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1. Energiahordozók 

1.1. Az energia fogalma, fajtái 

Energiának nevezzük valamely anyag, test vagy szerkezet munkavégzésre való képességét. Energia 

mozgatja a dolgokat szerte a Földön és az egész világmindenségben. 

Az energia számtalan megjelenési formáját két fő csoportra oszthatjuk aszerint, hogy az valamilyen 

mozgással kapcsolatos, vagy valamilyen formában tárolódik. A mozgással kapcsolatos energiát 

mozgási, vagy kinetikus energiának, a tárolódó energiát helyzeti, vagy potenciális energiának 

nevezzük. 

A szén, a fa, a kőolaj és a földgáz kémiai energiát tárol, ami a helyzeti energia egyik formája. A 

mozgó víznek, a szélnek mozgási energiája van. A Nap, hő és fény formájában sugároz energiát. 

Potenciális vagy helyzeti energiának azt az energiát nevezzük, amellyel egy test rendelkezik a 

potenciális erőtérben. A potenciális energia nagyságát mindig valamilyen nulla energia szinthez 

viszonyítják. Mivel az energia munkavégző képesség, a potenciális energiát is Joule-ban mérik [J]. 

 

A potenciális energia fajtái: 

• kémiai energia: biomassza, benzin, földgáz és szén (példák a tárolt kémiai energiára: a 

kémiai energiát alakítjuk át hőenergiává, amikor fát égetünk a kandallóban vagy a benzin ég 

a gépkocsi motorjában), 

• mechanikai energia: összenyomott rugó vagy feszített hajtószíj, 

• nukleáris energia: az atommagokat összetartó energia, 

• gravitációs energia: a tárgyak tömegével és magasságával jellemezhető energia, 

• elektromos energia: amelyet akkumulátorokban tárolhatunk. 

Kinetikus vagy mozgási energia alatt a mozgásban levő testek energiáját értjük. Egy test mozgási 

energiája egyenlő azzal a munkával, amit nyugalmi állapotból kell kifejtsen, hogy elérje a kívánt 

sebességet és forgást. 

A kinetikus energia fajtái:  

• sugárzó energia: látható fény, röntgen-sugárzás, rádió hullámok, stb., 

• hő energia: geotermikus energia, 

• mozgási energia: szél energia, 

• hang energia: zaj. 



1.2. Az energiahordozókról általában 

Az anyagban rejlő energia az energiahordozók révén használható fel. Az energiahordozóknak 

kulcsszerepük van egy adott korszak gazdaságában. 

Az energiahordozókat többféleképpen csoportosíthatjuk. A csoportosítási szempontok egyben az 

egyes energiahordozók tulajdonságait is jól mutatják. Megkülönböztetünk elsődleges (primer) és 

másodlagos (szekunder) energiahordozókat. Az elsődleges energiahordozók a természetben 

fordulnak elő és energianyerésre alkalmasak. Ide tartoznak a fa, a szén, a kőolaj, a földgáz, a 

vízenergia, a szélenergia, stb. Ezek az energiaforrások készen állnak az emberiség rendelkezésére. 

Az elsődleges energiahordozóknak is két nagy csoportja van: 

• fogyók, 

• megújulók. 

A fogyó energiaforrások csoportjába azok az energiahordozók tartoznak, amelyek kitermelésével a 

Földünkön található készletek abszolút mértékben is csökkennek. Ilyen pl. a szén, a kőolaj és a 

földgáz. Gyakorlatilag ezekből a fogyó forrásokból fedezi ma az emberiség energiaszükségletének 

szinte teljes egészét, 90-95%-át. 

A megújuló források jellegzetessége, hogy a „készletek” kihasználásuk után sem csökkennek. Erről 

a természet törvényei gondoskodnak. Állandó és folyamatos utánpótlása van a vízenergiának, a szél 

és napenergiának. 

A másodlagos energiahordozókhoz az elsődleges energiaforrások átalakítása útján jutunk el. Ezek 

közül kiemelkedően fontos a villamos energia. Villamos energia előállítható mind fogyó (szén, 

földgáz) mind megújuló (szél, víz) energiahordozókból. 

Másodlagos energiahordozók még a gőz, a gázok, a koksz, s a különféle kőolaj finomítványok, 

amelyek közül napjainkban a benzinnek és a gázolajnak van legnagyobb jelentősége. 

Vannak szállítható (szén, olaj, gáz) és helyhez kötött (vízenergia, hőforrások) energiahordozók, 

melyek közül az utóbbiak átalakítás után szállíthatóvá válhatnak. A vízenergiát elektromos árammá 

átalakítva pl. távvezetéken szállítják. 

A szenet, a kőolajat és a földgázt fosszilis energiahordozóknak nevezzük, mert a földtörténet ősi 

időszakában élt növények és állatok maradványaiból, az un. fosszíliákból keletkeztek. A fosszilis 

energiahordozókat el kell égetni, hogy energiát nyerjünk belőlük. 

Az energiahordozókkal kapcsolatos alapfogalmak között kell megemlíteni a nemzetközi 

irodalomban is használatos egyezményes jelöléseket: 



• egyezményes tüzelőanyag (ETA): 1 t szén energiatartalma (29,3 GJ), 

• olajegyenérték (TOE): 1 tonna nyersolaj energiatartalma (42,0 GJ). 

1.3. A világ energiahordozó helyzete 

1.3.1. A világ népességének és energiafelhasználásának alakulása 

A XXI. század energiahelyzetével foglalkozó előrejelzések legfontosabb kiindulási pontja a világ 

népességének becslése (1.1. táblázat). Jelenleg a világ népességének háromnegyedét képviselő 

fejlődő országok az évi összes felhasznált energia kevesebb, mint negyedét használják fel. Ez az 

egyenlőtlenség nemcsak az energiafogyasztásban tapasztalható, hanem az életszínvonalban, az 

alapvető élelmiszerekkel való ellátottságban és az egészségügyi ellátásban is. 

 

1.1. táblázat. A világ népessége és várható alakulása, Mrd fő 

 1950 1960 1980 1990 2000 2010 2020 2050 2100 

A világ népessége 2,5 3,0 4,4 5,1 6,1 6,8 7,8 10,1 11,7 

 

A fejlődő országok főleg olyan energiahordozókat tudnak felhasználni, amelyek egyszerű 

infrastruktúrát igényelnek. Ilyen az olaj, a szén, kiegészítve olyan természetes tüzelőanyagokkal, 

mint a fa és a trágya. Mivel a fejlődő országokban viszonylag magas népszaporulattal kell számolni, 

ezen országok részesedése az összes energiaigényből a jövőben emelkedni fog és 2035-ben 

várhatóan eléri a 60%-ot. 

A világ energiafogyasztásának eddigi alakulását a népesség és az életszínvonal erős 

egyensúlytalansága jellemezte. Az alacsony egy főre eső jövedelemmel rendelkező és rendszerint 

nagy népességű fejlődő országok az energiafogyasztásból viszonylag kisebb mértékben 

részesednek, míg a magas egy főre eső jövedelemmel rendelkező, de alacsony népességű ipari 

országok fogyasztják el az energia túlnyomó részét. Ehhez főleg fosszilis energiahordozókat, 

szenet, olajat és gázt használnak fel. 

A világ primer energiafogyasztásának 2007 és 2035 közötti alakulását bemutató 1.2. táblázat és a 

világ primer energiafogyasztásának 1990 és 2035 közötti alakulását bemutató 1.1. ábra mutatja, 

hogy a világon 1990-ben 355 1015 kJ energiahordozót használtak fel, és 2035-re várható 

felhasználás 739 1015 kJ lesz, ami több mint kétszeres változást jelent. 



1.2. táblázat. A világ energiafelhasználása ország csoportok szerint, 1990-2035, 1015 kJ 

Régió 2007 2015 2020 2025 2030 2035 

Átlagos évi 

változás, 

2007-2035, % 

OECD 245,7 246,0 254,2 263,2 271,4 280,7 0,5 

Észak Amerika 123,7 124,3 129,4 134,9 140,2 146,3 0,6 

Európa 82,3 82,0 83,0 85,0 86,5 88,2 0,2 

Ázsia 39,7 39,7 41,8 43,3 44,8 46,3 0,5 

Nem OECD 249,5 297,5 336,3 375,5 415,2 458,0 2,2 

Európa és Ázsia 51,5 52,4 54,2 56,2 57,8 60,2 0,6 

Ázsia 127,1 159,3 187,8 217,0 246,9 277,3 2,8 

Közép Kelet 25,1 32,9 36,5 39,1 41,8 45,7 2,2 

Afrika 17,8 20,8 22,5 24,6 26,5 29,0 1,8 

Közép és Dél Amerika 28,0 32,1 35,5 38,7 42,2 45,7 1,8 

Világ összesen 495,2 843,5 590,5 638,7 686,5 738,7 1,4 

 

 

1.1. ábra. A világ energia felhasználásának alakulása 1990-2035 között, 1015 kJ 

 

Az 1.2. ábra a fosszilis tüzelőanyagárak változását mutatja. Az árak folyamatos növekedése 

várható. 

 



 

1.2. ábra. A világ fosszilis energiahordozó árai (boe=barrel olaj egyenérték) 

 

A gazdaság különböző szektorait vizsgálva az 1.3. ábra azt mutatja, hogy az energiaszükséglet 

növekedése alacsony minden szektorban, még a közlekedésben is, ami többek között a gépkocsik 

CO2 kibocsátását szabályozó rendelkezésekkel magyarázható. Az épületek (háztartások és 

szolgáltatások) energiafelhasználása kevésbé növekszik, mint az ipar és a közlekedés 

energiaszükséglete.  

 

 

1.3. ábra. Szektoronkénti végleges energiaszükséglet 



 

Ahogyan az 1.4. ábrán látható, az energiatermelésre használt tüzelőanyagok aránya is jelentősen 

változik a jövőben. A 2009-es előrejelzés szerint 2030-ban a teljes villamosenergia-termelés 22,2%-

át adja majd szén/lignit tüzelőanyag, ez 9%-os visszaesés a 2007-es adatokhoz képest. A földgázon 

alapuló energiatermelés mennyiségét tekintve valamelyest növekszik, de veszít piaci 

részesedéséből. A megnövekvő villamos energia igények kielégítésében az előrejelzések jelentős 

szerepet szánnak a megújuló energiahordozóknak, miszerint részesedésük 2030-ban ~32%-ra nő. 

 

 

1.4. ábra. Energiatermelési struktúra 2005-2030, TWh, % 

 

Az energiatermelésben felhasznált tüzelőanyagok arányának fenti változásai és a karbon-mentes 

energiaforrások térnyerése következtében a szénfelhasználás folyamatos csökkeni fog, az átlagos 

CO2/MWh kibocsátás a 2005-ös érték felére fog csökkenni 2030-ra (1.5. ábra és 1.6. ábra).  

 



 

1.5. ábra. A CO2 kibocsátás változása 

 

 

1.6. ábra. Az energiatermelés egyéb mutatóinak változásai 



1.3.2. Az Európai Unió energia felhasználásának változása 

Az EU 27 tekintetében az előrejelzések az elsődleges energiaigény 4%-os csökkenését mutatják 

2005 és 2030 között (1.7. ábra). 

A fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának aránya alacsonyabb, ami a megújuló energiaforrásokkal 

kapcsolatos célok megvalósításával magyarázható. Ez pozitívan befolyásolja az energiaellátás 

biztonságát, mivel csökkenti az importszükségletet. Az olaj importszükséglete csökken, mivel a 

megújuló energiaforrások közlekedésben való felhasználása nő. A szilárd tüzelőanyag-import szinte 

változatlan 2005-2030 között. 

Abszolút értékben a felhasznált földgáz mennyisége csökken, emiatt csökken a földgáz importigény 

(1.8. ábra). 

 

 

1.7. ábra. A primer energia szükséglet alakulása az EU-ban 

 

 

1.8. ábra. A primer energia import alakulása az EU-ban 



1.4. Magyarország energiahordozó helyzete 

1.4.1. Energiapolitika célkitűzései 

Az energiapolitika rendszerváltozás utáni 1993. évi megfogalmazása és Országgyűlés általi 

elfogadása óta alapvető változások mentek végbe Magyarország nemzetgazdaságában, annak 

részeként az energia szektorban és az energetika peremfeltételeiben. Számottevően 

mérséklődött a gazdaság energiaigényessége, lényegesen csökkent az energiahordozók által okozott 

környezetterhelés, sokszereplős és döntően magántulajdonú lett az energia szektor, kialakult a 

versenypiac feltételrendszere mind a kőolajszármazékok, mind a vezetékes energiahordozók 

területén. Ugyanakkor tovább nőtt az ország importfüggősége és megmaradt a magas fosszilis 

energia részarány is, és a pozitív trendek ellenére az energiahatékonyság javítása terén is jelentős 

tartalékok vannak. Ezzel egyidejűleg drámai mértékben növekedett a kőolaj ára a nemzetközi 

energiapiacon, ami maga után vonta a földgáz árának növekedését is: véget ért az „olcsó” energia 

korszaka. Az ország uniós csatlakozásának következtében az energetikai szabályozási feltételek is 

megváltoztak. 

A fenti tényezők szükségessé tették a gazdaságpolitika részeként megfogalmazott, a nemzeti 

preferenciákra alapozott, de az Európai Unió erőterébe helyezett, rugalmas energiapolitika 

megfogalmazását. Ennek jegyében 2007-ben a Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium elkészítette 

a „MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020, A BIZTONS ÁGOS, 

VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉG IAI KERETEI” 

című dokumentumot, amely az „energiapolitika az országnak az ellátásbiztonság, a 

versenyképesség, a fenntartható fejlődés követelményeinek egyaránt megfelelő, a 

fogyasztóvédelemmel összhangban lévő energiaellátását szolgáló, fő stratégiai kereteket 

kijelöl ő dokumentuma”. Nem az energetika minden területére kiterjedő cselekvési program, 

hanem azokat a hosszú távon érvényes megállapításokat és téziseket tartalmazza, amelyek segítik az 

ország lakosságát, a vállalkozásokat, a kormányzatot és a politikusokat az energetikával kapcsolatos 

döntéseik során. Az energiapolitika érvényesüléséhez a lakosság, a gazdálkodó szervezetek, az 

állami szervek és az Országgyűlés aktív közreműködése szükséges. Az energiapolitika célja tehát az 

is, hogy orientálja és mozgósítsa a magyar társadalmat az energiapolitikai követelmények 

teljesülése érdekében. 

Az Európai Unió - így Magyarország - előtt komoly energetikai kihívások állnak: 

• a kőolaj, a kőolajtermék és a földgáz piacok jövőben felmerülő problémái, 

• a behozataltól való egyre növekvő függőség, 

• az eddig elért diverzifikáció korlátozott mértéke, 

• a magas és ingadozó energiaárak, 



• a világszerte növekvő energiakereslet, 

• a termelő és tranzit országokat, valamint a szállítási útvonalakat érintő biztonsági 

kockázatok, 

• az éghajlatváltozás okozta fokozódó fenyegetettség, 

• az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használata terén tapasztalható lassú 

előrehaladás, 

• az energiapiac liberalizációja mellett az energiapiacok korlátozott átláthatósága, a nemzeti 

energiapiacok integrációjának és összekapcsolásának korlátai, valamint az energiaágazat 

szereplői közötti megfelelő koordináció hiánya, miközben az energiarendszer jelentős 

fejlesztésére van szükség. 

A magyar energiapolitika legfontosabb stratégiai célja az, hogy a hosszú távú szempontokat is 

mérlegelve optimalizálja az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság, mint 

elsődleges célok együttes érvényesülését. A fenti három cél között többféle kölcsönhatás 

elképzelhető, sok esetben megvalósításuk konfliktusban állhat egymással, de erősíthetik is egymást. 

Az ellátás biztonsága az energiapolitika legfontosabb célkitűzése, amelynek megvalósítása 

érdekében az alábbi részterületek kerültek definiálásra: 

• energiaforrás-struktúra, 

• energiaimport diverzifikáció, 

• stratégiai energiahordozó készletek, 

• infrastruktúra-fejlesztések, 

• lakosság ellátása, szociális felelősség. 

Az energiapolitika célja, hogy az energetika járuljon hozzá hazánk gazdasági 

versenyképességének növeléséhez, elsősorban az Európai Unió tagországaihoz, de azon túl a világ 

más térségeihez képest is.  

Ezen a pilléren belül a következő részterületek kerültek meghatározásra: 

• liberalizált energiapiacok, integrálódás az EU egységes belső energiapiacába, 

• energiaárak, 

• technológiai előrehaladás és K+F. 

A fenntartható fejlődés célja a jelen szükségleteinek kielégítése a jövő nemzedékek szükségletei 

kielégítésének veszélyeztetése nélkül. Ezen a pilléren belül a következő részterületek kerültek 

meghatározásra, a fenntarthatósági elvek szerinti prioritási sorrendben: 

• az energiafelhasználás csökkentése (energiatakarékosság, az energiatermelés hatásfokának 

javítása, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése), 

• a megújuló energiaforrások arányának növelése. 



1.4.2. Hazai energiahordozó termelés 

Hazánk energiahordozó termelésének 98-99%-át a fosszilis energiahordozók termelése teszi ki. A 

fosszilis energiahordozók közül a szén-, a kőolaj- és a földgáztermelés meghatározó. E három 

energiahordozóból rendelkezünk akkora készletekkel, amelyek az elkövetkező időben még 

fenntartják a hazai fosszilis energiahordozó termelést. 

Az 1.3 táblázat adatai azt mutatják, hogy a fosszilis energiahordozó termelés a vizsgált időszakban 

folyamatosan csökken: a szén ~40%-, a kőolaj ~30%-, a földgáz ~20%-kal. A villamosenergia 

termelésben számottevő változást az atomerőműi termelés mutat, ~4%-os növekedéssel. A 

megújulókkal termelt villamos energia volumene csekély, a hagyományosan széntüzelésű 

erőművekben eltüzelt biomasszából termelt villamosenergia hányad bír jelentőséggel. 

 

1.3 táblázat. A hazai energiatermelés alakulása 2000-2008, TJ 

Energiahordozó 2000 2006 2007 2008 

Szén 121120 73554 74176 70884 

Kőolaj 47485 37050 35056 33908 

Földgáz 125958 119466 99665 102642 

Atomerőműi villamos energia 154562 146725 159979 161516 

Vízerőműi villamos energia 641 670 756 767 

Szélerőműi villamos energia - - 396 738 

Biomassza, tűzifa 35461 51330 56996 65400 

Összesen 485227 428795 427024 435855 

 

1.4 táblázat. A hazai alap energiahordozó termelés százalékos megoszlása 2000-2008, % 

Energiahordozó 2000 2006 2007 2008 

Szén 25,0 17,2 17,4 16,3 

Szénhidrogének 35,7 36,5 31,5 31,3 

Atomerőműi villamos energia 31,9 34,2 37,5 37,1 

Vízerőműi villamos energia 0,1 0,2 0,2 0,2 

Szélerőműi villamos energia - - 0,1 0,2 

Biomassza, tűzifa 7,3 12,0 12,6 12,6 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

 



Ha a hazai alapenergia hordozó termelés szerkezetét vizsgáljuk (1.4 táblázat) megállapíthatjuk, 

hogy a termelés felét a szén és szénhidrogének, több mint harmadát az atomerőműi villamosenergia 

és közel 13%-át a biomassza teszi ki. 

Tudatában annak, hogy a fosszilis hazai készleteink végesek és az EU energia és klímapolitikai 

irányelvei is a megújulók előtérbe helyezését szorgalmazzák, a szerkezeten belül a megújuló 

energiahordozók aránya a jövőben nőni fog. 

1.4.3. Energiahordozó import 

Hazánk gazdaságosan kitermelhető energiahordozókban szegény ország. Az energiafelhasználásunk 

egyre nagyobb hányadát fosszilis energiahordozók importjával tudjuk csak fedezni. Az alap 

energiahordozók importjának az elmúlt évekbeli változását mutatja az 1.5 táblázat. 

 

1.5 táblázat. Az energiahordozó import alakulása 2000-2008, TJ 

Energiahordozó 2000 2006 2007 2008 

Szén 53719 65609 72222 71749 

Kőolaj 242440 289043 287736 278578 

Kőolajtermékek 49254 103194 108675 109685 

Földgáz 307613 399080 364880 390442 

Villamos energia 12384 25949 14350 14051 

Biomassza, tűzifa - 1575 2992 3568 

Összesen 665410 884450 850855 868073 

 

Az 1.5 táblázat adataiból kiderül, hogy hazánk fosszilis energiahordozó importja folyamatosan nő, 

ami természetesen egyenes következménye a hazai termelés csökkenésének és az energiaigény 

növekedésének. Az import alakulása tekintetében nem lehetnek illúzióink, a jövőben is a növekedés 

fogja jellemezni. 

 

1.6 táblázat. Globális energiamérleg alakulása 2000-2008, TJ 

Energiahordozó 2000 2006 2007 2008 

Forrás termelés + import 1150637 1313245 1277879 1303927 

Kivitel 82830 158907 153595 145336 

Készletváltozás 12719 2294 -1166 32312 

Energiafelhasználás 1055088 1152044 1125450 1126279 



A hazai globális energiamérleg alakulásának vizsgálatából (1.6 táblázat) is az a tendencia látható, 

hogy a válsággal nem sújtott időszakban (a gazdaság növekedésének időszaka) 2000-2006 között 

nőtt, majd a gazdasági válság beköszöntével 2007-2008-ban kis mértékben csökkent az 

energiafelhasználás. 

