
 I.  Tüzelőanyag ellátás és előkészítés

A: Olaj A tüzelőanyagot a tartályból egy szivattyú mozgatja az égéstér felé; 
a szabályozás a szükséges hőenergiától függ. A tüzelőanyag előfűtésen esik 
át. A szolenoid szelep kinyílik, a befecskendező porlasztja az olajat, majd az 
égéstérbe fecskendezi.

B: Gáz A tüzelőanyag vezetékrendszeren keresztül jut el az égéstérbe; a 
szabályozás a szükséges hőenergiától függ. A szolenoid szelep kinyílik, a 
befecskendező porlasztja a tüzelőanyagot, majd az égéstérbe fecskendezi.

 

II.    Égési levegő ellátás
A levegőellátás egy befúvón keresztül jut az égéstérbe. Az elegendő 
levegőellátás széles üzemelési tartományt, stabil égést és optimális 
kibocsátást biztosít.

III.  Az égő begyújtása
A gyertyák (gyújtó elektródák) garantálják a fűtőanyag-levegő keverék 
begyulladását és folyamatos égését. A folyamat a következővel fel-
ügyelhető:
Gáz: lángionizációs detektor (ionizációs elektródák)
Olaj: fotoelektromos vagy infra érzékelő

IV. Égés 
Az égés felmelegíti a hőcserélőben található vizet. A víz a kimenő csövön 
keresztül jut el a radiátorokhoz a keringető szivattyú segítségével, ahol 
leadja a hőjét a környezetnek. Bizonyos mennyiségű forró víz tárolásához 
beépíthető egy víztartály. A lehűtött víz a bejövő csövön keresztül jut 
vissza a hőcserélőbe. Szükséges jó hőszigetelést biztosítani, valamint az 
előírt hőmérséklet fenntartása.

Üzemanyag 
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1   Olaj vagy 
gázvezeték

2  Égő
3  Impeller
4  Gyújtó elektróda
5  Befecskendező
6  Láng

7   Égéstér
8  Hőcserélő
9  Kimenő cső

10   Bejövő cső
11  Füstgázelvezető
12   Keringető szi-

vattyú

13   Nyomáskiegyen-
lítő tartály

14   Semlegesítő ál-
lomás (kondenzátum)

15  Radiátor

OLAJ

ENERGIA ÉGÉS HŐ

GÁZ

IPAR

Füstgázok

Tudás elvitelre
Alapok

Kondenzációs kazán technológia 
(néha egy második hőcserélő is 
használt): 

Az égési hő mellett a kondenzációs kazánok a 
füstgáz kondenzációs hőjét is használják. Az égés 
során szén-dioxid és víz keletkezik. Normális 
égési folyamat során a víz gőz formájában talál-
ható a füstgázban. A kondenzációs technológia 
segítségével a vízgőzt a harmatpontja alá hűtik. 
A kicsapódó víz hőenergiát szabadít fel, amit a 
rendszer hasznosít.

Beüzemelés során, a hatékony 
égés érdekében figyelmet kell 
fordítani a befúvó és a légcsatornák össze-
hangolására.
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Hol kell a mérést elvégezni? 
- A füstgázelvezetőben
Miért kell méréseket 
végezni? 
-  Füstgázelemzés hibaelhárítás/

diagnosztika céljából
- Füstgázelemzés rendszeres 
vizsgálatokhoz és 
karbantartáshoz
- Emisszió határértékek 
felügyelete
- Égő hatékonyság növelése
- Beállítások különböző 
terhelésekhez

 Mit lehet mérni? 
-  O2

-  CO2 (is calculated with the 
testo 340)

-  CO
- NO
- NO2

- SO2

-  Füstgázveszteség
- Huzat/nyomás
- Differenciálnyomás
- Hőmérséklet
- Hőmérsékletkülönbség

