút és vezérli a nátronlúg adagolását. Az 
értéktıl függıen adagolt tiszta víz egy automatikusan mőködı 
vízlágyító berendezésen halad keresztül a mosóban keletkezı 
lerakódások mennyiségének minimalizálása érdekében. A nagy 
oldott sótartalmú, keringetett mosóvíz folyamatosan kipumpálásra
kerül. A gázmosóból kilépı semleges gáz egy kéményen keresztül 
távozik a szabadba.



Ártalmatlanító kapacitás

• Aromás szénhidrogének esetében a KATOX-ba bemenı 
legmagasabb megengedett koncentráció 8 g/m3. 
Alkoholok és egyéb oldószerek esetében az 
alacsonyabb égéshı miatt ez a szám magasabb.

• 9 g/m3-os koncentrációval számolva tömény oldatok 
esetében egy 2500-as KATOX-berendezésben egy 
évben (330 nappal számolva) 178 tonna oldószer
égethetı el. Híg oldatoknál a kapacitást jelentısen 
befolyásolja a rendszerben lévı víz mennyisége. A 
megfelelı tisztítás, átlevegıztetés után a víz a 
csatornába engedhetı.
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