1.5. Fogyó energiahordozók 

A szén a kőolaj és a földgáz a primer energiahordozók közül azok, amelyeknek készletei a 

kitermelésük következtében csökkennek, hiszen kialakulásuk évmilliókban mérhető. 

1.5.1. Szén 

A világon az összes fosszilis energiahordozó közül a szén fordul elő a legnagyobb mennyiségben. A 

világ fosszilis energiahordozó készleteinek 70%-a szén. Szénből állítják elő a világon a villamos 

energia 33%-át és a szén képviseli a primer energiahordozók 27%-át. Nagy jelentőségű, hogy 

szénelőfordulások a világon igen sok helyen találhatók. Ennek is köszönhető, hogy a szén világpiaci 

ára viszonylag állandó, 2-3 USD/t minőségtől függően; míg a többi fosszilis energiahordozó ára 

jelentősen ingadozik. A szénfogyasztás várható jövőbeni alakulásáról az IEA (International Energy 

Agency) azt prognosztizálja, hogy az elkövetkező 15 évben mintegy 40%-kal fog növekedni. A 

növekedés dinamikáját a villamos energiatermelés alakulása határozza meg. 

A szén a világ energiaellátásában jelenleg és a jövőben is fontos szerepet fog betölteni. Ebből 

azonban korántsem következik, hogy a szénipar gondok nélkül tekinthet a jövőbe. 

A világon mindenütt olcsó energiahordozókat, és ami még fontosabb, tiszta környezetet igényelnek 

a fogyasztók. A szénárak viszonylag alacsonyak és alacsonyak maradtak a különböző olajválságok 

idején is, mégis fenntartások vannak a szén felhasználásával kapcsolatban. A szén gazdaságilag 

versenyképes, de felhasználásának módján változtatni kell ahhoz, hogy a kívánt „tiszta 

technológiát” meg lehessen valósítani. 

A XX. század folyamán az erőművek technológiája lényeges változáson ment keresztül. A század 

elején a széntüzelésű erőművek hatásfoka kicsi volt és igen sok tüzelőanyag ment kárba a 

kéményeken keresztül, vagy a salakkal. Ebben az időben az erőművek hatásfoka alig érte el a 10%-

ot. Az 1920-30-as években bevezetett új technológia a porszéntüzelés volt. Az új típusú kazánokat 

már nagyobb hőmérsékletre és nagyobb gőznyomásra tervezték, úgyhogy a 40-es években már 

elérték a 20%-os hatásfokot, a 60-as években már megvalósult a 33%-os hatásfok. 

A jelenleg fejlesztés alatt levő erőműi rendszerekben a szénbázisú villamosenergia termelésnél több 

új technológiát alkalmaznak, ilyen pl. a nyomás alatti fluidágyas tüzelés, vagy a különböző 

kombinált ciklusú megoldások. A fenti eljárások segítségével a hatásfok 45-47%-ra emelkedhet. 

Végül a korszerű turbinák, a tüzelőanyag elemek es a magneto-hidrodinamikai elv alkalmazásával a 



hatásfok 2020-ra akár 50%-ra növelhető, és 2030-ra talán 60%-ra is. 

Amennyiben ezek az újszerű eljárások piacéretté válnak és bevezetik a nemzetközi gyakorlatba, 

jelentősen csökkenthető a szén-dioxid emisszió. Az egész világon jelentős kutatási programok 

folynak a környezetterhelést tekintve tiszta széntüzelési technológiák fejlesztésére, melyek főbb 

céljai a következők: 

• a széntüzelésű erőművekből származó összes kén-dioxid, por és nitrogénoxid emisszió, 

valamint a hulladék majdnem teljes kiküszöbölése, 

• a széntüzelésű erőművek hatásfokának 60%-ra emelése, 

• a hatásfok növelésével a CO2 emisszió 40%-os mérséklése, 

• modulrendszerű gyártási technológiák alkalmazása, 

• a költségek versenyképessé tétele. 

A felsoroltak megvalósulása biztosíthatja a szén meghatározó szerepét nemcsak a XXI-ik, de az azt 

követő évszázadokban is. 

1.5.1.1. Széntelepek kialakulása 

A Föld korát 5-3,3 milliárd évre becsülik. Mintegy 570 millió évvel ezelőtt vette kezdetét az Ókor. 

Az Ókor része a karbon időszak: amikor jelentős széntelepek keletkeztek, éppen ezért kapta erről a 

nevét. Az 



1.7 táblázatban bemutatjuk a földtörténet időtagozódását, megjelölve a legjelentősebb 

szénelőfordulások keletkezési idejét, rögzítve a magyarországi vonatkozásokat is. 

Az egyes szénfajták különböző geológiai korokból, túlnyomórészt szerves, főként növényi eredetű 

anyagokból származnak. 

A széntelepek kialakulásának három szakasza különböztethető meg: 

• tőzegképződés, melynek során a nagyméretű molekulák biokémiai folyamatok révén kisebb 

molekulákká válnak, miközben a nagy nedvesség tartalmú (85-90%) tőzeg mellett víz, vagy 

gáz képződik, 

• szenülés, amikor a kialakult tőzegtelepek süllyednek a rétegben és a nagyobb hőmérséklet és 

nagyobb nyomás elősegíti a szenülési folyamatot, 

• kőszén kialakulásakor a nagy hőmérséklet és nagy nyomás hatására a kis molekulasúlyú 

vegyületek polimerizálódnak és kondenzálódnak, ennek eredményeként nagy molekulasúlyú 

bonyolult vegyületekből álló kolloid szerkezet jön létre. 

 



1.7 táblázat. A legjelentősebb szénelőfordulások keletkezési ideje [1] 

 

 

Az így kialakult szén karbon tartalma a szenülés időtartamának függvénye. A kolloid szerkezetet 

szénvázas szerves vegyületek alkotják. 



A szeneket alkotó vegyületcsoportok: 

• huminitek (ezek a lignit átalakulási termékei), 

• oxinitek (viszonylag kis fűtőértékű rideg szerkezetek), 

• kitinitek (nitrogéntartalmú szerves vegyületek), 

• bituminitek (a szenek legértékesebb vegyületei). 

Szerkezetüket tekintve mikroszkóp alatt megfigyelhető a szenek fás, sávos felépítése. 

1.5.1.2. A szenek koruk szerinti csoportosítása 

Feketeszenek: Ho= 17-33 MJ/kg 

A legértékesebb szénfajták. A 300-350 millió évvel ezelőtt volt mocsárerdőkből keletkeztek. 

Barnaszenek:  Ho= 12-20 MJ/kg  

Korukat és minőségüket tekintve is sokfélék: 

• kréta korból származó (kb. 100 millió éves), 

• eocén korú (kb. 50 millió éves), 

• miocén korú (kb. 20 millió éves). 

Általában középhegységek alatti mezőkben találhatók. 

 

1.9. ábra. Széntelepek Magyarországon [2] 



 

Lignit:  H o= < 10 MJ/kg  

A legfiatalabb szén, szerkezete erősen fás. Általában a középhegységek lábánál - Magyarországon 

Bakony-Várpalota, Mátra-Visonta, Bükk-Bükkábrány - találhatók pliocén korú (kb. 10 millió éves) 

telepek. 

A magyarországi szénelőfordulásokat az 1.9. ábra mutatja.  

1.5.1.3. A szenek tulajdonságai 

A szeneket döntő mértékben a szilárd tüzelésű erőművekben villamosenergia termelésére 

használják fel. A tüzelhetőség szempontjából legfontosabb jellemzőiket az alábbiakban mutatjuk be. 

1.5.1.3.1. Nedvességtartalom 

A szenek nedvességtartalma annál nagyobb, minél fiatalabb a szén. A feketeszenek 

nedvességtartalma kisebb, mint 15% m/m, a ligniteké eléri az 50% m/m-ot is. A barnaszenek 

higroszkóposak (nedvszívók), a feketeszenek nem, ami a tárolásnál szempont kell, hogy legyen. 

Mivel a szenek nedvességtartalma fontos tüzeléstechnikai paraméter (gondoljunk a füstgázok 

harmatpontjára), ezért célszerű a szenek nedvességtartalmát természetes úton környezeti 

hőmérsékleten való szárítással, vagy 100 °C-nál nagyobb hőmérsékleten, a higroszkópos nedvesség 

eltávolításával biztosítani. 

1.5.1.3.2. Kéntartalom 

A szenek kisebb-nagyobb mértékben mindig tartalmaznak kénvegyületeket. Az erőműi kén 

emissziók csökkentésére és a nagy kéntartalmú szenek ártalmatlan felhasználási lehetőségeinek 

feltárására irányuló kutatások jelentős összegeket kötnek le. Ma még döntőek a füstgáz kéntelenítési 

eljárások, de nő a szénelőkészítés során biztosítható kéntelenítés szerepe. 

A kéntartalom csökkentésére számos fizikai és kémiai módszert alkalmaznak, de ezek az eljárások 

előnyeik mellett számos hátránnyal is járnak (költség, hatékonyság, megbízhatóság, 

hulladéklerakás). A különböző biológiai eljárások alkalmazásával a nehézségek egy része 

leküzdhető [3]. 

A szénben nagyrészt vas-szulfid (pirit, markezit) formájában előforduló kenet egyes 

mikroorganizmusok oldhatóvá teszik. A biológiai kéntelenítés különösen akkor előnyös, ha a pirit 

finom eloszlású és mechanikai úton nem távolítható el. Hátránya a hosszú reakcióidő (napok, hetek) 

és savas, korrozív hatású mosóoldatok képződése. 

A szénben található szerves kénvegyületek eltávolítására is folynak ígéretes biotechnológiai 

kísérletek. Minthogy a szénben a szerves kén mennyiségét az összes kén és a pirit-kén 



különbségeként szokás megadni, az analitikai hibák nagyok lehetnek és a biológiai folyamatok 

értelmezése is nehéz. Ismert olyan félüzemi eljárás, amellyel a szerves kén 47%-a eltávolítható a 

szénből. 

1.5.1.3.3. Hamutartalom 

A hamu a tüzeléskor keletkező szilárd maradék. A szenek hamutartalma a kitermeléskor annak 

minőségétől függően 5-25% között változik, amelyet előkészítő műveletekkel csökkenteni lehet 

felhasználás előtt. 

A hamu két megjelenési formája a szabad hamu, ami szénelőkészítés során mechanikai 

módszerekkel eltávolítható, és a kötött hamu, ami általában nem távolítható el. 

A jó minőségű szenekben savas jellegű (Al-hoz és Si-hoz kapcsolódó), a rosszabb minőségű 

szenekben lúgos jellegű (Ca-hoz es Mg-hoz kapcsolódó) hamualkotókat találunk. 

1.5.1.3.4. Összetétel 

A szilárd tüzelőanyagok, szén, fa, mint szerves anyagok alapvetően karbonból, hidrogénből, 

nitrogénből és oxigénből épülnek fel (1.8 táblázat). 

 

1.8 táblázat. A szilárd tüzelőanyagok elemi összetétele 

Szilárd energiahordozó 
Összetétel, % m/m 

C H O+N 

Fa 40-50 4-7 40-50 

Tőzeg 55-64 5-7 39-45 

Lignit 18-45 1-3 10-40 

Barnaszén 60-78 4-8 17-34 

Feketeszén 75-95 4-8 3-15 

Antracit 92-98 1-3 1-3 

 

A szeneket réteges szerkezet jellemzi. A Iegtöbb szénféleség fényes és fénytelen, réteges 

szerkezetű, amely már szabad szemmel is jól látható, de mikroszkópon még jobban követhető: 

• a fényes részeket vitritnek nevezték el, 

• a fénytelen sávok a duritok, melyekben a hamu egészen finom eloszlásban van jelen, a durit 

heterogén szerkezetű, kemény és szívós, karbonban dúsabb, hidrogénben szegényebb, mint a 

vitrit, 



• a vitrit és a durit közötti átmeneti réteget klaritnak (amely gyantás anyagokat tartalmaz) 

nevezik, 

• az erősen rostos, faszénszerű szerkezetet fuzitnak nevezik, amely változó hamutartalma és 

rossz sülő képessége miatt a szén falhasználási lehetőségét nagymértékben rontja, a fuzit H-

ben a legszegényebb, főleg elemi C-ból és O-ből áll. 

A szilárd tüzelőanyagok szerkezeti összetételét adó fix-karbon-, illó-, nedvesség- és hamutartalmát 

az 1.9 táblázat mutatja. 

 

1.9 táblázat. Szilárd tüzelőanyagok szerkezeti összetétele 

Szilárd energiahordozó 
Összetétel, % m/m 

Nedvesség Illó Fix-karbon Hamu 

Fa 50 17 32 1 

Tőzeg 80 5 12 3 

Lignit 47 18 9 26 

Barnaszén 45 11 28 16 

Feketeszén 5 7 78 10 

Antracit 2 5 87 6 

1.5.1.4. A szén kitermelése 

A szén termelésének ún. kitermelési együtthatója 0,5, ami azt jelenti, hogy a feltárt, ismert 

készletnek mintegy 50%-a hozható a felszínre, vagy művelhető le külfejtéses bányákban. 

Természetesen az átlagértéken belül a mélyművelésű bányákban ez az érték kisebb, a 

külfejtésesekben nagyobb. 

A szén kitermelésének két fontos módszere ismert: 

• gépesített külfejtés, 

• mélyművelés. 

A jó minőségű szenet általában mélyművelésű bányákban, a kevésbé jó minőségű szeneket külszíni 

fejtésű bányákban termelik (1.10. ábra és 1.11. ábra,). 

 



 

1.10. ábra. Külszíni szénbányászat, fejtőgép 

 

 

1.11. ábra. Külszíni szénbányászat, szállítás teherautóval 

 



 

A gépesített külfejtés a szénbányászat leghatékonyabb módszere, főbb jellemzői: 

• a balesetveszély minimális, 

• kicsi a munkaerő szükséglete, 

• nagy a termelékenysége, 

• a szénvagyon a legnagyobb mértékben kiaknázható. 

A kitermelt réteg általában kisebb, mint 100 m mélységű (külföldön előfordul 200-300 m 

mélységből is termelés külfejtésben). A beruházási költsége fele a mélyművelésű bányáénak, ez a 

költség hőértékre vonatkoztatva azonban nagyobb. Ha a külfejtések arányát vizsgáljuk a világban, 

akkor megállapítható, hogy a FÁK országaiban a termelt szén (köztük a feketeszén is) több, mint 

30%-a ezzel a módszerrel kerül kitermelésre. 

Az USA-ban és Ausztráliában barnaszenet csak külfejtéses bányákban lehet gazdaságosan 

kitermelni. Európában a felszín közeli rétegekben csak gyenge minőségű barnaszén és lignit 

található. Magyarországon csak lignit található külfejtésre alkalmas rétegmélységben. 

A külfejtés technológiája:  

• a termőtalaj réteg eltávolítása, majd tárolása, 

• a fedőréteg letakarítása (ezt a réteget is visszahelyezik a művelés befejezésekor), gazdaságos 

a külfejtés, ha a fedőréteg és a szénréteg aránya nem nagyobb 5-8-nál, 

• művelés, a szén kitermelése, 

• a leművelt bánya helyreállítása, a táj esztétikai rendezése, 

• a felszín rekultiválása, a fedőréteg és a termőtalaj visszahelyezése, mezőgazdasági célra 

alkalmassá tétele, esetleg víztárolók kialakítása. 

A külfejtéses bányákat nagy kapacitásokkal érdemes üzemeltetni. A FÁK országokban működnek 

20-30 Mt/év kapacitású üzemek. A magyarországi külfejtések (Visonta, Bükkábrány) termelése 7,2 

Mt/év. 

Termelő berendezések: 

• vedersoros kotró: viszonylag laza rétegnél, kapacitása: 3,5 m3/veder, 

• marótárcsás kotró: szelektív fejtés, kapacitása: 4 m3, (1.12. ábra), 

• puttonyos, vagy vonóvedres exkavátor: kemény rétegnél, térfogata 160 m3 is lehet, 

kinyúlása a 130 m-t is elérheti (1.13. ábra). 

A Mátrai Erőmű Zrt. által építtetett úgynevezett kompakt marótárcsás kotrógép, a bükkábrányi 

lignitbányában dolgozik. A 12 méter átmérőjű marótárcsa 12 millió köbméternyi meddő és lignit 

megmozgatására képes évente (ez naponta 168 ezer köbmétert jelent). 20-30 százalékkal nagyobb a 



teljesítménye, mint a világ második legnagyobb kompakt marótárcsás kotrógépének, ami az 

Egyesült Államokban, Dallasban működik. Hossza 70 méter, magassága 22 méter, legnagyobb 

sebessége percenként 8 méter, vagyis közel 0,5 kilométer/óra [5].  

 

 

1.12. ábra. A világ legnagyobb, kompakt marótárcsás kotrógépe a Mátrai Erőmű Zrt. bükkábrányi 

bányaüzemében 

 

1.13. ábra. Bagger 288 exkavátor [6]  

 



A külfejtéses bányákról a kitermelt szén elszállítása 180 tonnás billenő teherautókkal (1.14. ábra), 

300 tonnás vasúti szerelvényekkel, vagy szállítószalagon történik. A széntermeléssel együtt járó 

jelentős mennyiségű víz (1-10 m3 víz/t szén) elvezetése kútrendszereken keresztül történik. 

 

  

1.14. ábra. A kiterelt szén szállítására alkalmazott teherautók [7] 

 

A mélyművelésű bányákban mélyen fekvő rétegekben helyezkednek el az általában jó minőségű 

szenek. A szén jelentős részét ezért napjainkban is mélyművelésű bányákból termelik. 

Néhány, a mélyművelésű szénbányákra jellemző képet mutatunk be a következő ábrákon (1.15. 

ábra - 1.21. ábra). 

 

 

1.15. ábra. Bánya távlati képe 

 



 

1.16. ábra. Bánya lejárata 

 

 

1.17. ábra. Üres csillék 

 

 

1.18. ábra. Alagút a bányában 



 

1.19. ábra. Maró szerkezet 

 

 

1.20. ábra. Szénnel teli csillék 

 

 

1.21. ábra. Bányából kitermelt kőszén 



 

A prognózisok szerint a szén szerepe nőni fog, ezért hosszabb távon számolni kell a mélyebben 

fekvő szénvagyon kiaknázásának lehetőségével is. Ennek megvalósításához intézkedéseket kell 

tenni a biztonság fokozására, a versenyképesség növelésére, ami a gépesítésen és automatizáláson 

keresztül valósítható meg. 

A mélyművelés alsó határa jelenleg 1200 m, Magyarországon 800 m, a magas kőzethőmérséklet 

miatt. Az ennél mélyebben fekvő rétegek kiaknázásához szükséges műszaki fejlesztések 

(szellőztetési technikák, nagyobb teherbírású támszerkezetek) egyelőre nincsenek napirenden. 

Az optimális mélyművelésű termelés 1-3 m vastag rétegekből valósítható meg. A mélyművelés 

feltételeit megszabó geológiai viszonyok a következők: 

• a szénrétegek száma és vastagsága, 

• a szénrétegek dőlése, szabálytalansága (gyűrődése), 

• a rétegek hibái (a rétegek elmozdulásakor keletkező vetők), 

• a kísérő kőzetek szilárdsága, 

• a hidrológiai viszonyok, 

• a gáz-víz veszély, 

• a nyomás, 

• a hőmérséklet, stb. 

A széntelepek megközelítésére, szállítási, szellőztetési és más funkciók ellátására megkülönböztetik 

a függőlegesen, vagy ferdén kialakított aknát és a vízszintesen kialakított tárót. 

A mélyművelésű bányákban két alapvető fejtési módszert alkalmaznak: 

• széles homlokú fejtést, 

• keskeny homlokú fejtést. 

A széles homlokú fejtésnél az előrehaladási irány merőleges a homlokra, a szén eltávolítási iránya 

pedig párhuzamos azzal. A tényleges fejtési iránytól függően két típusa lehet, a frontfejtés és a 

pásztafejtés. A módszer fő jellemzői: 

• viszonylag nagy a termelékenysége, 

• jól gépesíthető, 

• kicsi a termelési vesztesége, 

• 0,6-0,8-as a kitermelési együtthatója. 

A keskeny homlokú fejtés fő jellemzői: 

• rövid homlokfelület, 

• a szén elszállítása a homlokra merőlegesen történik, 

• nehezen gépesíthető, 



• kitermelési együtthatója kicsi, 0,35, 

• alkalmazását a kedvezőtlen geológiai viszonyok teszik szükségessé. 

1.5.1.5. A szenek tulajdonságainak vizsgálata 

Illótartalom : a szeneknek az a gázhalmazállapotú terméke, amely 850 ± 25 °C hőmérsékleten 

levegőtől elzárt térben történő hevítéskor keletkezik.  

Vizsgálata: a porcelántégelybe bemért elemzési mintát villamos fűtésű tokos kemencében oxigéntől 

elzártan hevítjük, mely után a tömegveszteségből az illótartalom meghatározható. 

 

Égésmeleg: az a hő, amely a szén tömegegységének tökéletes elégésekor felszabadul, ha a minta 

hőmérséklete az elégetés előtt és a keletkezett égéstermékek hőmérséklete az elégetés után egyaránt 

20 °C (az anyag nedvességtartalma és az elégetés során belőle keletkező víz az elégetés után 

cseppfolyós állapotban van jelen.) 

Vizsgálata: kaloriméterben, az ismert tömegű mintát 30 bar-on oxigénben elégetjük, és a 

termosztátban lévő víz hőmérséklet emelkedéséből határozhatjuk meg az égetéskor felszabaduló 

hőt. 