Olaj:
-  Füstgáz hőmérséklet +40 °C 

… +200 °C
(kondenzációs rendszereknél 
+40 °C)
-Nyomás a füstgázelvezetőben:
-0,5 … + 0,5 mbar/hPa

Gáz:
-  Füstgáz hőmérséklet +250 °C 

… +500 °C
(kondenzációs rendszereknél 
+40 °C)
- Nyomás a füstgázelvezetőben:
-0,5 … + 0,5 mbar/hPa

Előnyök:

- A strapabíró, alacsony karbantartás-igényű kialakításnak 
köszönhetően mindig üzemkész

- Öntisztító hatás a speciális tömlőben (PTFE): a por és a 
kondenzáció nem tapad meg

- Egyszerű kezelhetőség: a tömlő hosszabbítóval (akár 
7,8 méterig) a mérési ponttól távol is látja a kijelzőt

- Az előre kalibrált, cserélhető mérőcelláknak 
köszönhetően nincs kényszerleállás

- Méréstartomány bővítés (5 faktoros): szünetmentes 
mérés nagy koncentrációnál is (CO akár 50 000 ppm)

- Biogáz, valamint SO2 és H2S mérésére is alkalmas

A testo 350 akár hivatalos mérések végzésére is 
alkalmas (gázelőkészítő, hígítás funkció)

Előnyök:

- Beépített gázelőkészítő a pontos (és száraz) 
mérések érdekében, még felügyelet nélküli, 
hosszú távú méréseknél is

- A Bluetooth kapcsolat kényelmes mérést 
biztosít még nagy távolságoknál is (szabad térben akár 100 méter a 
kezelőegység és a mérési pont között)

- Megfelelő hivatalos mérések végzésére (országtól függően)

- Méréstartomány bővítés (2, 5, 10, 20 vagy akár 40-szeres): 
Szünetmentes mérés nagy koncentrációknál is (CO akár 400 000 ppm 
40 faktoros hígítással)

- Biogáz, valamint SO2 és H2S mérésére is alkalmas

Általános mért értékek:

testo 340: beállítás és mérés

testo 350: Hivatalos emisszió mérések (országtól függően)

Mérés pont               testo 340 / testo 350 A Testo kibocsátásmérő műszerek előnyei Általános mérőnyílás

Praktikus tippek

M

Mérési para-

méter

Olaj füstgáz összetétel Gáz füstgáz összetétel

O2 2 ... 5% 2 ... 3 %

CO 5 ... 80 ppm 0 ... 50 ppm

CO2 10 ... 15.4% 6 ... 12 %

NO 20 ... 100 ppm 10 ... 100 ppm

NO2 2 ... 25 ppm 2 ... 25 ppm 

SO2 5 … 40 ppm (a fűtőanyag 
kéntartalmától függően)

5 ... 40 ppm ((a fűtőanyag 
kéntartalmától függően)
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Mérés

Esés/alacsony füstgáz hőmérséklet:

-  Kondenzáció van a hőelemen – rögzítse a szondát horizontálisan 
vagy lefelé mutatva, hogy a kondenzáció le tudjon folyni

- A nagy mennyiségű kondenzáció befolyásolja a mérés eredményét, 
vagy sérült a műszer – használja a gázelőkészítőt
Magas füstgázveszteség:
- Helytelen kalibráció
- Rossz tüzelőanyag beállítás
- Az égési hőmérséklet szonda közvetlen a rendszerre csatlakozik
Alacsony értékek nyomásmérésnél:
- A nyomás érzékelő nincs megfelelően nullázva
- A füstgázelvezető gázútja szivárog
Magas értékek nyomásmérésnél:
- A nyomás érzékelő nincs megfelelően nullázva
- Túl erős a kéményhuzat – szükséges egy szabályozó beépítése



Az emissziós értékek megállapítása a grafi kon alapján
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Levegőhiány

Korom kibocsátás a füstgázban (olajalapú tüzelőanyag)

Többletlevegő (optimális üzemelési tartomány)

