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CONFIDENTIAL

A katalitikus technológia három fő alkalmazási területe

Insulators OXIErőművek Ipar Alumina

Katalizátor

DeNOx SCR 
rendszer az NOx 
csökkentésre és
DeNOx SNCR 
technológia együtt

Oxidációs katalizátor, 
kerámia vagy fém 
hordózóval, a CO, 
HC és VOC 
csökkentésére

Kerámia alapú sze-
lektív katalizátor 
(SCR) az NOx
kibocsájtás 
csökkentésére

Elterjedt az ipar 
számos területén

Katalitikus OXI
rendszerek az ipar 
számos területére

Energia termelés, 
OEM és mérnöki 
szolgáltató 
társaságok/cégek

Catalyst systems 
for SCR in coal and 
oil-fired power 
plants, Gas 
Turbines

Elterjedt az ipar 
számos területén

Telepített motorok, 
hulladék kezelés, 
finomítói és biomasz-
sza kazánok, üveg & 
cement gyártás
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Alkalmazási területek - Erőművek

A SCR katalizátorok (kerámia alapú) gyártása, fejlesztése és laborálása (Dél-Korea)

Felhasználási / Termék példák
Méhsejt szerkezetű katalizátor Panel szerkezetű katalizátor

Erőművek és szennyvíz/hulladék ártalmatlanítás
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Alkalmazási területek – Ipari felhasználás

DeNOx SCR (plusz SNCR) rendszerek tervezése, szállítása minden ipari felhasználási területre

Telepített Diesel és gáz-motorok Ipari alkalmazások

Felhasználási / Termék példák
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Több mint 100 DeNOx rendszer világszerte:
• Szennyvíz/hulladék kezelő/ártalmatlanító telepek és Biomassza erőművek
• Telepített belső égésű motorok
• Ipari alkalmazások (olaj és gáz tüzeléses kazánok)
• Finomítói kazánok,  tüzelő berendezések
• Gázturbinák
• Üveg és cement gyárak

Termékek Piaci terület

• SCR - katalizátor
• Oxidációs katalizátor és 

PM csökkentés
• Katalizátor tervezés
• Project tervezési és 

lebonyolítási segítség
• Reaktor, keverő elem 

tervezése, saját keverési
technológia

• Kezelő anyag tárolási, 
szállítási és adagolási 
rendszerek tervezése

• NOx szabályzó rendszer
• NOx füstgáz analizáló 

egység

Fejlesztés

• Katalizátor fejlesztés
• Software / Algoritmus
• CAD Design / Pro Eng.
• CFD tervezés
• Rendszer integráció

• Laboratórium
• Füstgáz elemzés
• Katalizátor vizsgálat
• Rendszer elemek 

tesztelése

Teszt lehetőségek

• Project vezetés
• Helyi szerviz cég
• Rendszer oktatás
• Karbantartás / javítás
• Alkatrész ellátás

Szolgáltatások

Az SCR alkalmazási területen nyújtott szolgáltatások
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DeNOx SCR Folyamat

Az SCR Folyamat előnyei
• Magas hatásfokú (90% felett)
• A „végtermékek” N2 és H2O
• Kombinált Dioxin kontrol
• Egyszerű folyamat
• Egyszerű kialakítás

NOx, O2, SO2

NH3

N2, H2O, O2, SO2(SO3)

TiO2
V2O5
WO3
MoO3

Szelektív
igényelt / nem igényelt
2 NH3 + 1/2 O2
SO2 + 1/2 O2

N2 + 3 H2O
SO3

Katalitikus
TiO2/V2O5/WO3/MoO3

Redukció
NOx és NH3 N2 + H2O
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Méhsejt / Panel szerkezetű DeNOx SCR katalizátorok

Alacsony szilárdanyag tartalmú (por) füstgázokra
(jó minőségű szén tüzelés, olaj vagy gáz; szennyvíz 
kezelő telepek, Diesel alkalmazások, stb.)

PANEL szerkezetűMÉHSEJT szerkezetű

• Magas fajlagos felület
• Magas aktivitás alacsony mennyiség esetén is
• Nyomásesésre optimalizálható
• A méhsejt mérete és hossza is változtatható

(kb. 6 - 300 cella / négyzethüvely)

• Változtatható osztásköz
• Minimális por lerakódás
• Magas eróziótűrő képesség
• Magas kémiai tűrőképesség (kémiai szennyezés)
• Alacsony nyomásesés
• Panel – panel távolság és magasság is változtatható

Magas szilárdanyag tartalmú (por) füstgázokra és speciális
alkalmazásokra (szén tüzeléses erőművek, ipari gyártási 
technológiák, olajfinomítási tüzeléstechnológiák, stb.) 
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SINOx® SCR-Rendszer : katalizátor választék:

Méhsejt
katalizátor

Panel katalizátor
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Speciális típusok különféle alkalmazásokra

Katalizátor
Típus

Cella /
Katalizátor

Elem

Osztás
[mm]

Fajlagos
Felület

Alkalmazás / Tüzelőanyag

SW 30 30 x 30 4.9 693.0 m 2/m3 Olaj, Nehéz olaj
SW 35 35 x 35 4.2 808.0 m 2/m3 Olaj, nehéz olaj, utolsó fokozat
SW 40 40 x 40 3.7 924.0 m 2/m3 Füstgáz tisztítás utolsó fokozata
SW 55 55 x 55 2.7 1275.0 m ²/m3 Gáz, Diesel olaj

Cella
szél.Osztás
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Az SCR alkalmazások hőmérséklet tartományai

200°C 350°C
Üzemi (füstgáz) hőmérséklet

Tipikusan a magas szilárd anyag 
(por) tartalmú erőművek füstgázai

Gázturbinák (szimpla)

Kombinált ciklusú erőművek

Belsőégésű motorok

Alacsony hőmérsékletű
DeNOx katalizátor

Magas hőmérsékletű
DeNOx katalizátor

Utolsó fokozat a tisztításban
erőműveknél, hulladék  ártalmatlanítás

Standard DeNOx
katalizátor

550°C
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Az aktív katalitikus anyagok összetétele

V2O5 Vanádium(V)oxid, vagy közismerten 
Vanádium - pentoxid, a legfontosabb Vanádium
vegyület. Továbbá használatos még kötő és lágyító 
anyagként is.

WO3 / MoO3 Volfrám(III)oxid (WO3) a Volfrám
és az Oxigén vegyülete

TiO2 - Titándioxid , ismert még Titán(IV)oxid 
vagy Titánia néven, a természetbe is megtalálható 
Titán oxid, képlete: TiO2. Használatos még 
pigmentként, ekkor titánfehérnek, Fehér pigment 6-nak 
vagy,  CI 77891-nek nevezik
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Méhsejt szerkezetű SCR reaktor:

Blokkokba összeépített
méhsejt szerkezetű elemek
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• A terelőlapok biztosítják az
egyenletes áramlást és
minimalizálják a lerakódást.

• Terelőlapok beépítése szükséges
az egyes elemek között a tartók
feletti tartományban, valamint a
reaktor fal és az egyes elemek
között.

Terelőlapok

Reaktor fal

A katalizátor elemek beépítése
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Az AIRLIFE  DeNOx SCR technológia

DeNOx SCR technológia összefoglalása
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CFD modellezés és tervezés
(Computational fluid dynamics)

CFD tervezéssel és
optimalizálással 
biztosítjuk  a megfelelő:

- Ammónia befecskendező 
rendszer működést és 
eloszlást 

- Füstgáz áramlást és 
eloszlást

- Optimalizált füstgáz 
áramlást és nyomás esést
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Oxidációs Katalizátorok főbb elemei

 Platina csoport fémei (PGM): Pt, Pd, Rh
Aktív pontok, megfelelő elektron szerkezet, hogy kölcsönhatásba 

léphessenek a HC, CO, VOC és O2 molekulákkal

 Bevonat
Biztosítja a nagy felületet és a tapadást

 Adalékok
Stabilizálják a bevonatot, módosítják a kén reakciókat

 Alaptest
A nagy geometriai felületű hordozó szerkezet a bevonat számára
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Katalizátor felépítése

 A katalizátor előállítása során a kerámia vagy fém alapú méhsejt 
szerkezetet (alaptest) nagy fajlagos felületű oxid bevonattal látják el és 
impregnálják azt nemesfémmel vagy a Platina csoport elemeivel

 Az aktív – a folyamatban résztvevő – elemek mennyiségét az üzemi 
paraméterek valamint a geometriai és kémiai kialakítás határozzák meg

 Az aktív elemek mennyisége a katalizátor tökéletes eloszlatásával 
maximalizálható a nagy fajlagos felületű rétegen (bevonat)

PGM vagy Nemes fém (Katalizátor)

Méhsejt szerkezetű hordozó (alaptest)

Nagy felületű oxid réteg (Bevonat)
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A katalizátor átalakítási – konverziós - hatásfoka

 A katalitikus folyamat hatásfoka függ a felületi áramlási sebességtől, az 
aktív felület nagyságától és a katalizátor tervezett élettartamától annak 
tartósságától.