 

Nedvességtartalom: a durva nedvesség a szén eredeti tömegére vonatkoztatott az a víztartalom, 

amely vékony rétegben kiterített szénmintából szobahőmérsékleten elpárolog (légszáraz minta). 

Higroszkópos nedvesség: a szén légszáraz tömegére vonatkoztatott az a víztartalom, amely a 

légszáraz szénnek 105 ± 2 °C-on történő szárításakor távozik el. 

Vizsgálat: szárítókemencében tömegállandóságig végzett szárítás. 

 

Hamutartalom : a szeneknek az a nem éghető ásványi alkotórésze, amely 850±25 °C 

hőmérsékleten végzett tökéletes elégetése után visszamarad. 

Vizsgálat: elektromosan fűthető tokos kemencében felmelegítés, égetés majd visszahűtés és mérés. 

1.5.1.6. A világ szénvagyona 

A világ nyilvántartott földtani szénvagyona 11·1012 t ETA. E készletekből gazdaságosan 

kitermelhető mintegy 780·109 t ETA. A jelenlegi termelési szinten ez a vagyon több mint 200 éves 

termelési igényt fedez. A szénkészleteket tekintve a XXI. században a szén szerepének 

növekedésére lehet számítani. Ez valószínűsíthető amiatt is, hogy a szén egyenletesebb eloszlásban 

fordul elő a Földön, mint a szénhidrogének. A világ szénkészleteinek elhelyezkedését az 1.10 

táblázat mutatja. 

A világon a legnagyobb szénvagyonnal rendelkező országok az USA, Oroszország és Kína. 



 

1.10 táblázat. A világ országainak szénkészletei [4] 

Rangsor Ország Feketeszén, Mt Barnaszén, Mt Összes, Mt Részesedés, % 

1. USA 111338 135305 246643 27,1 

2. Oroszország 49088 107922 157010 17,2 

3. Kína 62200 52300 114500 12,6 

4. India 90085 2360 92445 10,2 

5. Ausztrália 38600 39900 78500 8,60 

6. Dél Afrika 48750 0 48750 5,40 

7. Ukrajna 16274 17879 34153 3,80 

8. Kazahsztán 28151 3128 31279 3,40 

9. Lengyelország 14000 0 14000 1,50 

10. Brazília 0 10113 10113 1,10 

11. Németország 183 6556 6739 0,70 

12. Kolumbia 6230 381 6611 0,70 

13. Kanada 6471 3107 6578 0,70 

14. Csehország 2094 3458 5552 0,60 

15. Indonézia 740 4228 4968 0,50 

16. Törökország 278 3908 4186 0,50 

17. Görögország 0 3900 3900 0,40 

18. Magyarország 198 3159 3357 0,40 

19. Pakisztán 0 3300 3300 0,30 

20. Bulgária 4 2183 2187 0,20 

21. Egyéb összesen 1536 2994 4530 4,10 

Összesen 478771 430293 909064 100 

 

A világ széntermelő országainak rangsora (1.11 táblázat) több helyen is eltér a készletek szerinti 

rangsortól. A legszembetűnőbb Kína hatalmas fölénye a többi széntermelő országgal szemben. 

A szén termelésében napjainkban Kína mellett az USA, India és Ausztrália jár élen. Elemzések 

szerint a világ kőszénkészletének eddig csupán 2%-át használták el. A feketeszén termelése 

körülbelül háromszorosa a barnaszénének. Az elmúlt évtizedekben a mélyművelésű szénbányák 

Európában és világszerte visszafejlesztés alatt állnak, elsősorban gazdaságossági okok miatt.  

A széntüzelésből eredő CO2 kibocsátás 1980 és 2010 között csaknem megduplázódott. 



1.11 táblázat. A világ széntermelő országai 

Rangsor Ország Termelés, Mt Részesedés, % 

1. Kína 2 537 39,7 

2. USA 1 039 16,2 

3. India 478 7,5 

4. Ausztrália 394 6,2 

5. Oroszország 314 4,9 

6. Dél Afrika 269 4,2 

7. Németország 202 3,2 

8. Indonézia 179 2,7 

9. Lengyelország 146 2,3 

10. Kazahsztán 94 1,5 

11. Törökország 77 1,2 

12. Ukrajna 76 1,2 

13. Kolumbia 72 1,1 

14. Kanada 69 1,1 

15. Csehország 63 1,0 

16. Görögország 63 1,0 

17. Vietnam 41 0,6 

18. Románia 35 0,6 

19. Bulgária 30 0,5 

20. Thaiföld 18 0,3 

21. Egyéb összesen 192 3,0 

A világ összesen 6 396 6 396 

 

1.12 táblázat. A világ széntüzelésből eredő CO2 kibocsátása, 1980-2009, millió tonna 

Régió 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2009 

Észak Amerika 1533,8 1931,4 2037,6 2313,7 2340,6 2306,4 2020,4 

Közép- és Dél Amerika 39,3 52,9 61,4 71,7 81,4 77,3 94,0 

Európa 1849,3 1845,7 1399,4 1382,8 1361,9 1365,9 1192,2 

Eurázsia 1081,9 1247,3 722,5 722,5 711,5 704,0 655,8 

Közel-Kelet 2,5 13,7 23,1 29,1 35,7 36,1 34,4 

Afrika 210,8 276,8 314,9 351,6 393,8 389,3 395,3 

Ázsia és Óceánia 1864,0 3041,9 3796,2 4013,7 6586,3 7185,6 9001,5 

Világ összesen 6581,6 8409,5 8355,1 8856,9 11511,2 12064,6 13393,6 



 

Az ázsiai feltörekvő államok (Kína, India) döntő mértékben hazai széntermelésükre alapozzák 

fosszilis szilárd energiahordozó igényeik kielégítését, hiszen szénhidrogénekből mindkét állam 

jelentős importra szorul. A kibocsátás növekedés legnagyobb hányadát e két ország idézi elő. 

1.5.1.7. Magyarország széntermelése 

Hazánkban a mélyművelésű bányászat adottságai kedvezőtlenek, a külszíni fejtésekről kitermelt 

szén fűtőértéke alacsony. Hazai szénlelőhelyek közül a feketeszén telepek (liász korból) a mecseki 

területeken találhatók (fűtőértéke 18-20 MJ/kg), ezek a területek kimerülőben vannak, így a 

mélyművelés 1999-ben megszűnt. 

Eocén kori barnaszén telepek találhatók a dunántúli Dorog-Pilisi szénmedencében (fűtőértéke 15-19 

MJ/kg) és a Tatabánya – Nagyegyháza - Mányi medencében (fűtőértéke 17-18 MJ/kg). A dorogi 

területen fekvő lencsehegyi és mányi szénbányák bezártak. Az oroszlányi barnaszénmedencében 

lévő szén fűtőértéke valamivel kisebb, 13-16 MJ/kg. Szintén eocén kori barnaszéntelepek találhatók 

a bakonyi térségben, melynek fűtőértéke 9-13 MJ/kg. Becslések szerint az eocén kori szénvagyon 

113·106 t Magyarországon. 

Az Északi Középhegységben miocén kori szénkészletek találhatóak, lelőhelyek a nógrádi barnaszén 

medencében (fűtőértéke 9-12 MJ/kg), valamint borsodi és Ózd környéki területeken (fűtőértéke 11-

12 MJ/kg) terülnek el. Külfejtésben hasznosítható lignittelepek a Mátra-Bükkaljai területeken 

találhatóak a Bükkábrány, valamint a Kál-Kápolna - Füzesabony térségben (fűtőértéke 7,5 MJ/kg). 

A várpalotai medencében már nincs ipari szénhasznosításra alkalmas vagyon, itt a széntermelés 

1996-ban megszűnt. 

 

 

1.22. ábra. Szénlelőhelyek Magyarországon 



 

A szénkészletek tekintetében hazánk a 18. a világ országainak rangsorában 3159·106 t 

mennyiséggel (1.22. ábra). Ugyanakkor, míg 1990-ben hazánk a világ széntermelésében a 20. 

helyen állt 11 működő szénbányával, addig 2009-ben már csak a 24. és a mélyművelésű 

szénbányászat (1 működő bánya), mint termelőágazat teljesen leépülőben van. 

A magyarországi széntermelés és a széntüzelésből eredő CO2 kibocsátás elmúlt három évtizedben 

való változását mutatja az 1.13 táblázat. 

 

1.13 táblázat. A magyarországi széntermelés és a hozzá köthető CO2 kibocsátás változása 

Magyarország 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2009 

Széntermelés, 106 t 28,69 19,65 16,08 15,47 10,55 10,99 9,905 

CO2 kibocsátás szénből, 106 t 30,58 22,30 15,62 14,80 13,25 12,78 10,826 

 

Hazánk szénfelhasználása közel 2 Mt-val meghaladja a hazai széntermelést, amiből az következik, 

hogy erőműi és lakossági felhasználásra elsősorban jó minőségű fekete- és barnaszenet importál az 

ország (1.14 táblázat). 

 

1.14 táblázat. Magyarország szén termelése, importja, felhasználása, 2009 

 Termelés Import Export Felhasználás 

Magyarország, 106 t 9,905 1,852 0,217 11,632 

A magyarországi mélyművelésű szénbányák geológiai adottságai kedvezőtlenek: 

• a rétegvastagság kicsi, 

• a rétegekben gyakoriak a vetődések, gyűrődések, 

• a kísérő mellékkőzetek mechanikai szilárdsága kicsi, 

• nagy a vízbetörés, a sújtólégrobbanás veszélye és a szénporlás mértéke, 

• az öngyulladás veszélye is fennáll. 

A felsoroltak miatt a széntermelés költsége nagyobb a világpiaci átlagnál. 

1.5.2. Kőolaj 

Korunk energiaellátásában a legfontosabb szerepet játszó energiahordozó a kőolaj. A prognózisok 

szerint a szénhidrogének meghatározó szerepe a jövőben növekedni fog. 

A szénhidrogénekbe vetett hit már több olajválságot túlélt (1.23. ábra), és biztosak lehetünk abban, 

hogy hasonló válságokat még a jövőben is túl kell élni. Egyelőre nem látszanak azok az alternatív 



energiahordozók, amelyek a motorhajtóanyag piacon versenyképesek lehetnek a jelenleg 

forgalmazott fosszilis alapú motorhajtóanyagokkal. 

 

 

1.23. ábra. Benzinre várva, a 70’-s évek olajválsága idején [8] 

1.5.2.1. A kőolaj keletkezése, elhelyezkedése, összetétele 

A kőolaj keletkezésének körülményeiről megoszlanak a vélemények. A legáltalánosabban 

elfogadott magyarázat szerint a tengerekben elhalt és a fenékre süllyedt állati és növényi, elsősorban 

egysejtű lények alkotta iszap levegőtől elzártan, mikroorganizmusok hatására bekövetkezett 

bomlásának terméke (1.24. ábra). 

A keletkezett szénhidrogének a földkéregben elvándoroltak, míg a kőolajcsapdának nevezett 

megfelelő záró rétegek közé nem kerültek. Így jöttek létre a kőolajtelepek. 

Megfelelő minőségű, mennyiségű és korú anyakőzet a szénhidrogéntelepeknek elengedhetetlen 

feltétele. Az anyakőzetek globális, helyi és üledékképződési folyamatok nyomán keletkeznek, 

eloszlásuk igen egyenetlen. Az anyakőzetek térbeli és időbeli eloszlását vizsgálva az állapítható 

meg, hogy hat korból származó rétegekben fordul elő a szénhidrogének 90%-a [9]. 

 



 

1.24. ábra. A kőolaj anyakőzetének képződése [10] 

 

Ennek okai a lemeztektonikai folyamatok, amelyek a szárazföldi talapzat kiterjedését, az időjárást, a 

tengeráramlásokat vezérlik, és így az anyakőzetek kialakulását térben és időben meghatározzák. 

Ebből a szempontból a Föld csak négy nagy tájra osztható, amelyek azonban igen különböző 

kőolaj-geológiai körülményeket mutatnak. Levezethető, hogy azokon a területeken, ahol a jelenlegi 

legnagyobb készletek vannak, ott várhatóak a legnagyobb, még fel nem fedezett készletek (thethys 

és boreális területek). A tethys a terület 17%-a csupán, de a készletek 2/3-a itt van. 

A földkéregben a szénhidrogének a geológiai adottságok függvényében 15 km mélységig 

fordulhatnak elő (1.25. ábra), mert ennél mélyebben fekvő rétegekben olyan állapotjelzők (nyomás, 

hőmérséklet) uralkodnak, amelyeket a szerves anyagok már nem viselnek el, itt tehát kőolaj nem 

képződhet.  

 

 

1.25. ábra. A szénhidrogének elhelyezkedése a földkéregben [11] 



 

A kőolaj az anyakőzetek szilárd anyaggal ki nem töltött térfogataiban, szemcsék között, 

pórusokban, repedésekben helyezkedik el. A tároló kőzetek porozitása (a szilárd szemcsék 

térfogatának és az általuk körbezárt levegő térfogatának az aránya) 3-30% közé esik. Az olajrétegek 

vastagsága néhány métertől néhányszor tíz méterig terjed. Az olajmezőkben egymás fölött több olaj 

es záróréteg is elhelyezkedhet, így több száz méter is lehet a réteg. A nyomás a földkéregben lefelé 

haladva 100 m-enként 1-2 MPa, a hőmérséklet 1,5-40 °C-al nő. A kőolaj összetétele nagyon 

változatos lehet telephelyenként a geológiai és bomlási feltételek különbözősége miatt. A kőolaj 

több mint 75%-át szénhidrogének alkotják. 

A nyersolaj a különféle nyílt és zárt szénláncú vegyületcsoportok egymással alkotott vegyületei 

(1.26. ábra). Ezek lehetnek nyílt szénláncú, telített szénhidrogének, egyenes és elágazó láncú 

paraffinok, telitetten szénláncú olefinek. A zárt szénláncú vegyületek egy vagy két telített gyűrűvel 

naftént, a telítetlen vegyületek kettős kötésű aromásakat alkotnak. Külön csoportot alkotnak az ún. 

aszfaltos anyagok, amelyek hidrogénben szegények, nagy molekulájú, gyűrűs szerkezetek. 

A fentiek alapján a nyersolajoknak négy vegyületcsoportja különböztethető meg, mint a paraffin-, 

intermedier-, naftén-, és aszfalt bázisú vegyületcsoportok. 

A besorolás alapja a sűrűség. A nyersolajok sűrűsége ρ=700-1000 kg/m3 között változik. 

 

 

1.26. ábra. A kőolajat alkotó vegyületek és a belőlük nyerhető termékek [12] 



A világpiacon elfogadott minősítés az American Petroleum Institute (API) általi besorolás, mely 

szerint ρ < 934 kg/m3 sűrűségű olajok ≥ 20 °API (könnyű olaj), míg a 935 kg/m3 < ρ < 1000 kg/m3 

sűrűségű olajok 10-20 °API (nehéz olaj) jelölést kapják. 

A nyersolajok viszkozitása (ν) kisebb, mint 10 Pas, sűrűségük a H/C viszonytól függ, minél kisebb 

a H/C, annál nagyobb az olaj sűrűsége. 

A kőolaj egyéb kísérőelemeket - sósvíz (kolloid emulzió formájában), oldott gáz, ásványi 

szennyeződések - is tartalmaz. 

A kőolaj elemi összetétele a víz- és gáztartalmának leválasztása után az 1.15 táblázatban látható. 

 

1.15 táblázat. A kőolaj elemi összetétele 

Elem % m/m 

C 80-88 

H 10-14 

S 0,01-5 

N 0.1-1.7 

O 0,5-7,0 

fémek (Fe, V, Ni...) <0;03 

 

A felsorolt elemek közül a S a legkedvezőtlenebb, a korábban ismertetett káros tüzeléstechnikai 

következményei miatt. 

A nyersolajban a kén oldott szénhidrogén, szulfid, aszfaltanyaghoz kapcsolódva vagy szervetlen 

kén (elemi kén) formájában lehet jelen. 

A nitrogén heterociklusos vegyületekben merkaptánokban, az oxigén többnyire szerves 

vegyületekben, savak-, gyanta-, aszfaltanyagok formájában van jelen. A nyersolaj fémtartalma 

oxidokat és sókat alkot. 

1.5.2.2. A kőolaj készletei és termelése 

A 2009-ban ismert és kitermelésre biztosan alkalmas kőolajkészlet 212 Mrd t (1.16 táblázat), 

amelynek földrajzi körzetek szerinti megoszlását a 1.27. ábra mutatja. 

A reménybeli és feltételezett készleteket 300-600 Mrd t-ra becsülik.  

 



 

1.27. ábra. A világ kitermelhető kőolajkészleteinek megoszlása, 2009 [13] 

 

A 1.16 táblázat azt mutatja, hogy a hagyományos kőolaj készletek csökkennek és a távolabbi 

jövőben az igényeket az alternatív olajforrásokból lehet majd kielégíteni. 

 

1.16 táblázat. Kőolaj potenciál a Földön, 2008, Mrd t 

 

Eddig kitermelt 

Kitermelésre 

biztosan 

alkalmas készlet 

Reménybeli 

feltételezett 

készlet 

Kőolaj összesen 154,8 212 399 

Hagyományos kőolaj 153,1 160 91 

Nem hagyományos kőolaj 1,7 52 309 

• olajhomok 1,0 46 142 

• legnehezebb olaj 0,6 7 48 

• olajpala 0,1 2 119 

 

A világ kitermelhető olajkészletének 57%-a a Közel-Keleten található, Afrika 10%-kal, Közép- és 

Dél-Amerika 15%-kal, Eurázsia 10%-kal részesedik a tartalékokból. 

Ha a kőolajkészletek országonkénti mennyiségét vizsgáljuk, az állapítható meg, hogy Szaud-Arábia 

rendelkezik messze a legnagyobb készletekkel, azt követi Venezuela, Irán, Irak, Kuvait és az 

Egyesült Arab Emírség (1.28. ábra). 

 



 

1.28. ábra. A világ legnagyobb olajkészleteivel rendelkező országai, Mrd hordó [14] 

 

A szakértők szerint a földben rejlő kőolajkészletek még legalább 2030-2040-ig kitartanak. 

Európában három ország rendelkezik számottevő olajkészlettel: az Egyesült Királyság, Dánia és 

Norvégia. Az EU a világ olajvagyonának csak 1%-át birtokolja, mely főleg az Északi- és a Norvég-

tengerben található (1.29. ábra). 

Az Északi és a Norvég tenger készleteiről valószínűsítik, hogy kitermelése a maximumához tart. 

Az, hogy a földben lévő kőolaj meddig áll még az emberiség szolgálatában, a kitermelés 

alakulásától függ (1.30. ábra). 

 

  



  

1.29. ábra. Tengeri olajfúró tornyok 

 

 

1.30. ábra. Kőolajtermelő kutak és tanker 

 

A kőolajtermelés régiónkénti alakulását és a készletek statikus élettartamát az 1.17 táblázat az 1.31. 

ábra és az 1.32. ábra szemlélteti. 



 

1.17 táblázat. A kőolajtermelés régiónkénti alakulása 1985-2009, millió barrel/nap 

Régió 1985 1990 1995 2000 2005 2009 

Észak Amerika 15,3 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

Közép- és Dél Amerika 2,9 3,5 5,9 5,9 5,9 5,9 

Európa és Eurázsia 17,6 16,5 14,1 15,3 17,6 18,8 

Közel-Kelet 10,6 16,5 20,0 23,5 24,7 23,5 

Afrika 5,9 7,0 7,0 8,2 10,6 9,4 

Ázsia és Óceánia 5,9 7,0 7,0 7,0 7,6 7,0 

Világ összesen 58,2 64,6 68,1 74,0 80,5 78,7 

 

 

1.31. ábra. Kőolajtermelés régiónként 

 



 

1.32. ábra. A kőolaj tartalékok statikus élettartama [15] 

 

A világ legjelentősebb olajtermelő országainak rangsorát az 1.18 táblázatban mutatjuk be. 

 

1.18 táblázat. A világ olajtermelő országainak rangsora, 2009 

Rangsor Ország 
Termelés 

Barrel/nap Mt/év 

1. Oroszország 10032 494,2 

2. Szaud Arábia 9713 495,5 

3. USA 7196 325,3 

4. Irán 4216 202,4 

5. Kína 3790 189,0 

6. Kanada 3212 155,7 

7. Mexikó 2979 147,5 

8. Egyesült Arab Emírség 2599 120,6 

9. Irak 2482 121,8 

10. Kuwait 2481 121,3 

 

Az olajfelhasználás napi alakulását bemutató 1.33. ábra alapján megállapítható, hogy 1982-től 

folyamatosan nőtt a felhasználás egészen a 2007-2008-ban kezdődött világgazdasági válságig. A 



felhasználás ilyen mérvű növekedéséért alapvetően két ország, Kína és India a másokat jelentősen 

meghaladó gazdasági növekedése, és az azzal járó energiaigény növekedése felelős. 

 

 

1.33. ábra. A világ olajfogyasztásának alakulása, ezer hordó/nap [16] 

 

Az olajfelhasználás országonkénti rangsorát vizsgálva megállapítható (1.19 táblázat), hogy sem a 

készletekkel rendelkező országok rangsorával, sem a termelők rangsorával nem mutat hasonlóságot, 

vagyis a források felett rendelkezők és a jelentős felhasználók nem esnek egybe. 