Hátrányok: 
-  Az üzemanyag nem ég el teljesen
- Mérgező anyagok jelennek meg a füstgázban (Pl. 
korom és CO)
- Csökkentett energiahatékonyság
- Nem megbízható működés, akár leállást is ered-
ményezhet
CO (szén-monoxid):
Ha nincs elég oxigén a teljes oxidációhoz, CO jelenik 
meg

O2 (oxigén):
Mivel az oxigén egésze elhasználódik az égési foly-
amat során, a füstgázban nem, vagy csak alig ész-
lelhető.
CO2 (szén-dioxid):
Amikor nő az oxigénellátás, a CO oxidáció során 
CO2-vé redukálódik. A maximális CO2 érték kevéssel 
λ=1 felett érhető el, ilyenkor a CO koncentráció is eléri 
a nullát.

Korom (szén) akkor keletkezik, amikor nem ég el tel-
jesen a tüzelőanyag. Okai:

 -  Elégtelen levegőellátás az égés során

- Túl nagy méretű égő vagy kazán, alacsony víztarta-
lom a rendszerben(gyakori ki- és bekapcsolás)

- Túl sok tüzelőanyag, nem megfelelő kazán méret

- Nem elégséges porlasztás / nem megfelelő befú-
jási szög (különösen régebbi kazánoknál, előhevítés 
nélkül)

- Hosszabb üzemelési idő, füstgáz hőmérséklet 
növekedés

- Gyújtáskihagyás az eldugult olajszűrök, az olajban 
lévő vízcseppek, elégtelen előhevítés, levegőbu-
borékok, olajfáradás vagy változó olajminőség miatt

-> Nagyobb hatékonyság: A lehető legalacsonyabb 
füstgáz hőmérséklet (1mm korom kb. 50 fokkal növeli 
a füstgáz hőmérsékletét, 2,5-3%-os energiaigény 
növekedést jelent.

Az égési levegő és a páratartalom befolyásolja a füstgáz térfogatát: 

-  A füstgáz térfogata hígul, azaz a gázok relatív 
koncentrációja csökken

- Az összehasonlításhoz referenciaértékek 
használata szükséges

- Példa: A páratartalomtól és a többletlevegőtől 
függően a relatív SO2 koncentráció 0,14 és 0,20% 
közé esik

Hátrányok: 
-  Alacsony tüzelőanyag kihasználtság (tüzelőan-

yag-maradékok a füstgázban)
- Megnövekedett NOX értékek (nitrogén-oxidok)
- Energiaveszteség a többletlevegő hűtő hatása miatt
- Alacsony hatásfok (a hő egy része elvész)
Előnyök: 
+ Megbízható működés
- Az üzemanyag teljesen elég (szinte semennyi korom 
sem keletkezik)
CO (szén-monoxid):
A levegőtöbblettel a füstgáz O2 koncentrációja is nő, 
mivel az nem képes reakcióba lépni a tüzelőanyaggal, 

valamint a CO sem áll rendelkezésre az oxidációhoz. 
A növekvő mennyiség (hígítási hatás) nagyobb füst-
gázveszteséget eredményez.
A tüzelőanyag részecskéinek mérete: minél kisebb 
a tüzelőanyag részecskéinek a mérete, annál hev-
esebb reakcióba lép az oxigénnel, és annál kevesebb 
többletlevegőre van szükség.
CO2 (szén-dioxid)
λ=1-nél a CO2 koncentráció is csökken, azonban 
nem a kémiai reakciók miatt, hanem a megnövelt 
levegőellátás hígító hatásától. A megnövekedett 
levegőellátás nem lép reakcióba a tüzelőanyaggal, 
így CO2-t sem alkot.

