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SZENNYEZETT AKTÍV SZÉN ADSZORBENS REGENERÁLÓ 
BERENDEZÉS 

 
 
 
A TÜKI Zrt. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program „Szennyezett adszorbens termikus-
katalitikus regenerálásának ipari megvalósítása” témájú, GOP-1.3.1-08/2-2009-0108 
azonosító jelű pályázata keretében elnyert támogatással éghető szennyező komponenseket 
tartalmazó adszorbens töltet termikus-katalitikus regenerálására alkalmas technológiát és 
berendezést fejlesztett ki. A hulladék újrahasznosító technológia alkalmazása csökkenti a 
környezet szennyezést és jelentős költség megtakarítást eredményez.  
 
A technológiában megvalósuló tüzelési, deszorpciós és hőcsere folyamatokat, az alkalmazott 
reteszeket és biztonsági berendezéséket PLC alapú vezérlőegység működteti. A projekt során 
kifejlesztett prototípus berendezés  
 

festőüzemi elszívó rendszer aktív szén adszorbensének 
 

regenerálására alkalmas.  
 

A termikus folyamat indítása földgázzal történik, majd a továbbiakban a hőigényt a töltetből 
eltávolított szennyezőanyagok elégetése biztosítja. A beépített speciális tüzelőberendezés a 
széles tartományban változó levegőtényező, illetve a kezdeti szakaszt jellemző földgáz – 
oldószer vegyes tüzelés viszonyai mellett is üzembiztos működést valósít meg.  
 

Az égéstermék maradék szénhidrogén szennyeződése katalizátoros reakciótérben bomlik le. A 
tisztító fázisban egyúttal a füstgáz NOx tartalma is lecsökken.  
 

A prototípus berendezés főbb műszaki adatai: 

• Teljesítmény:     300 kg aktív szén adszorbens töltet 
• A regenerálási folyamat időszükséglete: 36 óra 
• A tisztítás mértéke:    > 90% 
• Összes földgáz felhasználás:   30–40 m3 (szennyezettségtől függően) 
• Szénhidrogén kibocsátás:   < 20 ppm 
• NOx kibocsátás:    < 40 ppm 
• Szükséges földgázgáz nyomás:  50 mbar 
• Szükséges alapterület:   5x3,5 m2 
• A berendezés magassága:   3 m 

A rendszer levegő és szennyvíz tisztító berendezéseknél telítődött adszorbensek széles 
körének újrahasznosítását teszi lehetővé.  
 
 
 
 



A szennyezett adszorbens mintának előzetes laborvizsgálata alapján a TÜKI Zrt. vállalkozik 
• a feladathoz illesztett katalizátor töltet kiválasztására 
• az optimális üzemeltetési paraméterek meghatározására 
• a berendezés megtervezésére, gyártására és helyszíni szerelésére 
• a kapcsolódó üzembe helyezési és szerviz szolgáltatások elvégzésére. 

 
 
További információkkal állunk szíves rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeinken: 

 

TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt. 
3515 Miskolc-Egyetemváros Pf. 3. 
Tel.: +36 46/555-070 
Fax: +36 46/555-078 
E-mail: tuki@tuki.hu, projekt@tuki.hu 
www.tuki.hu 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.ujszechenyiterv.gov.hu 
MAG Zrt. – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.: www.magzrt.hu 