 

1.19 táblázat. A jelentős olajfelhasználók rangsora, 2009 

Rangsor Ország 
Termelés 

Barrel/nap Mt/év 

1. USA  18 686 842,9 

2. Oroszország 2 695 124,9 

3. Szaud Arábia 2 614 121,8 

4. Németország 2 422 113,9 

5. Brazilia 2 405 104,3 

6. Kanada 2 195 97,0 

7. Mexikó 1 945 85,6 

8. Franciaország 1 833 87,5 

9. Irán 1 741 83,6 

10. Egyesült Királyság 1 611 74,4 

 



1.20 táblázat. Az olajárak alakulása 1972-2009, USD/barrel 

 Dubai Brent Nigerian Forcados West Texas Intermediate 

1972 1,90 - - - 

1975 10,70 - - - 

1980 35,69 36,83 36,98 37,96 

1985 27,53 27,56 27,75 27,98 

1990 20,45 23,73 23,85 24,50 

1995 16,10 17,02 17,26 18,42 

2000 26,20 28,50 28,42 30,37 

2005 49,35 54,52 55,69 56,59 

2008 94,34 97,26 101,43 100,06 

2009 61,39 61,67 63,35 61,92 

 

Az olajárak változását vizsgálva megállapítható, hogy negyven év távlatában több mint 

hatvanszorosára nőtt az olaj ára a világpiacon, de ez a növekedés nem folyamatos, időnként 

különböző hatásokra árcsökkenések is bekövetkeztek (1.20 táblázat). 

Ha a bizonyított készleteket a kitermelési költségek függvényében vizsgáljuk (1.34. ábra) 

megállapítható, hogy a költségek növekedni fognak [17]. 

 

 

1.34. ábra. A távlati kőolajkészletek és a kitermelési költségek alakulása 

 

A költségnövekedés technológiai fejlesztésekkel fékezhető. Ennek hatása a kutatás minőségének 

javulásában, a termelésben, a kihozatal optimálásban, az automatizált tengeralattról termelő kutak, 



illetőleg a kétfázisú csővezetéki szállítás megoldásában rejlenek költségcsökkentési lehetőségek. 

A kőolajat már az ókorban ismerték, szórványos kismennyiségű előfordulásról vannak feljegyzések. 

A babiloniak téglatapasztásra, a rómaiak az ellenséges hajóhad felgyújtására használták. Kolumbusz 

trinidadi aszfalttal impregnálta hajóit. 

A kőolajbányászat kezdetét a petróleumvilágítás elterjedésének idejére teszik, ekkor kezdetleges 

lepárlási eljárással nyerték a petróleumot, a többi frakciót megsemmisítették. A XIX. sz. végén a 

gáz és a villany megjelenésekor megkérdőjelezték az olajipar jövőjét. Az igazán nagy fejlődés a 

belsőégésű motorok és a gépkocsi feltalálásával indult. 

Az 1870-es 1 millió tonnás termelés 1900-ra 20-szorosára, 1918-ra 50-szeresére és 1990-re 3000-

szeresére növekedett. A világ jelenlegi kőolajtermelése 3,25 Gt. Nincs még egy olyan iparág, amely 

ilyen robbanásszerű fejlődésen ment volna keresztül, alig több mint 100 év alatt. 

A nagy profit lehetősége tőkés mamutvállalatok kialakulásához vezetett, mint az Exxon, Mobil Oil, 

Texacon, Gulf Oil, Shell, British Petrol, stb. Ezek ellensúlyozására érdekeik közös érvényesítésére a 

Közel-Keleten lévő országok kartellbe tömörültek és létrejött az OPEC. Az OPEC szolgáltatja a 

világ kőolajtermelésének közel 50%-át és ennek döntő részét exportálja. A világkereskedelem 20%-

át az olajkereskedelem teszi ki. 

Az OPEC-be tömörülő, olajtermelő államok két csoportot alkotnak, és ezek érdekeik időnként 

ütköznek. 

A kis lélekszámú államok, mint Szaúd-Arábia, Kuvait, Egyesült Arab Emírség - jómódúak, emiatt 

az olajból származó jövedelmüket a nemzetközi tőkepiacon fektetik be, nem élik azt fel, emiatt 

könnyen elviselik a termelés csökkentését. A földben hagyott olaj kevésbé inflálódik, mint a 

pénztőke. Ez stabilizálja a magas olajárat. 

Az államok másik csoportja - Irak, Irán, Algéria, Líbia - nehezen viseli el hosszabb ideig az 

olajtermelés tartós csökkentését, mert az olajjövedelem fedezi a lakosság életkörülményeinek 

javítását és a belső gazdaság fejlesztését. 

Ha vizsgáljuk néhány olajforrás becsült önköltségét (1.21 táblázat) láthatjuk, hogy a Közel-

Keletről származó olaj a legolcsóbb. A készletek ismeretében kijelenthető, hogy ez a térség 

hosszútávon is meghatározó tényezője lesz az olajkereskedelemnek. 

A kőolajár alapja az ún. "MARKER" olaj, ami jelenleg a szaúd-arábiai könnyűolaj. 

A többi olaj árát a markerből vezetik le a sűrűség és a kéntartalom függvényében. Az olajtermékek 

árának alapja a kőolajár, így a rotterdami kikötőben a fűtőolaj relatív ára 0,8, a gázolajé 1,2, a 

benziné 1,45. 



 

1.21 táblázat. Néhány olajforrás becsült önköltsége 

Olajforrás  Relatív önköltség 

Perzsa Öböl, Észak Afrika 1 

Nigéria 3 

Venezuela 6 

USA 9 

Északi Tenger, Alaszka 12 

Olajpala, olajhomok 24 

Szén cseppfolyósítása 36 

 

Az olaj árára több tényező hat jelentős mértékben. Az egyik, amikor új olajmezőket fedeznek fel és 

állítanak termelésbe, ekkor csökken az ár. Ugyancsak csökken az ár a gazdasági válság okozta 

termelés visszaesés miatt (2007-2010). A másik, amikor kedvezőtlen politikai események (háborúk, 

embargó; természeti katasztrófák (2011. március 11. Japán földrengés és szökőár), stb.) miatt, 

jelentősen emelkednek az árak. 

Az importőr országokat régóta nyugtalanítja az erős függés a Közel-Kelettől és Közép-Kelettől. 

Egy-egy nagyobb olajkrízis után (1973, 1979, 1981) mindig a legfontosabb állam- és 

energiapolitikai feladatok rangjára emelkedik az olajkérdés. A bizonytalanság megszüntetésére 

számos lehetőség kínálkozik, melyeknek megvalósulása esetén is, csak évtizedek múlva érzékelhető 

a hatása. 

A főbb teendők: 

• energiaracionalizálás, hatékonyság növelés, műszaki-gazdasági fejlesztés és propaganda, 

• diverzifikált olajbeszerzés, 

• megbízható kőolajexportőrökkel hosszú távú politikai-gazdasági megállapodások, 

• kőolajkutatás fokozása otthon, 

• a világ kevésbé bizonytalan régióiban támogatni az olajkutatást (Közép-Afrika, Közép-

Amerika, Távol-Kelet), 

• tökéletesíteni a hazai kihozatal növelésére a másod- és harmadlagos eljárásokat, 

• fejleszteni a kőolajpótló technológiákat (olajpala, olajhomok (1.35. ábra) feldolgozás, szén 

cseppfolyósítás alternatív motorhajtóanyagok előállításának kutatása-fejlesztése), 



• energiaszerkezet átalakítása. 

 

  

1.35. ábra. Meggyújtott olajpala és külszíni olajhomok-bánya Kanadában [18] 

1.5.2.3. Magyarország kőolajkészletei, termelése és felhasználása 

Energiafelhasználásunkban a szénhidrogének aránya napjainkban ~60%, ezen belül a kőolaj 

részesedése ~30%, ami alátámasztja meghatározó szerepét az energiaszerkezeten belül. A 

prognózisok szerint a szénhidrogének részesedése a XXI. század első évtizedeiben még növekedni 

fog. Az energiaellátáson belüli jelentős arány a szénhidrogénipart jelentős feladatok elé állítják. 

1.5.2.3.1 Hazai kőolajkészletek 

Csekélynek mondható készleteink gyakorlatilag egyetlen területre az algyői mezőre korlátozódnak. 

E készletek nagysága mintegy 18,4 Mt, ami a termelési trendeket figyelembe véve 1-2 évtizedre 

biztosítanak még hazai forrást. 

1.5.2.3.2 Hazai kőolaj termelési lehetőségek 

A hazai kőolajtermelés kezdete a 30-as évek derekára tevődik. Az 1937-ben induló és napjainkban 

is folyó kőolajtermelés alakulását az 1.36. ábra mutatja. 

Két olyan tájegysége van Magyarországnak, amely jelentős kőolajkészletekkel bírt. 

Ezek a Zalai-dombság és az Alföld. A Dunántúli mezők közül a nagylengyeliek az alföldiek közül a 

szegedi és algyői mezők produkáltak kiemelkedő termelési eredményeket. 

A hazai kőolajtermelés 1977-ben érte el csúcspontját 2,2 Mt-ás értékkel. A termelési lehetőségek 

alakulását az alábbi tényezők határozzák meg: 

• a kitermelhető készletek nagysága, 

• a kutatások jövőbeli eredményessége, 

• a nagyobb kitermelési együtthatót eredményező 



kihozatal növelő eljárások fejlesztése és sikeres alkalmazása. 
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1.36. ábra. A hazai kőolajtermelés alakulása 

 

A kutatások a készletek csökkenését bizonyítják, a jelenlegi termelési szint sem tartható fenn a 

jövőben és a termeléscsökkenés ütemének mérséklése csak egyre nagyobb ráfordításokkal lesz 

lehetséges. A kőolajtermelés 2009-ben 0,8 Mt volt és arra lehet számítani, hogy az elkövetkező 

évtizedben folyamatosan csökken a termelés volumene. A termelés döntő hányada az algyői 

mezőkből fog kikerülni. 

Magyarország kőolaj felhasználása többszöröse a hazai termelésnek. A kőolajszükségletek jelentős 

hányadát import fedezi. Ahogy korábban is, napjainkban is kőolajat csak Oroszországból a Barátság 

kőolajvezetéken importáltunk. Az Adria vezeték léte biztosítja szükség esetén az olajellátás 

diverzifikálását és a közel-keleti és észak-afrikai mezők elérését a Földközi-tengeren át. 

Mivel kőolajat napjainkban még tetszőleges mennyiségben lehet vásárolni a világpiacon, olajhiány 

távlatilag sem valószínű, és mint az Öböl-háború is bizonyítja, még a nagy olajszállítók kiesését is 

gyorsan pótolni lehet más forrásokból, egyedül a források elérhetőségét kell csővezetéki 

kapcsolódásokkal biztosítani.  

A hazai felhasználás alakulását, a termelés és import mennyiségét az  

1.22. táblázat tartalmazza. 

 
1.22. táblázat. A hazai kőolaj felhasználás alakulása [20] 

Források 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 

Hazai termelés 2,0 2,0 1,9 1,6 1,2 1,1 0,8 



Import 7,5 6,4 6,4 5,3 5,8 5,8 5,4 

 

A forrás és a szállítási útvonalak alternatív lehetőségeinek biztosítása mellett az ellátási feszültségek 

időszakaiban fontos a megfelelő készletek megléte. A fejlett országok több hónapra elegendő 

készletekkel rendelkeznek. Az Európai Unió tagállamaként a biztonságos energiaellátás 

követelményeinek való megfelelés alapvető elvárás, ennek egyik eleme a megfelelő készletek 

rendelkezésre állása. 

1.5.3. Földgáz 

A földgáz a legelőnyösebben felhasználható primer energiahordozó. Az egyetlen vezetéken 

továbbítható energiahordozó, amely a termelőüzemben végzett előkészítő műveletek után, 

távvezetéken, gázátadó állomásokon keresztül közvetlenül a fogyasztóhoz juttatható. 

A földgáz döntően szénhidrogén gázokat tartalmaz. További gázösszetevői lehetnek a szén-dioxid, 

a nitrogén és a kén-hidrogén. Minél nagyobb a nem éghető hányad (inert tartalom pl. CO2, N2) a 

gázban, annál kisebb a fűtőértéke. 

A földgáz keletkezésének körülményeiről megoszlanak a vélemények. Az egyik feltevés szerint a 

kőolajtól függetlenül keletkezett, a másik szerint a kőolaj bomlásából származik. 

A szénhidrogénkészletek közel 1/3-ában a kőolaj és a földgáz együtt van jelen, viszont a földgáz 

nagyobb hányada a kőolajtól függetlenül, de a kőolajéhoz teljesen hasonló geológiai formációkban 

található. A feldolgozás szempontjából az összetételük alapján megkülönböztetünk száraz és nedves 

gázokat: 

• a száraz gázok döntő hányada metán és etán (CH4 = 80-99%, C2H6 = 1-15%), ezek a 

komponensek atmoszferikus nyomáson gáz halmazállapotúak, 

• a nedves gázok szobahőmérsékleten nyomással cseppfolyósítható komponenseket 

tartalmaznak; atmoszferikus nyomáson gázok a CH4, C2H6, C3H8, C4H10 és cseppfolyósak a 

C5H12, C6H14, C7H16, C8H18 komponensek.  

1.5.3.1. A világ földgáz készletei 

A világ gázkészletei az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőttek. Ez a tendencia, vagyis a készletek 

folyamatos növekedése napjainkban is folytatódik. A gázfelhasználás folyamatos növekedése 

mellett is biztosra vehető, hogy a készletek a XXI. században, vagy még tovább is biztosítják a 

gázellátást. 

A bizonyított gázkészletek 27%-a Oroszországban, 40%-a a Közel-Keleten található, a világ többi 



részén az arány mindenütt 10%-nál kisebb (1.37. ábra).  

 

1.37. ábra. A világ földgáz készleteinek régiónkénti megoszlása 

 

A földgáz készletek földrajzilag egyenletesebben oszlanak el, mint a kőolaj készletek, amelyeknek 

2/3-a a Közel-Keleten van. A világ összes gázkészletének élettartama 195 év, a jelenlegi kitermelési 

ütemet figyelembe véve. A gazdaságosan kitermelhető készletek 70 éves élettartama is nagyobb az 

olajkészletek 54 éves élettartamánál. 

A legnagyobb földgáz készletekkel rendelkező országok rangsorát a 1.23. táblázat mutatja. 

A táblázat azt mutatja, hogy a rangsor élén álló három ország (Oroszország, Irán és Qatar) 

birtokolja jelenleg az összes készlet közel 54%-át. Ebben a közeljövőben biztosan nem történik 

változás, mivel az őket a rangsorban követők készletei sokkal kisebbek. 

Érdekes ugyanakkor látni, hogy a legnagyobb termeléssel bíró országok rangsorában a második 

helyre szoruló Oroszországot megelőzi az USA, és a harmadik helyen Kanada áll megelőzve Iránt 

(1.24. táblázat). Az Európai Unió országai közül Norvégia az előkelő 5. helyet foglalja el. 

Ha a legnagyobb földgázfelhasználó országokat állítjuk csökkenő sorrendbe, akkor egy eltéréssel 

(Irán, Kanada) ugyanazt kapjuk, mint a termelés vizsgálatánál, de itt figyelemreméltó, hogy a 

világgazdasági méretekben is rendkívüli növekedést mutató Kína került az 5. helyre és az EU 

három jelentős gazdasági potenciállal rendelkező tagállama, az Egyesült Királyság, Németország és 

Olaszország is bekerült a Top 10-be (1.25. táblázat). 

 

1.23. táblázat. A jelentős földgáz készletekkel rendelkező országok rangsora, 2010 [21] 

Rangsor Ország 
Készlet 

1012 m3 Részesedés, % 

1. Oroszország 47,6 25,02 



2. Irán 29,6 15,57 

3. Qatar 25,5 13,39 

4. Türkmenisztán 7,5 3,95 

5. Szaud-Arábia 7,5 3,92 

6. USA 6,9 3,64 

7. Egyesült Arab Emírség 6,1 3,19 

8. Nigéria 5,2 2,76 

9. Venezuela 5,0 2,62 

10. Algéria 4,5 2,37 

 

1.24. táblázat. A jelentős földgáztermeléssel rendelkező országok rangsora, 2009 

Rangsor Ország 
Termelés 

109 m3 Részesedés, % 

1. USA 593,4 20,2 

2. Oroszország 527,5 18,0 

3. Kanada 161,4 5,5 

4. Irán 131,2 4,5 

5. Norvégia 103,5 3,5 

6. Qatar 89,3 3,0 

7. Kína 85,2 2,9 

8. Algéria 81,4 2,8 

9. Szaud-Arábia 77,5 2,6 

10. Indonézia 71,9 2,4 

 

1.25. táblázat. A legnagyobb földgáz felhasználó országok rangsora, 2009 

Rangsor Ország 
Felhasználás 

109 m3 Részesedés, % 

1. USA 646,6 20,2 

2. Oroszország 389,7 12,2 

3. Irán 131,7 4,1 

4. Kanada 94,7 3,0 

5. Kína 88,7 2,8 

6. Egyesült Királyság 86,5 2,7 



7. Németország 78,0 2,4 

8. Szaúd Arábia 77,5 2,4 

9. Olaszország 71,6 2,2 

10. Mexikó 69,6 2,2 

 

A világ gázkínálatának és igényének alakulását vizsgálva (1.38. ábra) egy nagyobb és egy kisebb 

növekedési ütemet feltételezve, hosszabb távon bekövetkezhet a gyorsabb növekedésnél, hogy a 

kereslet meghaladja a kínálatot. 

 

 

1.38. ábra. A világ gázkínálatának és igényének alakulása [24] 

 

A kereslet-kínálat alakulását vizsgálva az EU-ban az 1.26. táblázat és az 1.27. táblázat alapján 

megállapítható, hogy kialakulhat a gázellátási hiány állapota 2020-ra, miközben az importhányad a 

jelenlegi 52%-ról 10 év alatt 67%-ra, azaz több mint 20%-kal nő [22]. 

 

1.26. táblázat. Hosszú távú földgáz ellátási kilátások az EU-ban [22] 



 

1.27. táblázat. A földgáz jelentősége az EU energiaellátásában [22] 

 

 

A gázigények a különböző gazdasági ágazatokban is nőnek (1.39. ábra), a legnagyobb növekedés a 

villamosenergia termelésben várható. 

Ha a világ gázkészletét a kitermelési költségek függvényében vizsgáljuk, megállapítható, hogy 

mind a bizonyított, mind pedig a reménybeli készletek kitermelési költségei növekednek és a 

költségek növekedésének mérséklése csak műszaki fejlesztéssel érhető el. 

 

 

1.39. ábra. A világ gázigényének alakulása ágazatonként [24] 



1.5.3.2. Földgáztermelés 

A szénhidrogén bányászaton belül a legösszetettebb termelési, technológiai folyamatrendszer a 

földgázbányászat. A kitermelt földgáz előkészítés után szállító- és elosztórendszeren keresztül 

közvetlenül jut a fogyasztóhoz (1.40. ábra), tehát kisebb-nagyobb időeltolódással ugyan, de 

közvetlen kapcsolat van a termelő és felhasználó között [25]. 

 

1.40. ábra. A földgáz útja a termeléstől a fogyasztókig [25] 

1.5.3.2.1. Gáztelep típusok 

A gáztelepek a tároló kőzet és tartalmának földtani-szerkezeti adottságai alapján lehetnek zárt és 

nyitott típusuak [26]. 

Zárt telep esetén a gáztároló csapdát minden oldalról átnemeresztő kőzet határolja. A telep alsó 

szintjét gyakran víz foglalja el. A zárt telep a gáztárolás szempontjából egy gázpalackhoz hasonlít, 

amelynek alján víz is lehet. A zárt telepről miként a gázpalackból, minden gáz kitermelhető addig a 

legkisebb nyomásig, amíg a termelő kutak azt garantálják. 

A nyitott gáztelep tároló kőzetét alul nem zárja el átnemeresztő réteg, a kőzet csatornák a felszínig 

folytonosak. A gáztestet alulról mindig víz határolja, amely a felszíni csapadékból közvetlenül vagy 

közvetve utánpótlást kaphat. 



A gáztelepek a telep hőmérséklete, nyomása és a tárolt folyadék összetétele alapján meghatározott 

fázisjellemzők szerint is feloszthatók. 

1.5.4.2.2 Gázkutak 

A gázkút olyan felszálló szénhidrogén termelő kút, amelynek kútárama túlnyomóan földgáz. A 

gázkutak ezerméteres nagyságrendűek is lehetnek. A gázkutak kút szerkezete elvben megegyezik a 

felszálló olajkutakéval, egyes termelési jellemzők fokozott jelentősége azonban a kútszerkezetet 

lényegesen befolyásolhatja. A termelőcső átmérőjének megválasztásánál figyelembe kell venni, 

hogy az áramlási nyomásveszteség kicsi legyen, s így a kútáram nyomása a kútfejen a megengedett 

legkisebb értékkel egyenlő, vagy annál kisebb legyen. A nyomásveszteség általában annál kisebb, 

minél nagyobb a termelőcső átmérője. Az alkalmazható legnagyobb termelőcső átmérőt a kút 

termelő-béléscső oszlopa, illetve a kútba épített egyéb termelőcsövek, csővezetékek, szerelvények 

korlátozzák. A 1.41. ábra néhány jellemző kútszerkezet elvi vázlatát mutatja. 

 

 

 (a) (b) (c) (d) (e) 

1.41. ábra. Gázkútszerkezetek elvi vázlata [27] 

 

Az a és d megoldások egy rétegből termelő kútnál alkalmazhatók akkor, ha a kút csak a 

termelőcsövön át termel. 

A b ábrán vázolt megoldás akkor alkalmazható, ha a béléscső termelés közbeni károsodásától nem 

kell tartani. Ez a típus nagy gázhozam termelésére alkalmas. 