 Az aktív elemek mennyisége (az aktív felület nagysága) a katalizátor 
tökéletes eloszlatásával maximalizálható a nagy fajlagos felületű hordózó 
rétegen (bevonat)

Alaptest

Bevonat

Aktív elemek
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Az oxidációs katalizátorok alaptest anyagai

Kerámia Fém
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A katalizátor tervezési/méretezési szempontjai

 Alkalmazás / Folyamat
 Füstgáz összetétele, paraméterei (CO, VOC, O2, H2O)

– Mennyiség, Hőmérséklet, Nyomás

 Katalizátort szennyező tényezők
 Az elvárt átalakítási hatásfok (CO, VOC, HC)

 Megszorítások, paraméterek
– Nyomás esés, Rendelkezésre álló hely

 Élettartam, tartósság
 Gazdasági határfeltételek

– Költség előirányzat, PGM-terhelés, PGM-ár
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Kettős oxidációs katalizátor

 Párhuzamos CO és HC oxidációs 
folyamat

 A VOC (illékony szerves 
vegyületek) és egyéb légnemű 
szennyező anyagok csökkentése:
 Benzol
 Aromás szénhidrogének
 Akrolein v. akrilaldehid

 Formaldehid

 Diesel olaj vagy más gázok jelenléte
 Rutin megoldás az SCR rendszerek-

ben az ammónia kibocsájtás 
magakadályozására
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• INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉS

• LEGJOBB RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TECHNOLÓGIA (BAT)

• RUGALMASSÁG

• ELLENŐRZÉSEK

• NYILVÁNOSSÁG – TÁRSADALMI EGYEZTETÉS

Az EU Ipari Kibocsájtási Direktívája (IED) 2010/75/EU
Az ipari termelési folyamatok teszik ki a teljes környezetszennyezés jelentős részét Európában.
Annak érdekében, hogy további lépéseket tegyenek a kibocsátások csökkentésére az ipari 
létesítményeknél, az EU Bizottsága 2007 December 21.-én elfogadta az új ipari kibocsájtásra 
vonatkozó irányelvet – 2010/75/EU; Az IED 2011 január 6.-án lépet hatályba és az összes EU 
tagállamnak 2013 január 7.-éig harmonizálnia kell saját jogszabályit ezzel az irányelvvel.
Magyarországon a 306/2010 (XII.23. Kormányrendelet) lépett érvénybe 2011. január 15.-én!
Az IED az IPPC irányelv utódja és lényegében az a feladata, hogy minimalizálja az ipari 
környezetszennyezést az EU országaiban, így valamennyi EU-ban országban lévő ipari létesítménynek 
be kell szereznie az   IED I. sz. Melléklete szerinti Hatósági Környezethasználati Engedélyeket. Az IED 
– ben szereplő legfontosabb alapelvek:

A szennyező anyag kibocsájtás szabályozásának helyzet az
Európai Unióban
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AIRLIFE    REFERENCIA MUNKÁK

 KAZÁNOK
KÜLÖNBÖZŐ KIALAKÍTÁSBAN (olaj és gáz tüzeléssel)

 TELEPÍTETT BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK
KÜLÖNBÖZŐ KIALAKÍTÁSBAN (felújítás és új telepítés)

 HULLADÉS és BIOMASSZA ÁRTALMATLANTÁS
KÜLÖNBÖZŐ KIALAKÍTÁSBAN

 NAGY TAPASZTALAT az SCR / OXI TECHNOLÓGIÁBAN
VILÁGSZERTE TÖBB MINT 80 RENDSZER
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Project riport:  Diesel motorok (2x 17.000 kWe)

 Teljes körű DeNOx SCR

 Füstgáz mennyiség =  109.800 kg/h

 Hőmérséklet =  370 °C

 NOX belépés =  4000 mg/Nm3

 NOX kilépés <  80 mg/Nm3

 NOX csökkentés =  98%

 NH3 kibocsájtás <  5 mg/Nm3

 Reagens:  ammónia25

 OXI katalizátor:  IGEN
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Project riport:  Hulladék ártalmatlanítás (MSW)

 Teljes körű DeNOx SCR  

 Füstgáz mennyiség =  45.000 Nm3/h

 Hőmérséklet =  270 – 300 °C

 NOX belépés =  400 mg/Nm3

 NOX kilépés <  80 mg/Nm3

 NOX csökkentés =  80%

 NH3 kibocsájtás <  5 mg/Nm3

 Reagens:  urea40

 OXI katalizátor:  IGEN
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Project riport:  MAN diesel motor (1.000 kWe)

 Teljes körű DeNOx SCR  

 Füstgáz mennyiség =  9.320 kg/h

 Hőmérséklet =  295 °C

 NOX belépés =  5900 mg/Nm3

 NOX kilépés <  200 mg/Nm3

 NOX csökkentés =  96,6%

 NH3 kibocsájtás <  5 mg/Nm3

 Reagens:  urea40

 OXI katalizátor:  IGEN



Köszönöm a figyelmet !