Elméleti tudás I

1. ábra Referenciaértékek

N2 CO2 SO2 H2O O2

sztöciometria / száraz 82.6 16 0.20 0 0

sztöciometria / nedves 74.7 14.4 0.18 10.7
25% EA / száraz 82.8 12.7 0.16 0 4.4
25% EA / nedves 75.6 11.6 0.14 8.7 4

Átlagos többletlevegő:

Gáz:  λ = 1,05 ... 1,15

Olaj:   λ = 1,1 ... 1,2 
(1,21 erős kéményhuzatnál )

Sztöchiometria = Fűtőanyag-levegő arány számítás az aritmetikailag tökéletes égéshez (a tökéletes 
égéshez szükséges pontos oxigénmennyiség)
EA= Többletlevegő
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Levegőarány  λ = 1
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Égő/kazánrendszerek használata gyakorlatban Különbségek a fűtött és a fűtetlen tömlők és szondák között
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Fűtőrendszerek középületekben

Üvegház fűtőrendszer 

Gőz – papírmalmok

Gőz – olajbányászat

Hol:   Kórházakban, egyetemeken, 
múzeumokban, iskolákban, 
stadionokban, stb.

Használati terület:  Fűtés, szellőzés, meleg víz

Teljesítmény: Kb. 10 - 1,600 KW

Hol:   Üvegházakban

Használati terület: Kogenerációs erőművek 
 tartalék-rendszere, hő és CO2 
 ellátás
Teljesítmény: Kb. 300 - 1,000 KW

Hol:  Papírmalmok

Használati terület: Gőz és forró víz előállítás

Teljesítmény: Kb. 150 - 6,000 KW

Fűtött tömlők és szondák

Fűtetlen tömlők és szondák

Hol:  Olajbányászat

Használati terület:  Gőz és forró víz előállítás

Teljesítmény: Kb. 500 - 7,500 KW

Elméleti tudás II

Előnyök Hátrányok

Füstgáz
szonda

+  Kevesebb szennyeződés rakódik le 
+ Nagy füstgáz és környezeti hőmérséklet közti 
különbség esetén hőmérséklet-gradiens és konden-
záció csökkenés
+ A szonda nem kormozódik, mivel a hőmérséklet a 
füstgáz harmatpontja felett marad
+ Elhanyagolható korróziós hatás
+ Lehetővé teszi a pontos és megbízható hosszabb 
idejű mérést (több napos – hónapos méréseknél)
+ Pontosabb hosszú távú NO2 és SO2 mérések

-  Áramellátás szükséges
- A szonda mérete és súlya nehezebbé 
teheti a szállítást és a használatot
- A füstgáz hőmérsékletet befolyásolhatja a 
szonda hőmérséklete

Tömlő + Kevesebb szennyeződés rakódik le 
+ Alkalmasabb hosszabb távú mérésekre

-  Áramellátás szükséges
- A szonda mérete és súlya nehezebbé 
teheti a szállítást és a használatot

Előnyök Hátrányok

Füstgáz
szonda

+ Gyors és kényelmes rövid mérések
+ Nincs szükség áramra
+ A füstgáz hőmérsékletét nem befolyásolja a szon-
da, így pontosabb mérés érhető el
+ Egyszerű kezelhetőség és szállítás

-  Gyakori vagy hosszú távú méréseknél 
nagyobb a szennyeződés lehetősége

- A mérőnyíláson kívül a szonda körül kon-
denzáció rakódhat le, így befolyásolhatja a 
mérés eredményét
- Nagyobb SO2 és NO2 adszorpció hatás 
hosszabb méréseknél a rendszeres tisztítás 
elmulasztása esetén

Tömlő +  Gyors és kényelmes rövid mérések
+ Nincs szükség áramra 
+ Egyszerű kezelhetőség és szállítás
+ Egyszerű tömlőhosszabbítás
+ Gyors válaszidő az alacsony holttérfogatnak köszön-
hetően

-  Gyakori és hosszú távú mérések mellett 
megnő a lerakódás kockázata

- Nagyobb SO2 és NO2 adszorpció hatás 
hosszabb méréseknél a rendszeres tisztítás 
elmulasztása esetén