A c ábrán látható megoldásnál a kútáramot folyamatosan termeli a kút mind a csőközön, mind a 

termelőcsövön át. A feltétel itt is az, hogy a termelés hatására a béléscső ne károsodjék. A 

termelőcső a kútmegölés lehetőségét biztosítja. 

A d ábrán vázolt kútszerkezetnél a csőközt, ún. packer zárja el, s a packer felett a csőközt 



folyadékkal töltik fel.A megoldás célja kettős: egyrészt védi a béléscső oszlopot a folyadékoszlop 

hidrosztatikus nyomásánál nagyobb gáznyomástól és a korrozív hatású gáztól, másrészt gyors 

kútmegölést tesz lehetővé. A packer szelep kinyitásával a folyadék a kúttalpra bocsátható. A 

csőközt feltöltő folyadék kis viszkozitású, a csőfalat nem korrodálja és tulajdonságait a hőmérséklet 

és nyomás hatására is megőrzi. 

Az e ábrán nagy nyomású és korrodáló hatású gázt két rétegből termelő kút szerkezetének vázlata 

látható. A felső packer felett a csőköz folyadékkal van töltve. 

1.5.4.2.3. Gázelőkészítés 

A földgáz előkészítése a szállításra és felhasználásra olyan technológiai műveletekből áll, amelynek 

céljai és fontosabb szempontjai a következőkben foglalhatók össze: 

• Mindazon elegyrészeknek, komponenseknek az eltávolítása, amelyek a földgáz szállítását és 

felhasználását akár cseppfolyós, vagy szilárd halmazállapotban való leválással (pl. csapadék, 

- vagy jég és hidrát-képződés), akár közvetlenül, vagy közvetve korrodáló tulajdonságaik 

miatt (pl. CO2 vagy H2S), vagy pedig a gáz égési tulajdonságaira gyakorolt káros hatásuk 

miatt (pl. túl sok CO2) zavarják. 

• Olyan anyagok adagolása, vagy keverése a földgázba, amelyek javítják a földgáz 

biztonságos felhasználását (pl. szagosítás), vagy amelyek szükség esetén megakadályozzák 

a hidrát képződést (pl. alkoholok, glikolok), vagy gátolják a korróziót (inhibítorok). Az 

előkészítő eljárások e csoportjába sorolható a nagy, vagy változó CO2- és N2 tartalmú 

földgázok fűtőértékének állandósítása szénhidrogéngázokkal való keveréssel. 

• A földgáz szállításának és felhasználásának követelményein túlmenően a földgáz 

legértékesebb, vagy legalább is elkülönítve jobban értékesíthető elegyrészeinek leválasztása 

és elválasztása a kereskedelem minőségi követelményei szerint (pl. propán, bután és stabil 

gazolin gyártása). 

1.5.4.2.4. A folyadék és a gáz elválasztása szeparátorokban 

Az olaj és gázkutakból termelt folyadékot (kőolajat, kondenzátumot, vizet) és földgázt általában 

szeparátorokban választják szét. A szeparátorok olyan berendezések, amelyekben a 

szétválasztáshoz szükséges hőmérséklet és nyomás uralkodik. A hőmérsékletet vagy a bemenő 

kútáram és a környezet hőmérséklete határozza meg, vagy melegítő, ill. hűtőszerkezettel 

szabályozzák. A szeparátorok előírt nyomását általában a gázvezetéken elhelyezett 

nyomásszabályozó biztosítja. 

A szeparálás célja többféle lehet: 



• minél szárazabb gáz nyerése, pl. azért, hogy szállításra további gazolin leválasztás nélkül is 

alkalmas legyen, 

• minél nagyobb propán-bután tartalmú gáz leválasztása, pl. azért, hogy a gazolin telepre 

minél dúsabb gáz kerüljön, 

• minél kevesebb könnyű komponenst tartalmazó folyadék biztosítása, pl. azért, hogy a 

termelt folyadék gőznyomása és így párolgási vesztesége minél kisebb legyen. 

A szeparátorból távozó folyadék és gáz összetételét négy körülmény befolyásolja: 

• a szeparátor nyomása, 

• hőmérséklete, 

• a szeparálás lépcsőzetessége, 

• a kútáram összetétele. 

Lépcsős szeparálásról akkor beszélünk, ha egy szeparátorban leválasztott folyadékot további, kisebb 

nyomású szeparátorba vezetünk, s az itt uralkodó nyomásnak és hőmérsékletnek megfelelő 

folyadékra és gázra választjuk szét. 

A 1.42. ábra egy felső gázkivezetésű állószeparátor vázlatát mutatja [26]. 

 

 

1.42. ábra. Állószeparátor 

 

A folyadék-gáz keverék az 1 vezetéken át érintő irányban lép a szeparátorba. A gáz az 5 edényen át 

a 6 gázvezetékbe, a folyadék pedig közel spirális alakú pályán az alsó tartálytérbe áramlik, 



elsősorban a fal mentén. A szeparátor nyomását a 7 nyomásszabályozó szeleppel lehet állítani. Az 5 

edény cseppfogó labirintjáratokat tartalmaz. Itt válnak le a felemelkedő gázzal együtt sodródó 0,1 

mm-nél kisebb átmérőjű folyadékcseppek és a 8 vezetéken át a szeparátor alsó folyadékgyűjtő 

részébe kerülnek. A folyadék a 3 úszóval szabályozott 4 szelepen át jut ki a szeparátorból. 

1.5.4.2.5. GazolinleváIasztás 

A földgáz nehezebb - könnyen cseppfolyósítható - szénhidrogén elegyrészeinek a kinyerésére ipari 

méretekben négy, elvileg különböző gazolin technológiai eljárást valósítottak meg, amelyek a 

következők: 

• a kompressziós eljárásnál a gáz sűrítésével és kisebb mértékű hűtésével cseppfolyósítják a 

nehezebb komponenseket, 

• az abszorpciós, vagy mosóolajos eljárásnál e célra alkalmas mosófolyadékkal való 

abszorpciót használják fel a gáz értékes elegyrészeinek kioldására, 

• az adszorpciós eljárás lényege a nehezebb szénhidrogéneknek aktív szénen, vagy más 

adszorbensen történő adszorpciója és az adszorbeált szénhidrogéneknek egy másik 

munkafázisban bekövetkező kigőzölgése, deszorpciója, 

• a mélyhűtéses eljárásnál expanziós hőcseréléssel, vagy külső hűtéssel megvalósított 

mélyhűtéssel választják le a gáz nehezebb komponenseit. 

1.5.4.2.6. Gázszárítás 

A földgáz kisebb-nagyobb mennyiségben mindig tartalmaz vizet. A tároló rétegben uralkodó 

nyomás és hőmérséklet egyensúlyának megfelelő vízgőz tehát a földgáz szénhidrogén összetevői 

mellett jelen van a gázban. A termelés közben változik a gáz nyomása és hőmérséklete, így a 

vízgőzre vonatkoztatva új egyensúlyi viszonyok jöhetnek létre, amelyek kedvezhetnek a 

szénhidrátok keletkezésének. A hidrátok károsak, mert a szelepek, műszerek dugulását okozhatják, 

szélsőséges esetben a vezeték teljes keresztmetszetét is eltömíthetik. Különösen nagy károkat 

okozhat, ha a dugulás a gázt nagy távolságra szolgáltató távvezetékekben jön létre. Ha a gáz 

hősmérséklete fagypont alá süllyedhet, a gázhidrátok mellett jég keletkezésével is számolni kell. 

Ezek azok az okok, amelyek szükségessé teszik a földgázok vízgőz mentesítését, mielőtt azt a 

távvezetékbe feladják. 

Amíg a gázban lévő szabad víztartalom leválasztására jól méretezett szeparátorok is alkalmasak, 

addig a vízgőz eltávolításához vegyszeres abszorpcióra, vagy különböző szilárd anyagokon 

végbemenő adszorpcióra van szükség. A különböző eljárásokkal elérhető harmatpont csökkentés 

mértékéről az 1.43. ábra tájékoztat [26]. 



 

 

1.43. ábra. A különböző gázszárítási eljárásokkal elérhető harmatpont csökkenés 

1.5.4.2.7. Gázok tisztítása, H2S és CO2 eltávolítása 

A földgáz kisebb-nagyobb mennyiségben tartalmazhat kén-hidrogént és szén-dioxidot. Ezek a 

komponensek nagymértékben ronthatják a gáz minőségét és nehezíthetik felhasználását. Mind a 

szénsav, mind a kén-hidrogén korrozív, ezért komoly károsodást okozhatnak a vezetékekben. A 

H2S erősen szennyező hatású, emiatt sem kívánatos a gázban. A gáz megtisztítható a kén-

hidrogéntől szilárd vagy folyékony abszorbensekkel. 

A tisztító eljárásokat két fő csoportra oszthatjuk: 

• száraz, szilárd halmazállapotú tisztítóanyagok és abszorbensek felhasználásával működő 

módszerek, 

• nedves, folyékony oldatokkal történő gáztisztító módszerek. 

A földgáz kén-hidrogén mentesítése a száraz tisztító módszerekkel gyakorlatilag teljesen lehetséges, 

viszont igen nagyméretű berendezések szükségesek hozzá, ezért csak olyan gázok tisztítására 

használják, amelyek kén-hidrogén tartalma 0,5%-nál kisebb. A gyakrabban alkalmazott nedves 

eljárás folyamatos üzemű, egyszerű, alacsony üzemköltségű módszer. A gáz tisztítási foka azonban 

elmarad a száraz tisztítási módszerekkel elérhetőtől. A nedves eljárásokat nagyobb H2S tartalmú 

gázoknál alkalmazzák. 

A földgázból a CO2 eltávolítása legegyszerűbben vízben való elnyeletéssel történhet, a CO2 ugyanis 

jól oldódik a vízben, különösen nagyobb nyomáson és alacsonyabb hőmérsékleten. A CO2-t 15-25 

bar nyomáson és 20-30 °C hőmérsékleten párhuzamosan elhelyezett mosó tornyokban nyeletik el. 

A felhasználástól függően nem mindig szükséges a gázt teljes mértékig megtisztítani a szénsavtól. 

Nagyon gyakran olyan mértékig dúsítják a gázt, hogy az gazdaságosan eltüzelhető legyen. A gáz 

legegyszerűbben tiszta földgáz hozzákeverésével dúsítható. 



1.5.4.2.8. A földgáz szagosítása 

A földgáz szagtalan gáz. Levegővel alkotott keveréke robbanókeverék. Igen fontos, hogy a 

vezetékből vagy akár a felhasználó tüzelőberendezéséből kijutó gázt időben észleljék. Ezt a cél 

szolgálja a szagosítás. Erre a célra olyan jellegzetes és erősen bűzösítő anyagok alkalmasak, 

amelyeket akarva-akaratlanul észre kell venni. 

A szagosítószerekkel szemben támasztott követelmények: 

• erős és jellegzetes szaga legyen, 

• egészségre ne legyen ártalmas, 

• a gázban ne legyen korrozív hatása, 

• ne kelljen sokat használni belőle, 

• ne lépjen reakcióba a gáz egyetlen komponensével sem, 

• lehetőleg szobahőmérsékleten folyékony legyen, 

• a környezet anyaga (talaj) ne nyelje el. 

Ezeket az anyagokat olajfinomító üzemek állítják elő, az olajok kénes frakcióiból (2.14. táblázat) 

[26]. 

 

1.28. táblázat. Gázszagosító-szerek 

 Etil-merkaptán Kalodorant Pent-alarm Kaptán 

Kéntartalom, % 5,15 4,5   

Forrpont (760 Hgmm-en), °C +35 +43   

Folyadékfajsúly, kp/m3 840 8I6 835 835 

Gőzfajsúly, kp/nm3 2,7  3,58  

Robbanókeverék határa, tf% 2,8-18    

Párolgáshő, kcal/kp 105  80  

Szín vízszínű  piros zöld 

Lobbanáspont, °C 299 21 8  

Szükséges mennyiség cm3/103 cm3 gáz 19 22 268 10 

 

A szagosítók nehéz, nem könnyen illó anyagok, ezért a fajlagosan adagolt mennyiség télen több, 

nyáron kevesebb a közölt átlagértéknél. Az adagolt mennyiséget az a követelmény szabja meg, 

hogy a gáz-levegő robbanókeverék alsó határának egyötödénél érezni kell a szagot. Az 1.29. 



táblázat első oszlopa a szénhidrogéngáz alsó robbanáshatárát, míg a második azt a koncentrációt 

jelzi, amelynél a szagosító anyagnak a veszélyt jelezni kell. 

 

1.29. táblázat. Gáz-levegő keverékek jellemzői 

Földgáz összetevő 
Robbanókeverék alsó határ 

Levegő gáztartalma, amelynél a szagnak 

jelentkeznie kell 

% V/V % V/V 

Metán 5,4 1,1 

Etán 3,2 0,6 

Propán 2,3 0,5 

Bután 1,3 0,4 

Hidrogén 4,1 0,8 

Szén monoxid 12,8 2,6 

 

A szagosítás két típusát az 1.44. ábra és az 1.45. ábra szemlélteti [26]. 

 

 

1.44. ábra. Csepegtetve működő szagosítás 

1. gázvezeték 2. szagosító tartály 3. beállító 

szelep 4. mérőüveg 5. nyomáskiegyenlítő 

 

1.45. ábra. Buborékoltató szagosítás 

1. gázvezeték 2.,3. mellék gázáram 4. 

buborékoltató és szeparáló edény 5. szagosító 

tartály 6. nyomáskiegyenlítő vezeték 7. 

utántöltő vezeték 8. szintszabályozó 

1.5.5.2. A földgáz cseppfolyósítása, az LNG 

A földgáz a többi gázhoz hasonlóan kis hőmérsékleten cseppfolyós. A cseppfolyós földgáz 

elsősorban metánból áll, kis mennyiségben tartalmaz még rendszerint etánt, propánt és nitrogént. A 



cseppfolyós állapothoz atmoszferikus nyomáson -161°C hőmérsékletre kell hűteni a gázt. A termék 

vízfehér folyadék, amelynek minden köbmétere kereken 600 m3 földgázt tartalmaz. Az első csepp-

folyósítást 1958-ban végezték [26]. 

A cseppfolyósítás célja kettős [25]: 

• a fogyasztói helyektől nagy távolságra lévő földgázkészletek gazdaságos szállítása, pl. 

tenger alatti vezetékek helyett tankhajóval (1.46. ábra), 

• a gázfelhasználásban időben változó fogyasztási igények kiegyenlítése, elsősorban az egy 

napon belül változó fogyasztói csúcsok kiegyenlítésére használatos eljárás. 

A földgáz cseppfolyósítására és a feltétlen szükséges visszagázosításra alkalmazott eljárások igen 

sokfélék lehetnek. A leggyakoribbak: 

• kriogén technológiák, 

• többszörös hővisszacseréléses megoldások, 

• egyetlen lehűtéses ciklusú technológia. 

 

 

1.46. ábra. LNG szállító tankhajó [28] 

 



Az üzemek végtermékei: 

• cseppfolyósított metán, kevés etán, némi szennyezés, 

• etán és nehezebb gáztermékek cseppfolyós fázisban, 

• szennyező anyagok (N2, CO2, stb.) 

A világ LNG felhasználásának részesedése az összes földgáz felhasználáson belül folyamatosan nő, 

és várhatóan a jövőben is nőni fog (1.47. ábra).  

Az LNG felhasználók tábora az elmúlt évtizedben Kínával és Indiával bővült, mint jelentős 

felhasználókkal. 

Magyarország LNG importjával egyelőre nem számolnak. Lehetőséget jelenthet az ADRIA vezeték 

ilyen célra való felhasználása, ehhez azonban Omaljban (az ADRIA vezeték Horvátországi 

indulópontja) egy elgázosító művet kell építeni, ami az észak-afrikai államokból tankhajón érkező 

cseppfolyós földgázt visszaalakítja. 

 

 

1.47. ábra. Az LNG részesedése a világ földgázfelhasználásában [29] 

 

1.5.5.3. Magyarország földgázkészletei, termelése és felhasználása 

Magyarország energiafelhasználásában a földgáz a 80-as évek kezdetétől meghatározó szerepet tölt 

be. A földgáz - mint primer energiahordozó és alapanyag - térhódítása a 60-as évek elején kezdődött 

a hajdúszoboszlói földgázmező feltárásával. 



A kitermelésre alkalmas földgázkészletek Magyarországon mintegy 58 Gm3-re tehetők. A jelenleg 

is folyó kutatások sajnos nem kecsegtetnek újabb készletek felfedezésével, ezért a készlet/termelés 

arányának csökkenése miatt a hazai termelés fokozatos, de számottevő csökkenésével kell 

számolni. 

A hazai földgáztermelés alakulását 1937-től a 1.48. ábra mutatja. 

A földgázfelhasználás dinamikus fejlődését a hajdúszoboszlói termelésen túl az algyői 

szénhidrogénmező megtalálása, a gáztelepek termelésbe állítása, illetve az 1975-ben üzembe 

helyezett „Testvériség” gázvezetéken érkező import tette lehetővé. 

A földgáz részaránya a kezdeti időszakban alig érte el az ország energiaszükségletének 3-4%-át. Ez 

az arány napjainkra - fokozatos növekedéssel - 30% fölé emelkedett. 2009-ben az ország 1055,8 PJ 

energia igényéből a földgáz részaránya 35,8%, azaz 378 PJ volt, amely 11,1 Mrd m3-nek felel meg. 

Magyarország energiafelhasználásában a földgáz részaránya kiemelkedően magas, ebben a 

tekintetben Európában Hollandia után a második. 
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1.48. ábra. A földgáztermelés alakulása a kezdetektől napjainkig [30] 

 

A 70-es évek közepéig a magyarországi földgázpiacon döntően az ipari felhasználás dominált, majd 

ezt követően fokozatosan terjedt és egyre növekedett a lakossági és kommunális felhasználás, 

amelynek bővülése azóta is töretlen.  

A magyarországi települések 91%-a vezetékes földgázzal ellátott (1.49. ábra) és a vezetékes 



földgázt használó háztartások száma meghaladja a 3 milliót (1.50. ábra). 

 

 

1.49. ábra. A vezetékes gázzal ellátott települések az összes település százalékában 

 

 

1.50. ábra. A vezetékes gázt fogyasztó háztartások számának alakulása 

 

A jövőben nem várható a lakossági és kommunális felhasználók számának növekedése, sőt a 

jelenlegi tendenciákat látva inkább a földgáznak megújuló energiahordozókkal részben vagy 

egészében való kiváltása prognosztizálható. Legnagyobb esélyt ezen a területen a kis lélekszámú 

településeken a biomassza alapú településenergetikai rendszerek megvalósítása jelenthet. 

1.6. Nukleáris energiahordozók 

Miközben a fejlett ipari országok még nem küzdöttek meg a helyi és globális levegőszennyezés 



problémájával, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a légszennyezés nem folytatódhat úgy, mint eddig, 

drasztikusan csökkenteni kell a melegházhatást okozó gázok kibocsátását. A kibocsátások 

stabilizálásának további akadálya a növekvő népesség növekvő energiafelhasználása. 

Az energiaágazatnak szembe kell néznie a kihívásokkal és olyan megoldásokat kell találnia, 

amelyek megakadályozzák gazdasági és környezeti katasztrófák bekövetkezését. 

A káros kibocsátások mérséklésében felértékelődik a megújuló energiahordozók és az atomenergia 

szerepe. A magreakciók békés célú felhasználásának legjelentősebb területe az energiatermelés, de 

számos példát találunk a mezőgazdaság, a gyógyászat, a tudományos kutatás, a közlekedés és a 

műanyagipar területén is. 

Csak az emberen múlik, hogy milyen célra használja fel az atomenergiát. 

1.6.1. A magenergia 

1896-ban Becquerel francia tudós (1.51. ábra) felfedezte a radioaktivitás jelenségét. Ennek előtte 

általános volt a nézet, hogy az atomok oszthatatlanok és megváltoztathatatlanok. Éppen a 

radioaktivitás jelensége - adott atom más atommá történő átalakítása - kényszerítette a kutatókat a 

korábbi nézetek feladására. Rutherford és Soddy (1.51. ábra), valamint mások olyan alapvető 

kísérleteket végeztek az atommal kapcsolatban, hogy azok eredménye nyomán Bohr felállította első 

modelljét. 

 

 

Antoine H. Becquerel 1845-

1923 [31] 

 

Ernest Rutherford 1871-

1937 [32] 

 

Frederick Soddy 1877-1956 [33] 

1.51. ábra. A radioaktivitás jelenségét kutató tudósok 

 

Az atomok magból és az azt körülvevő elektronhéjakból állnak (1.52. ábra). Gyakorlatilag az atom 

teljes tömege a magban egyesül. A mag részei a protonok és a neutronok, amelyek tömege közel 



egyforma. A magokat alkotó proton és neutron közös neve nukleon. 

 

 

1.52. ábra. Az atomok szerkezete [34] 

A proton egységnyi pozitív elektromos töltéssel rendelkezik, míg a neutron elektromosan semleges. 

Tehát az atommagon belül a protonokat és a neutronokat nem elektromos természetű erők tartják 

össze. Az összetartó nagy erőket magerőnek nevezzük. 

Az elektronok meghatározott pályákon, pontosabban héjakon keringenek a mag körül. A mag körül 

keringő elektronok pályájának összessége az elektronburok. Normális körülmények között az 

elektronburokban tartózkodó elektronok száma megegyezik a magban lévő protonok számával, 

emiatt az atom kifelé elektromosan semleges. Az elektron tömege a protonénak 1/1840-ed része. 

