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Rekuperativní katalytická oxidace
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Účelem rekuperativní katalytické oxidace je čištění 
plynů, zpravidla znečištěného vzduchu, od těkavých 
organických látek (VOC).
 

Princip funkce
Jedná se o jednoduchý systém sestávající z kata-
lytického reaktoru s uloženou katalytickou vrstvou 
(granulovaná náplň nebo voštinové monolity), 
předřazeného spalinového výměníku tepla, topné 
komory (ohřívače) a ventilátoru pro transport čištěného 
média. 

Čištěný vzduch či jiný procesní plyn nejdříve prochází 
výměníkem tepla, kde se předehřeje. Za výměníkem 
následuje topná komora (s elektrickými topnými tělesy, 
případně s plynovým hořákem), ve které se vzduch, 

relativně nízká pořizovací cena ve vztahu k objemům čištěného vzduchu

robustnost zařízení a spolehlivost provozu

vysoká flexibilita zařízení z hlediska koncentrací i průtoků vzduchu

velmi nízké provozní náklady při užívání zařízení nad hranicí

pokud je to zapotřebí, nahřeje na provozní teplotu 
katalytické reakce, obvykle nad 300°C. 

Průchodem přes katalytické lože v reaktoru jsou VOC 
oxidovány na CO  a H O. Katalytická oxidace probíhá při 2 2

nízkých teplotách, při kterých se netvoří oxidy dusíku. 
Při katalytické reakci se uvolní teplo, které je následně 
ve výměníku předáno přicházejícímu znečištěnému 
vzduchu.

Tato technologie dosahuje běžně účinnosti nad 99 %,
v případě potřeby lze úpravami dosáhnout účinnosti
o řád vyšší. Hranice autotermního procesu, kdy zařízení 
již nepotřebuje dodávku externí tepelné energie a je zcela 

3soběstačné, se pohybuje na úrovni cca 2 g TOC/m .

Technologie je vhodná pro čištění plynů se středním
3a vyšším obsahem VOC, cca 2-6 g/m . Z hlediska 

objemu čištěného vzduchu se jedná o jednotky až 
3desítky tisíc m /h. Typickými zdroji takovýchto emisí 

jsou chemický průmysl, farmaceutický průmysl, 
povrchové úpravy materiálů a výrobků, tiskárny.  
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Rekuperativní katalytická oxidace - schéma
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