A rendszám (Z) a magban lévő protonok száma (az atom kémiai minőségének egyértelmű 

meghatározója). Az atomtömeg a magban lévő proton és neutron (N) tömegének összege. A 

tömegszám (A) a protonok és neutronok számának összege, a nukleonok száma, vagyis N=A-Z, 

ami azért fontos, mert így különböző tömegszámok tartozhatnak egyetlen rendszámhoz. 

A különböző tömegszámú, de azonos rendszámú atomok kémiailag egyazon elem különböző 

tömegszámú változatai. Ezek az izotópok azonos helyűek (a periódusos rendszer azonos kockájában 

helyezkednek el). 

Például az urán egyik izotópjában van 92 db proton és 146 db neutron, emiatt az urán rendszáma 

Z=92, tömegszáma A=238. Jelölése: 238U vagy U-238. A természetes urán másik megjelenési 

formája a 235U, amelynek atommagja a 92 proton mellett 143 neutront és a 234U, amely a 92 proton 

mellett 142 neutront tartalmaz.  



A természetben előforduló urán-elegyekben az egyes izotópok megoszlása a következő: 

 

238U = 99,238% m/m, 

235U = 0,711% m/m, 

234U = 0,006% m/m 

 

Az egyes izotópok kémiai viselkedése gyakorlatilag azonos, de a magenergia hasznosítása 

szempontjából mégis jelentősek közöttük a különbségek. 

A magerő az az erő, amely megakadályozza, hogy az elektrosztatikus taszítóerők a magot 

robbanásszerűen szétvessék. A magerők a természetben ismert egyik legerősebb kölcsönhatást 

képviselik. Az atommag akár 10 millió °C-os hőségben, akár az abszolút 0 fok közelében rendkívüli 

nyomások közepette sem változtatja meg tulajdonságait. 

A magerők értelmezéséhez a megmaradási törvényeket kell elővenni. Nagypontosságú mérésekkel 

kimutatták, hogy egy atommag tömege kisebb, mint az abban foglalt nukleonok tömegének 

összege. Ez a tömeghiány vagy tömegdeffektus.  

A tömegdeffektus az atom stabilitási mértékének tekinthető, ugyanis a tömeg-energia ekvivalencia 

törvény értelmében a tömegdeffektusnak megfelelő energiamennyiséget kell közölniük a maggal, 

hogy alkotórészeire bomoljon. A tömegdeffektus egyenértékű a magnak nukleonokból való 

keletkezése alkalmával felszabadult energiával. Az atomenergia hasznosítása az atommag 

átalakításnál a kiindulási és végtermékek tömegkülönbségének megfelelő magenergia hasznosítását 

jelenti. 

A tömeghiánynak megfelelő energiamennyiséget kötési energiának nevezzük. 

A tömeghiány magyarázata a tömeg és az energia egyenértékűségét kifejező Einsteni összefüggés, 

az: 

 

E=m·c2 

ahol: 

E - az energia, J 

m - a tömeg, kg 

c - a fénysebesség, m/s 



 

A Z számú proton tömege Z·Mp, az N számú neutroné N·Mn. Az atommag mért M tömege kisebb a 

Z·Mp + N·Mn tömegnél. 

Az E kötési energiának megfelelő 

 

 

 

 

 

 

 

Innen a Z protonos, N neutronos atommag E kötési energiája az atommag M tömegének 

tömegspektroszkópiai úton történő pontos mérése után kiszámítható. Az atommagok kötési 

energiájának nagyságrendje 10-12 J = 1 pJ) (1 pikojoule). Ez az atomi elektronok kötési energiájánál 

milliószor nagyobb érték 1 pJ - 6 MeV (millió elektronvolt). 

Az egyes atomokra jellemző kötési energiákat az egy nukleonra eső értékekkel jellemzik. 

Ha az egy nukleonra eső kötési energiákat a kémiai elemek tömegszámának függvényében 

ábrázoljuk (1.53. ábra), az alábbi megállapításokat tehetjük. Az atommagban rejlő energia 

felszabadítására két lehetőség kínálkozik: 

• a nehéz magok széthasítása (maghasadás), vagyis egy nagy rendszámú, nehéz atom két 

középnehéz atommagra való széthasítása során az egy nukleonra eső kötési energia 

növekszik; a tömeghiány nagyobb lesz, ezért energiának kell felszabadulnia; 

• a könnyű atomok egyesítése (magfúzió), mivel a belőlük keletkező nehezebb magoknál az 

egy nukleonra jutó kötési energia nagyobb, ezért ez esetben ugyancsak energiának kell 

felszabadulnia (1 MeV =4,15.10- 20 kWh). 



 

1.53. ábra. Az egy nukleonra eső kötési energia a tömegszám függvényében [35] 



 

1.6.2. A maghasadás 

Az atomkutatók a gyakorlatból tudták, hogy a nehezebb atommagok spontán is széthasadnak, ámde 

a hasadás sebessége ezekben az esetekben olyan csekély, hogy a felszabaduló energia 

hasznosíthatósága szempontjából nem számottevő. 

A magenergia gyakorlati hasznosításához meg kellett találni a hasadási folyamatok sebességének 

befolyásolási módjait. Ennek felfedezése a német Otto Hahn (1.54. ábra) nevéhez fűződik. 

 

 

1.54. ábra. Otto Hahn (1879-1968) [36] 

 

Az 235U–t lassú neutronokkal bombázva, az közepes tömegszámú magpárra hasad szét, miközben 2, 

vagy 3 neutron is szabaddá válik. A felfedezés kétkedést váltott ki, de végül is megtalálták a 

magyarázatát. A folyamat lefolyását az 1.55. ábra szemlélteti, melynek során tömeghiány lép fel, 

ami energia felszabadításával jár. 

 

 

1.55. ábra. A hasadási folyamat erőviszonyai [37] 



 

Az 235U magjába behatoló neutron megzavarja a magban lévő egyensúlyi viszonyokat. A mag 

deformálódni kezd, középen összeszűkül, hasonlóan a biológiai sejtosztódáshoz. A mag végül 8-sá 

válik, térben mindinkább széthúzódik, a magerőkön felülkerekednek az elektrosztatikus taszítóerők, 

és a mag két közepes tömegszámú önálló magra hasad szét. A két közepes tömegű mag elkezd 

egymástól távolodni. Egyúttal 2 vagy 3 gyors neutron is elhagyja az osztódó magot, ezzel a 

hasadási folyamat befejeződik (1.55. ábra). A hasadás után egymástól távolodó két középnehéz 

mag, mozgási energiát visz magával. Ez az energia a környező részecskékkel való ütközések során 

hőenergiává alakul. Az 235U lassú neutron által történt széthasítása következményeként szabaddá 

váló két, vagy több neutron - ún. hasadási neutron - újabb magok hasítására képes. 

Az újabb reakciók létrejöttének valószínűsége úgy növelhető, ha a keletkezett gyors neutronokat 

alkalmas közeggel lelassítjuk termikus energiaszintre. Ez a folyamat a moderálás. Ebben az eseten 

az 235U tömbben egy láncszerűen továbbfejlődő folyamat, az önfenntartó, vagy önerősítő 

láncreakció indul meg (1.56. ábra). 

 

  

1.56. ábra. A láncreakció [37][38] 

 

A gyakorlati alkalmazásban ha egy neutron a 235U magjának ütközik, két kisebb magra hasítja azt 

(az ilyen hasadványok közül az egyik jellemzően könnyebb, míg a másik nehezebb). Eközben több 



szabad neutron is keletkezik (hasadási neutronok). A hasadványok, mint pl. a 144Ba és a 89Kr, igen 

nagy sebességgel rendelkeznek keletkezésük pillanatában. Mozgási energiájukat azonban gyorsan 

átadják közvetlen környezetüknek, felmelegítve azt. A hasadásban felszabaduló energia 80%-át a 

hasadványok viszik el. A hasadványok radioaktívak és gyorsan bomlanak. A hasadási neutronok 

eltalálhatják valamelyik uránmagot, amely szintén elhasadhat. Ez további neutron felszabaduláshoz, 

majd újabb és újabb hasadásokhoz vezethet és így tovább, míg végül láncreakció alakul ki. 

A neutronok egy részét a 238U uránizotóp nyeli el, amely nem hasad el a neutronoktól. A neutron 

befogásakor 239U uránizotóp keletkezik, mely két béta-bomlás után 239Pu plutónium izotóppá alakul. 

A 239Pu hosszú élettartamú alfa-bomló radionuklid [38] 

Az atombomba esetben a térfogat belsejében keletkező hasadási neutronok a perem felé haladva az 

útjukba eső atomokkal ütközve termikus energiaszintre lassulnak le, s újabb hasadásokat váltanak 

ki. A folyamat katasztrofális lavinajelleget ölt, a tömb anyagának jelentős része robbanásszerűen 

leadja energiáját. 

Az atomreaktor esetben meg kell fékeznünk ezt a láncreakciószerű folyamatot ahhoz, hogy az 

uránmagban rejlő energiát hasznosíthassuk. Ehhez a hasadóanyagot, az uránt úgy kell elrendeznünk, 

hogy mód legyen a láncreakció ellenőrzött irányítására. Azt a berendezést, amely ezt az elrendezést 

lehetővé teszi, atomreaktornak, vagy reaktornak nevezzük. A reaktor szabályozás lényege, hogy a 

hasadáskor keletkező két, vagy három neutron közül általában csak egyet engednek ismét hasításra 

képes energiaszintre lelassulni, a többit elnyeletik a fűtőanyagelemek közé süllyesztett szabályozó 

rudak segítségével, amelyek jó neutronelnyelő kadmiumból készülnek. 

A neutronfékezésre és terelésre használatos közegek az üzemelő reaktorokban a víz, a grafit, a 

berillium és a széndioxid. 

A mai reaktortechnikában alkalmazott atomreaktorok nagyon sokfélék, de két leggyakoribb típusuk 

az energiatermelésre és a tenyésztésre szolgálók. 

1.6.3. Atomerőműi reaktorok  

A világ első atomreaktora 1942. december 2-án kezdett üzemelni a Chicagói Egyetem 

futballpályáján (1.57. ábra). Kivitelezésében jelentős szerepet játszott Enrico Fermi, Szilárd Leo, 

Teller Ede (1.58. ábra) és Neumann János. Teljesítménye 200 W volt. 

 



 

1.57. ábra. A chicagói futballpályán megépült reaktor [39] 

 

   

Enrico Fermi 1901-1954 Szilárd Leó 1898-1964 [40] Teller Ede 1908-2003 

1.58. ábra. Enrico Fermi, Szilárd Leo, és Teller Ede 

 

Az első kísérleti, villamos energiát előállító berendezés (250 kW) 1951-ben készült el és az EBR 

(Experimental Breeding Reactor) termeit világították az így nyert árammal (USA, Arco). 

Az első villamos hálózatra dolgozó atomerőmű 1954-ben a Szovjetunióban működött 5000 kW 

villamosenergia teljesítménnyel (1.59. ábra).  

Számottevő teljesítményű (60 MW) ipari erőművet 1956-ban Calder Hallban (UK) kezdtek 

üzemeltetni (1.60. ábra). 

 



 

1.59. ábra. Az EBR-1 reaktor épülete,a Moszkvától 100 km-re délnyugatra található 

Obnyinszk városában, 1954 

 

1.60. ábra. Nagy Britannia első nukleáris erőműve, Calder Hall, Windscale, Cumbria 

1.6.4. Atomerőművek típusai 

Napjainkban az atomerőművek négy generációjáról beszélünk (1.61. ábra): 

• I.: 1970-es évek előtt, természetes uránnal működő reaktorok. 

• II.: A 70-es évektől kifejlesztett könnyűvizes reaktortípusok, jelenleg is alkalmazzuk 

őket. Zömök 2015-2030-ra tölti ki tervezett élettartamát. 

• III.: A jelenlegi reaktortípusok optimalizálása biztonsági és gazdaságossági szempontok 

szerint. Jelenleg készek a kereskedelmi forgalomra.  

• IV.: Jelenleg fejlesztés alatt, 6 fő típus vizsgálata nemzetközi projektekben. Céljuk 

fenntartható energiaforrás biztosítása (villamos és hőtermelés, tengervíz sótalanítás), illetve 

hidrogéntermelés. 



 

1.61. ábra. Az atomerőművek generációi [41] 

 

A reaktorok első két nemzedékének leggyakoribb típusai: 

• nyomott vizes reaktor (PWR), 

• elgőzölögtető vizes reaktor (LWK). 

A nyomott vizes típus (PWR, pressurised water reactor) az energiatermelő reaktorok (mint a paksi 

is) egyik legbiztonságosabb fajtája. Benne kb. 300 fokos víz kering, ez hozza el a hőt és lassítja a 

neutronokat. A víz mégsem forr fel, mert nagy nyomást (kb. 125 bar) biztosít benne a túlnyomás-

tartály. Ez az ún. primer kör , ami az energiatermelő reaktorokban egy hőcserélőn keresztül 

csatlakozik a szekunder körhöz, amiben alacsonyabb nyomáson (kb. 42 bar) vizet forralnak, és a 

keletkezett gőz hajtja meg a turbina kerekeit, ami aztán áramot fejleszt elektromos indukcióval 

(1.62. ábra). 

 



 

1.62. ábra. Nyomott vizes atomerőműi rendszer 

1. Reaktortartály 2. Fűtőelem 3. Szabályozórúd 4. Szabályozórúd hajtás 5. Nyomástartó 

6. Gőzfejlesztő 7. Tápvíz 8. Nagynyomású gőzturbina 9. Kisnyomású gőzturbina 10. Generátor 11. 

Gerjesztőgép 12. Kondenzátor 13. Hűtővíz 14. Tápvíz előmelegítő 15. Tápszivattyú 16. 

Hűtővízszivattyú 17. Keringtető szivattyú 18. Villamos távvezetékhez 19. Friss gőz 20 beton 

sugárvédelem, konténment 

 

Az elgőzölögtető vizes (Low Water reactor) reaktorok felépítése egyszerűbb, mint az előzőé, de az 

energiatermelő részük is - az aktív zónához hasonlóan - radioaktív. 

Felépítését tekintve az aktív zóna ugyanolyan, mint a nyomottvizes reaktoré, az érdemi különbség 

abban van, hogy az aktív zónában a hűtő- és lassító célokat szolgáló (moderáló közeg) víz felforr. 

Vannak típusok, ahol a gőzt és a vizet már az aktív zónában elkülönítik egymástól és a keletkezett 

gőzt egyből a gőzturbinába vezetik (1.63. ábra). 

 



 

1.63. ábra. Forralóvizes reaktorral üzemelő erőmű sémája 

1. Reaktortartály 2. Fűtőelemek 3. Szabályozórúd 4. Keringtető szivattyú 5. Szabályozórúd hajtás 6. 

Friss gőz 7. Tápvíz 8. Nagynyomású gőzturbina 9. Kisnyomású gőzturbina 10. Generátor 11. 

Gerjesztőgép 12. Kondenzátor 13. Hűtővíz 14. Tápvíz előmelegítő 15. Tápszivattyú 16. 

Hűtővízszivattyú 17. Betonvédelem 

 

A jelenleg piacra kerülő harmadik generációs atomerőművek típusai a második generációs 

erőművek továbbfejlesztett változatai. 

A továbbfejlesztések irányai: 

• gazdasági versenyképesség elérése, elsősorban létesítési költségek csökkentése. 

egyszerűsítés, sztenderdizálás, moduláris blokkok, nagy méret, rövidebb építési idő, stb. 

• nagyobb biztonság, a balesetek valószínűségét és következményeit is csökkenteni kell, aktív 

és passzív biztonsági rendszerek fejlesztése, 

• non proliferációs célok megvalósítása, műszaki vagy adminisztrációs eszközökkel. 

A negyedik generációs atomerőművek tekintetében a jelenlegi fejlesztés alatt 6 fő típust vizsgálnak 

nemzetközi projektekben. Céljuk a fenntartható energiaforrás biztosítása (villamos- és hőtermelés, 

tengervíz sótalanítás), illetve hidrogéntermelés. 

1.6.5. Az uránércek 

A föld kérgében az urán és a thorium viszonylag nagy relatív gyakorisággal fordul elő. Egy tonna 

kőzet átlagosan 2-3 gr U-Th elegyet tartalmaz, s így ezek a radioaktív elemek nagyobb 

gyakorisággal fordulnak elő a földkéregben, mint az arany, ezüst, wolfram, vagy molibdén. Ez 

azonban csak átlagos előfordulási gyakoriságot jelent. A savas (Al, Si tartalmú) kőzetekben 100-



szor nagyobb az előfordulás, mint a lúgos (Ca, Cr, Mg tartalmú) kőzetekben. Az uránnak több száz 

ásványa ismeretes, melyek közül a leggyakrabban olyan kőzetből állítják elő az uránt, amelyben az 

U-308 vegyület a kőzet tonnájára vonatkoztatva legalább 1-10 kg. Az átlagos érték 2 kg/t. 

A Föld néhány helyén külszíni fejtéssel is kitermelhetők urán tartalmú kőzetek, a bányák többsége 

azonban mélyművelésű. Az urán kutatása során arra alapoznak, hogy az urán természetes 

körülmények között is bomlik, melynek során radioaktív izotópok jönnek létre. A bomlási sor 

végterméke az ólom. Így tehát a radioaktivitás mérésére alkalmas eszközökkel történik a kutatás. 

Régen erre a célra a Geiger-Müller számlálót, ma a szcintillációs számlálót alkalmazzák. 

Másik kutatási eljárás a kőzetek geokémiai vizsgálata, ahol kőzet mintákon végzett kémiai 

elemzésekkel határozzák meg az urántartalmat. 

Az emanometria egy olyan vizsgálati eljárás, aminek alapja, hogy a természetes urán bomlása során 

nemesgáz is keletkezik, és ez a felszín közeli rétegekben mérhető. Ez a nemesgáz a radon, melynek 

régi elnevezése emanáció volt, és az eljárás innen kapta a nevét. 

A bányából kikerülő ércet őrlik (granulálás), majd a granulátumot kísérleti reaktorokban 

kipróbálják. A kísérleti adatok alapján el kell dönteni a tovább feldolgozás módját, meg kell 

határozni az érctisztítás és a dúsítás módozatait. 

A tisztítás és a dúsítás célja UO3-á alakítani az érc urántartalmát, melyet közvetlenül a reaktorban 

való hasznosítás előtt UO2-vé alakítanak.  

1.6.5.1. Az urán dúsítása 

Az izotópia miatt az urán izotópjai kémiai módszerekkel egymástól nem választhatók el, emiatt 

csak fizikai eljárások jöhetnek szóba. 

Az urán dúsítására alkalmas módszerek: 

• gázdiffúzió, 

• gázcentrifugálás, 

• gázfúvókás szeparáció. 

A technikai méretekben alkalmazható dúsítási eljárás a diffúzió, amelynek lényege, hogy urán-

hexafluoridot (UF6) áramoltatnak gázhalmazállapotban olyan porózus falakkal elválasztott 

kamrákon át, amelyek atomtömeg-szám szerinti elkülönítésre képesek. A módszer alapelve, hogy a 
235U kisebb atomtömegű magjai azonos hőmérsékleten valamivel gyorsabban áramlanak, mint a 

nagyobb atomtömegű 238U magok. Emiatt a porózus fal mögött a nagyobb atomtömegű izotópokhoz 

képest a falon átjutott 235U feldúsul. 



A centrifugálásos eljárás elve, hogy egy gázzal töltött igen nagy fordulatszámú forgórendszerben a 

nagyobb tömegű részecskék a forgástengelytől távol eső külső fal mellett koncentrálódnak a 

centrifugális erőre érvényes törvények értelmében. A könnyű izotópok a forgástengely közelében 

maradnak. 

A gázfúvókás szeparáció tulajdonképpen nyomásos diffúzió és az eljárás az uránizotópok 

tömegkülönbségén alapul. Valamely izotópkeverékben adott hőmérsékleten a könnyebb izotóp 

gyorsabban áramlik a kisebb nyomású hely felé. A keverék He és UF6, amely közel 

hangsebességgel egy fúvókán áramlik át. A fúvóka mögött a táguló gázsugár egy könnyebb és egy 

nehezebb részre válik szét. A könnyebb frakcióban a He van nagyobb mennyiségben. 

1.6.5.2. A reaktor f űtőanyagának előkészítése 

A reaktor kialakításánál a geometriának nagyon nagy szerepe van, meg kell akadályozni ugyanis, 

hogy a hasadás során keletkező radioaktív termékek szennyezzék környezetüket. Emiatt a nukleáris 

fűtőanyagot tokozzák. 

A tokozás egyik indoka, hogy a működés során keletkező hő elvezetésére szolgáló közegek (víz, 

gáz, folyékony fém) ne érintkezhessen közvetlenül hasadási termékekkel, mivel ezek erősen 

radioaktívak és felezési idejük néhány másodperctől néhány ezer évig terjedhet. 

A tokokkal szembeni követelmények: 

• ellenálljon a nukleáris fűtőanyag kémiai hatásainak, 

• a hűtőközeg ne támadja meg a külső felületét, 

• hőtágulása közel essen a fűtőanyagéhoz. 

A fenti követelményeknek eleget tevő anyagok a korrozióálló acél és a Zirkalloy ötvözet (Zr, Sn, 

Fe), amelynek neutronbefogó képessége 1/25-e az acélénak. 

A nukleáris fűtőanyagokat egy fontos tulajdonságuk alapvetően megkülönbözteti a fosszilis 

tüzelőanyagoktól: a fosszilis tüzelőanyagok egyetlen gyors folyamatban (égés) leadják energiájukat, 

míg a reaktorban a hasadóanyag fokozatosan használódik el, koncentrációja folyamatosan csökken, 

ami a reakció megszűnéséhez vezet. 

A keletkező bomlástermékek elnyelik a hasításra képes neutronokat. Ha a keletkezett 

bomlástermékeket eltávolítjuk a fűtőanyagtól, helyreállítható az eredeti izotóparány és a megmaradt 

regenerált fűtőanyag ismét felhasználható. 

1.6.6. A Paksi Atomerőmű 

Az aktív és nem aktív zóna szigorú szétválasztására példa a magyarországi atomerőmű 4 blokkja, 



melyek 1982. decemberétől folyamatosan kerültek üzembe helyezésre Pakson (1.64. ábra). 

 

 

1.64. ábra. A Paksi Atomerőmű [42] 

 

A négy blokk mindegyike szovjet tervezésű, második generációs VVER 440-es (VVER = vodo-

vodjannyj-elektricseszkij-reaktor; víz moderátoros, vízhűtésű atomreaktor) típusú reaktorokkal 

üzemel (1.65. ábra). 

 

 

1.65. ábra. A paksi atomerőmű egy blokkjának elrendezése 



 

Az erőmű reaktoraiban az alkalmazott üzemanyagkötegek 235U dúsítása az uránoxidban 1,6%, 2,4% 

és 3,6%-os. Az aktív zóna 312 db üzemi fűtőanyag köteget és 37 db szabályozó és 

biztonságvédelmi kazettát tartalmaz. Egy kötegen belül 126 db fűtőelem rúd van. Az ily módon 

kialakított reaktortér mintegy 42 tonna fűtőanyagot foglal magába 40 000 cirkónium csőben. 

A reaktortartályban lévő víznek fontos szerepe van. Moderátorként a láncreakció folyamatos 

fenntartását biztosítja, áramoltatva az uránt tartalmazó fémcsövek között hűti azokat és a 4 

reaktorban felmelegedett víz fűti a turbinák számára gőzt szolgáltató vízcsöveket. 

A reaktorban áramoltatott víz nyomása kb. 120 bar, amely nyomáson a víz forráspontja 324 °C. A 

közel 300 °C-os túlnyomásos vizet vastag csövekben átvezetik egy vizes tartályon a gőzfejlesztőn. 

A gőzfejlesztőben a víz leadja energiája egy részét, a lehűlt vizet pedig visszaszivattyúzzák a 

reaktorba. Így zárul a primerkör. 

A gőzfejlesztő 40 bar nyomásán 259 °C-on forr a víz. A termelt gőz a turbinákhoz áramlik, ott 

kitágul, lehűl, majd a hűtőberendezésben lecsapódik. A lecsapódott vizet szivattyúval juttatják 

vissza a gőzfejlesztőbe. Ez a szekunder kör. 

A primer és szekunder kör szigorúan zárt, egyikből sem juthat víz sem a szabadba, sem egymásba. 

A paksi atomerőmű szekunder körét (mint hőerőgépet) a Dunából kiemelt víz hűti. Ez - a 

hőfelvételtől eltekintve - teljesen elkülönül a gőzturbinát hajtó szekunderkörtől. Az erőművet 

elhagyó víz pár fokkal melegebb a Duna vizénél. 

Egy-egy reaktor 1375 MW teljesítménnyel termel hőt, amelyből 440 MW elektromos teljesítmény 

nyerhető. A négy reaktor 1760 MW teljesítményt szolgáltat. 

A Paksi Atomerőmű elsőként 1982-ben üzembe helyezett reaktorának üzemideje eléri a 30 évet, 

ami azt jelenti, hogy a tovább működtetéséhez meg kell újítani az engedélyeket, ami teljes műszaki, 

biztonságtechnikai felülvizsgálatot jelent. A magyar Parlament 2009-ben egyhangú döntéssel az 

üzemidő meghosszabbítása mellett döntött, így utat nyitott a szükséges intézkedések megtételének. 

A másik három reaktor tekintetében ugyanez várható. A Paksi Atomerőmű bővítését előkészítő 

munkálatokat befolyásolhatja a Japánban 2011. március 11-én bekövetkezett atomkatasztrófa, de 

valószínűsíthető, hogy ez nem jelenti a bővítés lehetőségének végleges elvetését.  

1.6.7. Atomerőművek a világban és Európában 

Az atomerőművek szerepe a jövőben ugyan vitatott, de nagy valószínűséggel az emberiség még 

hosszú ideig nem mondhat le a nukleáris energia békés célú felhasználásáról, mivel egyéb, a 

környezetet kevésbé terhelő, megújuló energiahordozók (nap, szél, ár/apály, geotermikus 



energiahordozó) egyelőre sem gazdaságilag, sem műszakilag nem alkalmasak nagymennyiségű 

energiaszolgáltatásra. Marad tehát a feladat: olyan eljárásokat kell kidolgozni, fejleszteni és 

alkalmazni, amelyek lehetővé teszik a hulladékok megbízható kezelését és tárolását. Ezzel 

párhuzamosan meg kell nyerni az érintett országok lakosságát a nukleáris hulladékok kezelésének 

és tárolásának biztonságáról. 

A világban több mint 500 reaktor üzemel, melyek földrajzi elhelyezkedését mutatja az 1.66. ábra. 

 

 

1.66. ábra. A világ atomerőműveinek elhelyezkedése [43] 

 

A világban működő, épülő és tervezett atomerőművek országonkénti felsorolását a 1.67. ábra 

mutatja be. A legtöbb épülő atomerőművet India és Oroszország tudhatja magáénak. A tervezett 

atomerőművek tekintetében Kína, India és Japán áll az élen, bár a 2011-ben földrengés és az azt 

követő szökőár következményeként Fukushimában bekövetkezett atomerőműi katasztrófa jelentős 

változásokat okozhat nemcsak e három országban, de az egész világon az atomerőműi fejlesztések 

vonatkozásában. 



 

1.67. ábra. A világ működő, épülő és tervezett atomerőművei (2006) [44] 

 

Jelentős számban vannak azok az országok, amelyeknek villamosenergia termelésében döntő 

mértékben meghatározó az atomerőműi termelés. Jellemző példa erre Franciaország, ahol a 

felhasználásra kerülő villamosenergia 80%-át atomerőművekben állítják elő.  

A 1.68. ábra az európai reaktorok földrajzi elhelyezkedését, a 1.69. ábra pedig az országonkénti 

reaktorok számát mutatja. 



 

1.68. ábra. Atomerőművek Európában [45] 

 

1.69. ábra. Az atomerőművek teljesítménye, és a reaktorok száma Európa országaiban [46] 
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2. Tüzeléstani alapok 

2.1 Levegő-tüzelőanyag arányok 

Az égés gyors oxidáció, ami kémiai energia termikus energiává, azaz hővé alakítását szolgálja. Ez 

az energia szén, hidrogén, kén, vagy ezeket az elemeket tartalmazó vegyületek oxidációjából 

származik. Az oxidálószer általában O2 – a a légkör  molekuláris oxigénje. 

Egyszerű reakcióegyenletek felírásával meghatározható egy adott tüzelőanyag elégetéséhez 

szükséges oxigén. Vegyük például a következő reakciót: 

CH4 + 2 O2 ➛ CO2 + 2 H2O 

A mértékegységek mol-ban értendők, tehát pl. 1 mol metán (CH4) 1 mol CO2-t képez és 1000 mol 

CH4 elégéséhez 2000 mol O2 szükséges, ami 2000 mol H2O képződésével jár. Ha tudjuk, hogy a 

szén atomtömege 12, a hidrogéné 1, a nitrogéné 14, az oxigéné 16, és a kéné 32, meghatározhatjuk 

minden egyes, a reakcióban résztvevő vegyület tömegét, és a várható tömegáramlási sebességeket: 

16 kg/h CH4 elégetéséhez 64 kg/h O2 szükséges, a folyamat során 44 kg/h CO2-t és 36 kg/h H2O-t 

képződik. 

Az égéshez szükséges oxigén általában a levegőből származik, ezért fontos tudni, hogy a száraz 

levegő 20,99% térfogatszázaléka (23,20% tömegszázaléka) O2, a fennmaradó részt többnyire 

nitrogén (N2) teszi ki.  

Hasznos a következő arányok ismerete: 

levegő/O2 - 100/20,99 = 4,76 (térfogat) 

N2/O2 = 3,76 (térfogat) 

vagy 

levegő/O2 - 100/23,20 – 4,31 (tömeg) 

N2/O2 – 3,31 (tömeg) 

Ha az égési levegő nagy nedvességtartalommal bír, illetve ha az égéstermékek egy részét 

visszavezetik az égési levegőáramba, felhígul az oxigénkoncentráció. Ebben az esetben a 

lecsökkent oxigénkoncentrációt kell meghatározni és a kapott értéket kell használni a fenti 

hányadosokban és az alábbi számításokban is. 

A metán égésének reakcióegyenlete ennek megfelelően: 

CH4 + 2 O2 + 2⋅(3,76) N2 ➛ CO2 + 2 H2O + 2⋅(3,76) N2 



Másképpen: 

CH4 + 2⋅(4,76) levegő ➛ CO2 + 2 H2O + 2⋅(3,76) N2 

Az 2.1. táblázat különböző tiszta tüzelőanyagok sztöchiometrikus (mennyiségileg és kémiailag 

helyes) elégetéséhez szükséges oxigén- vagy levegőmennyiségeket tartalmazza, a számításokat a 

fenti módszerrel végeztük. 

 

2.1. táblázat. Sztöchiometrikus égéshez szükséges levegő- és oxigénmennyiség [1] 

Tüzelőanyag (ta)  VO2/Vta V lev/Vta mO2/mta mlev/mta O2 (m
3/kgta) lev (m3/kgta) 

Acetilén C2H2 2,5 11,9 3,08 13,3 2,28 10,8 

Benzol C6H6 7,5 35,7 3,08 13,3 2,28 10,8 

Bután C4H10 6,5 31 3,59 15,5 2,65 12,6 

Karbon C — — 2,67 11,5 1,97 9,39 

Szénmonoxid CO 0,5 2,38 0,57 2,46 0,42 2,01 

Etán C2H6 3,5 16,7 3,73 16,1 2,76 13,1 

Hidrogén H2 0,5 2,38 8 34,5 5,92 28,2 

Kénhidrogén H2S 1,5 7,15 1,41 6,08 1,04 4,97 

Metán CH4 2 9,53 4 17,2 2,96 14,1 

Naftalin C10H8 — — 3 12,9 2,22 10,6 

Oktán C8H18 — — 3,51 15,1 2,6 12,4 

Propán C3H8 5 23,8 3,64 15,7 2,69 12,8 

Propilén C3H6 4,5 21,4 3,43 14,8 2,54 12,1 

Kén S — — 1 4,31 0,74 3,52 

Feketeszén, átl. C — — 2,27 9,8 1,68 7,96 

 

A sztöchiometrikusan helyes (tökéletes, ideális) levegő-tüzelőanyag arány a fenti képlet esetében 

tehát: 2 + 2·(3,76) = 9,52 térfogategység levegő, tüzelőanyag térfogat-egységenként. Azt ezt 

meghaladó arányt “híg” aránynak nevezik, ebben az esetben a többletlevegő oxidáló légkört 

eredményez. Például, ha a levegő-tüzelőanyag arány 10:1, a többlet levegő   

10− 9,52

9,52
×100= 5,04%

 

Néhány tüzelőanyagnak (pl. szén, tüzelőolaj) nincs egyszerűen felírható molekulaképlete, ezért 

ezek nem vizsgálhatók a fenti módszerrel. Ezeket a tüzelőanyagokat általában elemanalízissel 



vizsgáljuk, meghatározzuk a C, H, O, N és S tömegarányát, valamint a nedvességtartalmat és a nem 

éghető anyag (hamu) mennyiségét. Ebben az esetben az oxigénszükséglet úgy határozható meg, ha 

kiszámoljuk, hogy egy adott mennyiségű (pl. 1 kg) tüzelőanyag hány mol éghető elemet tartalmaz. 

Ezután az egyes elemek oxigénszükséglete meghatározható a következő reakcióegyenletekkel: 

   C + O2 →CO2 

   H + ¼ O2 → ½ H2O 

   O → ½ O2 

   S + O2 → SO2 

   N → ½ N2 

A tüzelőanyag saját oxigéntartalmát le kell vonni a tökéletes égésre vonatkozó sztöchiometrikus 

oxigénigényből. Némely tüzelőanyag esetében (tüzelőolaj) ez elhanyagolható mennyiség, másoknál 

(szén, fa) jelentős, így figyelembe kell venni a sztöchiometrikus levegőszükséglet 

meghatározásakor. Ebben az esetben azt kell kiszámolni, hány mol oxigén szükséges 1 kg 

tüzelőanyaghoz, a kapott érték átváltható levegő-molokra a fenti hányadosok segítségével. Ezek a 

mol-értékek ezután tömegre válthatók a 29-es molekulatömeggel számolva.  

A tüzelőanyag nitrogéntartalmának egy kis hányada oxidálódhat, ez azonban általában csak 

elhanyagolható oxigéncsökkenést okoz, így nem kell figyelembe venni a számításokban. A 

nitrogéntartalom döntő hányada keveredik a levegő nitrogéntartalmával és inert gázként áramlik át a 

rendszeren, felhígítva az égéstermékek koncentrációját. Ez a nagy mennyiségű nitrogén jelentősen 

csökkenti a tüzelőrendszer hatékonyságát, mert az égés során keletkező energia nagy része ennek az 

inert gáznak a felmelegítésére fordítódik. Az oxigéndúsítással üzemelő tüzelőrendszerek 

fejlesztésének egyik legfontosabb célja ennek a nitrogén okozta energiaveszteségnek a csökkentése. 

A különböző mértékegységek használatából félreértések adódhatnak. Egyesek levegő/tüzelőanyag, 

mások tüzelőanyag/levegő arányokkal, tömegarányokkal vagy térfogatarányokkal, vegyes SI 

mértékegységekkel (m3/t), illetve vegyes amerikai mértékegységekkel (ft3/gal) számolnak. A 

félreértések elkerülése érdekében a következő módszert javasoljuk. 

Érdemes a levegő-tüzelőanyag arányt mértékegység nélküli mutatókkal kifejezni, mint pl. 

többletlevegő %, egyenértékűségi hányados, sztöchiometrikus hányados. A tapasztalt szakemberek 

általában a többletlevegő %-ot használják. Tudományos körökben az egyenértékűségi hányadost, 

vagy a sztöchiometrikus hányadost részesítik előnyben. A sztöchiometrikus hányados használata a 

legkézenfekvőbb és ez a legkönnyebben elmagyarázható a témában járatlanok számára. Ha a 

sztöchiometrikus hányados (SR) 1, ez az elméleti (sztöchiometrikus) levegőmennyiséget jelöli, ha 



az SR=2, a levegőmennyiség a szükséges kétszerese, ami megfelel 100% többlet levegőnek, ha az 

SR=1,2 az 20% többletlevegőt jelent, és így tovább. Az egyenértékűségi hányados (ER), amit széles 

körben használnak tüzeléstani kutatásokban, az aktuális tüzelőanyag/levegő arány és az elméleti 

vagy sztöchiometrikus tüzelőanyag/levegő arány hányadosa. Az ER a sztöchiometrikus hányados 

reciproka, azaz ER=1/SR. Az ER-t általában a görög φ betűvel jelölik: ha φ < 1, az kis tüzelőanyag-

arányra, vagy nagy többletlevegőre utal; ha φ > 1.0 akkor tüzelőanyag-többlet és levegőhiány áll 

fenn; φ = 1 a sztöchiometrikus pontot jelöli. A különböző értékek közötti átváltásokban segít a 2.2. 

táblázat. 

 

2.2. táblázat. Tüzelőanyag-levegő és levegő-tüzelőanyag arányok mutatói [1] 

 

a egyenértékűségi arány 

b sztöchiometrikus arány 

  Φα SRb %XSc 

Tüzelőanyagban dús gazdag 2,5 0,4 

(levegőben szegény) szegény 1,67 0,6 

   1,25 0,8 

   1,11 0,9 

   1,05 0,95 

Sztochiometrikus 1 1 0 

Tüzelőanyagban szegény 0,95 1,05 5 

(levegőben dús) 0,91 1,1 10 

  0,83 1,2 20 

  0,77 1,3 30 

  0,71 1,4 40 

  0,63 1,6 60 

  0,56 1,8 80 

  0,5 2 100 

  0,4 2,5 150 

  0,33 3 200 

  0,25 4 300 

  0,2 5 400 

  0,17 6 500 

  0,09 11 1000 

  0,05 21 2000 



c %-os levegő-hiány, vagy felesleg 

 

Jelentős mennyiségű többletlevegő nem kívánatos, mivel hasonlóan a maradék N2 gázhoz, kémiai 

reakció nélkül áramlik át a rendszeren, miközben hőt vesz fel, ez a hő pedig a füstgázzal távozik. A 

maximális hasznos hő (legjobb tüzelőanyag hatékonyság) megközelítőleg „0” többletlevegővel 

érhető el (2.1 ábra), azonban termodinamikai és keveredési szempontok miatt bizonyos 

mennyiségű többletlevegőt (10-20%) mindig alkalmaznak a nagy égési hatékonyság elérése és a 

tüzelőanyag oxidációs termékekké (CO2 és H2O) történő közel teljes átalakulása érdekében. 

 

 

2.1. ábra. Rendelkezésre álló hő (legjobb lehetséges hatékonyság) csúcsértékei sztöchiometrikus 

levegő-tüzelőanyag arány mellett [1] 

 

A tüzelőanyag-többlet még kevésbé kívánatos, mivel ez levegőhiányt jelent, azaz a tüzelőanyag egy 

része nem képes elégni. Ez korom, füst és CO emisszióhoz vezet. Az el nem égett, vagy részben 

elégett tüzelőanyag robbanásveszélyt jelent és szennyező emissziót okoz. 



Az égési levegő oxigénnel történő dúsítása a normális 20,9% érték fölé csökkenti a 

nitrogéntartalmat és ezzel a füstgázzal történő hőveszteséget. Ezzel együtt a lánghőmérséklet is 

növekszik, ami javítja a hőcserét, elsősorban a sugárzásos hőátadást. 

A normális 20,9%-nál kevesebb oxigént tartalmazó égési levegő csökkenti a tüzelőanyag 

hatékonyságát, és láng-instabilitást okozhat. Ez a jelenség nedves levegővel történő tüzelésnél, 

szakaszos tüzelésnél, vagy recirkuláció alkalmazásánál fordulhat elő. 

2.2 Tüzelőanyagok 

Az ipari tüzelőberendezésekben használt tüzelőanyagoknak akkora hatása van az égési 

folyamatokra, hogy az égéssel együtt történő vizsgálatuk elengedhetetlen. Később részletesen szó 

lesz a tüzelőanyagokról, itt csak röviden, közvetlenül az égésre kifejtett hatásukkal foglalkozunk. 

2.2.1. Gáznemű tüzelőanyagok 

A gáznemű tüzelőanyagokat egyszerűbb elégetni, kezelni és szabályozni, mint a folyékony vagy 

szilárd tüzelőanyagokat. A gáznemű tüzelőanyag és oxigén molekuláris elegyítése során nem kell 

sem a gázképződésre, sem a szilárd tüzelőanyagon belüli tömeg-transzportra várni. Az égés 

lefolyását csak a keverési sebesség és az égési reakciók kinetikája korlátozza, így kompakt és 

intenzív égés válik lehetővé. Légköri nyomáson 0,001 s reakcióidő és 370 - 370 000 MJ/h·m3 égési 

térfogati intenzitás vagy hőterhelés érhető el [2]. Alacsony égéshőjű gázok annyira felhígulhatnak a 

levegő hozzákeverése után, hogy ekkor az égés lefolyását korlátozni fogja az elegyítési idő és a 

hőmérséklet. 

Az égési stabilitás azt jelenti, hogy a láng könnyen meggyullad és tartósan, megbízhatóan ég a 

gyújtóláng eloltása után. Az égési stabilitás az égő geometriájától, a levegő és tüzelőanyag áramlás 

szabályozásától függ, amelyek fenntartják az újragyulladási helyeket (a) a tüzelőanyag minimális 

gyulladási hőmérséklete felett, (b) a tüzelőanyag gyulladási határain belül, és (c) amikor az 

adagolási sebesség egyenlő a lángsebességgel — az égő teljes üzemi tartományában és minden 

körülmények között.  



 

 

2.3. táblázat. Technikai gázok sűrűsége, moláris tömege és térfogata, gázállandója 

Megnevezés Kémiai 

képlet 

Sűrűség 

kg/m3 

Moláris tömeg 

kg/kmol 

Moláris térfogat 

m3/kmol 

Specifikus gázállandó 

J/kg·K 

Acetilén 

Argon 

Benzol 

Izobután 

n-Bután 

Etán 

Etilén 

n-Heptán 

n-Hexán 

Hidrogén 

Kén-dioxid 

Kén-hidrogén 

Levegő 

Metán 

Nitrogén 

Oxigén 

n-Pentán 

Propán 

Propilén 

Szén-dioxid 

Szén-monoxid 

Vízgőz 

C2H2 

Ar 

C6H6 

C4H10 

C4H10 

C2H6 

C2H4 

C7H16 

C6H14 

H2 

SO2 

H2S 

- 

CH4 

N2 

O2 

C5H12 

C3H8 

C3H6 

CO2 

CO 

H2O 

1,171 

1,784 

3,478 

2,668 

2,703 

1,356 

1,261 

4,459 

3,840 

0,090 

2,928 

1,539 

1,293 

0,718 

1,206 

1,429 

3,457 

2,019 

1,915 

1,977 

1,25 

0,804 

26,038 

39,948 

78,115 

58,12 

58,12 

30,07 

28,054 

100,21 

86,178 

2,016 

64,06 

34,08 

28,96 

16,043 

28,013 

31,999 

72,151 

44,097 

42,081 

44,01 

28,01 

18,015 

22,24 

22,39 

22,46 

21,78 

21,50 

22,17 

22,25 

22,47 

22,44 

22,43 

21,88 

22,14 

22,40 

22,38 

22,40 

22,39 

20,87 

21,84 

21,97 

22,26 

22,41 

23,46 

319,3 

208,1 

106,4 

143,1 

143,1 

276,5 

296,4 

83,0 

96,5 

4124,7 

129,8 

244,0 

287,1 

518,3 

296,8 

295,8 

115,2 

178,6 

197,6 

188,9 

296,8 

461,5 

2.2.2. Folyékony tüzelőanyagok 

A folyékony tüzelőanyagok általában nem olyan könnyen tüzelhetők, kezelhetők és szabályozhatók, 

mint a gáznemű tüzelőanyagok. Oxigénnel csak azután elegyíthetők, ha a folyékony tüzelőanyagot 

elporlasztottuk, ezért az égés lefolyását korlátozza a porlasztás mértéke. A gyakorlatban a 

folyékony tüzelőanyagok égési intenzitása általában kisebb, mint a nagy égéshőjű gáznemű 

tüzelőanyagoké (pl. földgáz). 



2.4. táblázat. Folyékony szénhidrogének tulajdonságai és égési jellemzői 

Képlet Mérték-

egység 

Propán 

C3H8 

Izo-bután 

C4H10 

n-bután 

C4H10 

Relatív molekulatömeg - 44,09 58,12 58,12 

Összetétel         C 

   H 

tömeg % 

tömeg %  

81,72 

18,28 

82,66 

17,34 

82,66 

17,34 

Folyadék sűrűsége (15,56 °C) kg/dm3  0,508 0,563 0,584 

Folyadék fajlagos térfogata dm3/kg  1,969 1,776 1,712 

Gáz sűrűsége (0 °C, 1 bar) kg/m3  2,019 2,668 2,703 

Gáz fajlagos térfogata (15,56 °C, 1 bar)  m3/kg 0,543 0,410 0,410 

Relatív sűrűség (0 °C, 1 bar), levegő = 1 - 1,562 2,064 2,091 

Forráspont (1 bar) °C -42,1 -11,7 -0,5 

Elgőzesítési hő (forráspont 1 bar)  kJ/kg 426 366 385 

Gőznyomás -20 °C 

  0 °C 

  20 °C 

  30 °C 

bar 

bar 

bar 

bar 

2,35 

4,71 

8,44 

10,79 

0,72 

1,57 

3,04 

4,02 

0,45 

1,02 

2,06 

2,84 

Kritikus hőmérséklet  °C 96,8 135,0 151,6 

Kritikus nyomás bar 42,58 36,49 38,06 

Égéshő Ho, HHV 

 

kJ/m3 

kJ/kg 

101803 

50399 

131984 

49478 

133993 

49562 

Fűtőérték Hu, LHV 

 

kJ/m3 

kJ/kg 

93557 

46339 

121603 

45585 

123528 

45711 

Levegőszükséglet 

 

m3/m3 

m3/kg 

23,9 

12,2 

31,0 

12,0 

31,0 

12,0 

Füstgázmennyiség száraz      

   nedves    

m3/m3 

m3/m3 

21,9 

25,9 

28,5 

33,5 

28,5 

33,5 

Gyulladási határ levegőben 

   oxigénben 

térfogat % 

térfogat % 

2,37…9,5

0 

2,0…48,0 

1,80…8,4

4 

1,3…47,0 

1,86…8,4

1 

1,3…47,0 

Lángterjedési sebesség levegőben 

     oxigénben 

cm/s 

cm/s 

32 

450 

32 

370 

32 

370 

Gyulladási hőmérséklet levegőben  

    oxigénben 

°C 

°C 

500 

490 

510 

460 

480 

460 

Lánghőmérséklet levegővel max °C 1935 1900 1896 



 

Mivel a gázképződés fontos része a legtöbb folyékony tüzelőanyag égési folyamatának, a folyékony 

tüzelőanyagok legfontosabb tulajdonságai azok, amelyek a gázképződést befolyásolják. Az egyik 

ilyen tulajdonság a viszkozitás, ami hátráltatja a megfelelő porlasztást. A porlasztás, azaz a 

cseppképződés a gázképződés elősegítésének legfontosabb módszere. A tüzelőanyag tárolást és 

kezelést befolyásoló tényezők szintén fontosak, mivel a gáznemű tüzelőanyagokkal ellentétben, 

amiket általában közüzemi gázvezetékeken keresztül szállítanak, a folyékony tüzelőanyagokat a 

felhasználónak kell tárolnia és szállítania. 

A stabilitási tényezők (gyulladási hőmérséklet, gyulladási határok, és lángsebesség) gyakran nem 

ismertek folyékony tüzelőanyagok esetében, de a lángstabilitással kapcsolatos problémák ritkábbak 

folyékony tüzelőanyagok használatakor. 

2.2.3. Szilárd tüzelőanyagok 

A szilárd tüzelőanyagok nehezebben égethetők, kezelhetők, és szabályozhatók, mint a folyékony, 

vagy gáznemű tüzelőanyagok. A kezdeti dehidratáció és az illók felszabadulása, azaz az illók 

eltávozása után az égési reakció sebessége attól függ, mennyire jut be az oxigén a maradék 

tüzelőanyagba és mennyire jut ki a szénmonoxid a felszínre, ahol az azután gázként elég. A 

reakciósebesség általában alacsony és nagy égési térfogatokra van szükség, még szilárd 

tüzelőanyagok fluidizált formában történő elégetésekor is. Néhány ciklon rendszerű 

tüzelőberendezésben elérhető a gáz és olajlángok intenzitása is [2]. 

A hulladék- vagy melléktermék-tüzelőanyagok, és az elgázosított szilárd tüzelők használata egyre 

jobban elterjed a tüzelőanyagárak emelkedésének következtében. Azok az üzemek, ahol ilyen 

anyagok keletkeznek, vagy helyben felhasználják ezeket energiaforrásként, vagy tüzelőanyagként 

értékesítik őket. A kezelés nehézségei, a rendelkezésre álló hulladék mennyiség-ingadozása és a 

környezetszennyezéssel kapcsolatos problémák bonyolítják ezeknek a tüzelőanyagoknak a 

felhasználását. 

A legtöbb ipari tüzelési folyamat pontos hőmérséklet-szabályozást és egyenletes hőmérsékletet 

igényel, ezért a szilárd tüzelőanyagok - különösen a hulladékokat alkotó különböző minőségű 

szilárd tüzelők - komoly problémát jelentenek. Ezeket a tüzelőanyagokat gyakran nagyon nagy 

égésterekben, leginkább kazánokban és cementipari kemencékben égetik el. Ha kisebb 

teljesítményű és jól szabályozható tüzelőberendezésben szeretnénk szilárd tüzelőanyagokat és 

hulladékot hőforrásként használni, érdemes elgázosítani ezeket, a képződő szintézisgáz 

megtisztítható és az égés ezután jobban szabályozható. 



2.3. A tüzelés termikus szempontjai 

Az ipari gyakorlatban a tüzelés célja általában a különböző tüzelőanyagok kémiai energiájának 

átalakítása termikus energiává, vagy hővé, amit aztán gázok, folyadékok, vagy szilárd anyagok 

feldolgozására használnak fel. Ilyenek például a víz, levegő, vagy gőz hevítése, amivel egyéb 

folyamatokat, vagy berendezéseket hevítenek, fémek és nemfémes ásványi anyagok hevítése azok 

feldolgozása és gyártása során, szerves anyagok hevítése feldolgozásuk és finomításuk során, vagy 

a levegő melegítése háztartási célokra. Mindezek végett fontos hogy rendelkezésünkre álljon egy jól 

használható módszer, amivel megállapíthatjuk mennyi hő nyerhető egy adott égési folyamatból. 

A kinyerhető hő egy adott terhelés mellett kinyerhető hőmennyiség (hasznos teljesítmény), a 

füstgáz veszteség kivételével minden veszteség beleértendő (2.2. ábra).  

 

2.2. ábra. Sankey diagramm – tüzelőanyaggal hevített berendezések hatékonyságának kvalitatív és 

durva kvantitatív elemzésére alkalmas módszer 

 

A rendelkezésre álló hő tüzelőanyag-egységenként: 

QR=Ho-Qfgn=Hu-Qfgsz 

 

ahol QR = a rendelkezésre álló hőtartalom 



 HO = az égéshő (az angolszász irodalomban HHV) 

 Hu = a fűtőérték (az angolszász irodalomban LHV) 

Qfgn = a nedves füstgázokkal távozó hőveszteség 

Qfgsz = a száraz füstgázokkal távozó hőveszteség 

A 2.3. ábra egy jellemző földgáz eltüzelésénél a rendelkezésre álló hő %-os értékeit mutatja; míg a 

4. ábra ugyanezt egy tipikus nehéz fűtőolaj esetére tartalmazza.  

 

 

2.3. ábra. Földgáz hasznosítható hőtartalma (Ho=37,3 MJ/m3) 

 

Példák: Ha a füstgáz hőmérséklete 870°C, a levegő hőmérséklete 15°C a többletlevegő 10%, a 

hasznosítható hő 54%, az adiabatikus lánghőmérséklet pedig 1820°C. Ha az égési levegő 650°C 

lenne, a hasznosítható hő 77%-ra, a lánghőmérséklet pedig 2070°C emelkedne. Érdemes ezt az 

ábrát az oxigéndúsítás hatását leíró 24. ábrával összehasonlítani. 

 

A levegő “tiszta” (90-99%) oxigénnel történő valamilyen fokú helyettesítése nagyobb 

lánghőmérséklet és nagyobb hasznos hőt elérése érdekében, vagy a nitrogén égéstérből való 

kivonása és így az NOx képződés csökkentése céljából történhet.  

A 2.4. ábra az elérhető hőmennyiségeket és az adiabatikus lánghőmérsékleteket (x metszéspontjai) 

mutatja különböző oxigéndúsítás és 100% oxigén esetében. 



Az égés során végbemenő hőcserének két formája van: a sugárzásos és a vezetéses hőcsere. 

Mindkét folyamat során felület veszi fel a hőt. A lángsugárzás a részecske- és gázsugárzásból 

származik. A láng sárgás fényéért valójában a szilárd korom és szénrészecskék felelősek, a 

tényleges hőcsere az infravörös hullámhossztartományban zajlik. Mivel az olajoknak általában 

magasabb a C/H aránya, mint a gáznemű tüzelőanyagoknak, az olajláng általában sárgább és 

világítóbb, mint a gázláng (esetenként az olajláng is lehet kék színű). Késleltetett keveréses égők 

használatával, vagy levegőhiányos tüzelésnél a gázláng világítóbbá tehető, a sugárzóképesség 

növelhető. 

 

 

2.4. ábra. Nehéz fűtőolaj (No 6 típusú) hasznosítható hőtartalma (Ho=42,72 MJ/l) 

 

Példa: A távozó gázok hőmérséklete 1200°C, az égőkbe belépő levegőé 540°C, a többlet levegő 

10%, hasznosítható az égéshő 62%-a, a füstgázveszteség 100% - 62% = 38 %. 

 

A részecskesugárzás a Stefan-Boltzmann törvény szerint zajlik, de függ a lángban lévő részecskék 

koncentrációjától. A részecskék hőmérsékletének és koncentrációjának mérése vagy becslése 

nehezen kivitelezhető. 

A gázláng- és a kékláng-sugárzás nagyobb része ultraibolya sugárzás és általában kevésbé intenzív. 

A háromatomos gázok (CO2, H2O, és SO2) nagyrészt infravörös sugárzást bocsátanak ki. A lángon 



kívül eső gázok is bocsátanak ki ilyen gázsugárzást (mind világító, mind nem világító gázok 

esetében). Durva általánosításképpen elmondható, hogy a kék és nem világító lángok általában 

forróbbak, kisebbek és kevésbé intenzíven sugároznak, mint a világító lángok.  

A gázsugárzás a háromatomos molekulák koncentrációjától (vagy parciális nyomásától) és a „réteg” 

vastagságától függ. Ezen lángok hőmérséklete a legtöbb tüzelőberendezésben ingadozó. 

Az égéstermékek hővezetése a hagyományos hővezetési törvények szerint történik, elsősorban az 

égés sebessége határozza meg a mértékét. Ezzel magyarázható az utóbbi időben a nagy sebességű 

égők elterjedése bizonyos felhasználási területeken. Valódi lángütközéssel történő lángvezetést 

nehéz értékelni, mivel a lánghőmérsékletek olyan gyorsan változnak, hogy nehéz őket mérni, vagy 

becsülni, másrészt ennek vizsgálatához a hővezetési egyenleteket olyan tartományokba kellene 

extrapolálni, amelyekben nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok. 

A falsugárzás a hőátadás második szakasza. A fal lángsugárzáson, vagy vezetéses hőcserén 

keresztül felhevül. Az úgynevezett infravörös égők és a sugárzásos égőkben a láng konvekciója 

segítségével izzásig hevítenek valamilyen szilárd anyagot (tűzállófalat, vagy fémet) amelyek így jó 

sugárzóvá válnak. 

2.3.1. Gázkeverékek égéshője és fűtőértéke 

Az égésmeleg (felső fűtőérték) Hf az egységnyi mennyiségű száraz tüzelőanyag elégésekor 

felszabaduló hő, ha a tüzelőanyag és az égéshez felhasznált levegő kezdeti hőmérséklete, valamint 

az égéstermék végső hőmérséklete egyaránt 20 °C, az égéstermék víztartalma folyékony 

halmazállapotú. A fűtőérték (alsó fűtőérték) Ha, vagy Hu definíciója csak abban tér el az előzőtől, 

hogy az égéstermék nedvességtartalma gőzhalmazállapotban van jelen, azaz a fűtőérték a vízgőz 

párolgási hőjével kisebb az égéshőnél. Ennek értelmében az égésmeleg és a fűtőérték között csak 

olyan fűtőanyagoknál van különbség, amelyek elégetésekor vízgőz keletkezik. 

Száraz gázkeverék égéshője (fűtőértéke) a gázösszetétel és az alkotók égéshője (fűtőértéke) 

ismeretében számítható: 

az égéshő: 
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a fűtőérték: 
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Néhány éghető gáz égéshőjét és fűtőértékét az 2.5. táblázat tartalmazza. 



 

2.5. táblázat. Tiszta gázok égéshője és fűtőértéke 

Gázfajta Égéshő, Ho Fűtőérték, Ha 

 kJ/kg kJ/kmol kJ/m3 kJ/kg kJ/kmol kJ/m3 

Hidrogén 

Szén-monoxid 

Metán 

Etán 

Propán 

n-Bután 

n-Pentán 

n-Hexán 

n-Heptán 

Etilén 

Benzol 

142380,1 

10144,5 

55645,7 

52033,6 

50510,4 

49090,3 

45741,2 

48828,7 

48022,6 

50146,0 

42473,7 

287024,0 

284156,2 

892723,3 

1564651,8 

2227355,0 

2853126,4 

3300276,5 

4207956,6 

4812344,3 

1414369,9 

3317832,6 

12795,7 

12608,6 

39886,8 

70557,6 

101980,4 

132691,0 

158127,5 

187502,1 

214132,6 

63549,3 

147707,8 

120470,1 

10144,5 

50152,2 

47651,7 

46513,3 

45346,9 

42244,7 

45239,5 

44547,6 

47260,2 

40771,5 

242855,6 

284156,2 

804592,3 

1432887,0 

2051096,8 

2635554,7 

3047994,1 

3898646,6 

4464110,2 

1325837,3 

3184863,1 

10826,6 

12680,6 

35949,1 

64615,7 

93910,3 

122572,3 

146039,8 

173719,5 

198637,7 

59571,4 

141788,1 

 

Ha valamely gázkeverék számított és mért fűtőértéke egyaránt ismert, ajánlatos a mért fűtőértéket 

alapul venni, mert abban nem jelentkezik a gázelemzés hibája. 

2.3.2. Gyulladási hőmérséklet 

Az éghető gázkeverékben az égési reakciót vagy külső gyújtóforrás, vagy az öngyulladás jelensége 

indítja meg. A gyulladás és a gyújtás egyaránt energiaáram következménye. 

Az öngyulladás során a teljes keveréktérfogatban adott hőmérséklet elérésekor a lassú oxidációs 

reakciók hirtelen robbanásszerűen gyors égési reakciókba mennek át. Az öngyulladási hőmérséklet 

meghatározott rendszeren belül az a legalacsonyabb éghető keverék hőmérséklet, amelynél a 

legkisebb hőmérséklet emelkedés hatására a rendszerben már végbemehet a reakció öngyorsulása. 

A rendszer határoló falának azt a legkisebb hőmérsékletét, melynél az öngyulladás bekövetkezhet, 

gyulladási hőmérsékletnek nevezik. 

Az öngyulladási és gyulladási hőmérséklet nemcsak a gázfajta, hanem a meggyulladó rendszer 

jellemzője is, ezért csak hőmérséklet határok között adható meg. Az öngyulladási hőmérsékletet 

befolyásolja az éghető keverék összetétele, általában legalacsonyabb a sztöchiometrikushoz közeli 

hőmérsékleteknél. 

A 2.6. táblázat a gázok öngyulladási, gyulladási hőmérséklethatárait tartalmazza atmoszférikus 

nyomáson, levegőben. 



2.6. táblázat. Néhány gáz gyulladási hőmérséklete atmoszférikus nyomáson 

Tüzelőanyagfajta Gyulladási hőmérséklet, °C 

Levegőben Oxigénben 

Acetilén 

Bután 

Etán 

Etilén 

Hidrogén 

Metán 

Pentán 

Propán 

Szén-monoxid 

406-480 

490-570 

530-630 

542-547 

530-590 

650-750 

470-550 

530-588 

644-658 

416-440 

460 

520-630 

500-519 

580-590 

556-700 

 

490 

637-658 

2.3.3. A gyulladási koncentráció határai 

A gyulladási koncentráció határai az éghető anyagok olyan koncentrációértékei, amelyek a 

lehetséges gyulladás tartományát behatárolják. A gyulladás felső koncentráció határa alatt pl. a 

keverék meggyulladhat, felette azonban nem. 

Az éghető gázok és gázkeverékek gyulladási koncentráció határait befolyásolja a kezdeti nyomás és 

hőmérséklet, valamint azok inert tartalma. 

A gázok gyulladási koncentráció határait levegőben atmoszférikus nyomáson és 20 °C 

hőmérsékleten a 2.7. táblázat tartalmazza. 

Egy gázkeverék gyulladási koncentráció határait a keverék inert tartalma befolyásolja: 
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ahol: Zékev a keverék éghető részére számított gyulladási koncentráció határ 
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 B    – a gázkeverék inert tartalma 

 Zi   – az alkotók alsó (felső) gyulladási koncentrációhatára 

 ϕéi  – az éghető komponensek térfogatarányai, a keverék éghető részére vonatkoztatva. 



 

2.7. táblázat. Éghető gázok gyulladási határa (20 °C-os levegőben) és normál lángterjedési 

sebessége 

Megnevezés Képlet Gyulladási határ Normál 

lángterjedési. 

sebesség, m/s 

  alsó 

% 

max. 

% 

felső 

% 

Metán 

Etán 

Propán 

Bután 

Pentán 

Hexán 

Heptán 

Acetilén 

Etilén 

Szén-monoxid 

Hidrogén 

Benzol 

Generátorgáz 

Kokszkemencegáz 

Városi gáz 

Nagyolvasztó 

torokgáz 

Földgáz 

CH4 

C2H6 

C3H8 

C4H10 

C5H12 

C6H14 

C7H16 

C2H2 

C2H4 

CO 

H2 

C6H6 

5,0 

3,0 

2,2 

1,9 

1,4 

1,2 

1,1 

2,5 

3,1 

12,5 

4,0 

1,3 

16,0 

5,0 

5,0 

 

35,0 

4,5 

9,96 

6,28 

4,54 

3,52 

2,92 

2,52 

2,26 

9,50 

7,40 

53,0 

42,0 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

15,0 

12,5 

9,5 

8,5 

7,8 

7,4 

6,7 

80,0 

32,0 

74,0 

75,0 

44,0 

64,0 

33,0 

38,0 

 

75,0 

13,5 

0,35 

0,40 

0,39 

0,38 

0,39 

0,39 

0,39 

1,50 

0,68 

0,43 

2,80 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

A gázkeverék maximális lángterjedési sebessége a következő összefüggéssel határozható meg: 
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A gázkeverék inert összetevői csökkentik a lángterjedési sebességet.  



2.3.4. Wobbe-szám 

A gázégőből kiáramló gázkeverékre jellemző a kémiailag kötött energia árama, amely azonos 

hőmérséklet- és nyomásviszonyokra vonatkoztatott égéshő és a térfogatáram szorzata: 

 ϕ = qv ⋅ Ho,   J/s 

ahol  Ho a tüzelőanyag égéshője 

 qv a tüzelőanyag térfogatárama 

 

,
p2

Aq
gáz

v ρ
∆ϕ ⋅⋅⋅=

      

 A gáz relatív sűrűségét (d = ρgáz/ρlev ) felhasználva a hőáram: 

 
Φ = φ ⋅ A⋅ 2 ⋅ ∆p

d ⋅ ρlev

⋅ Ho

 

Változatlan gázfúvóka és gáznyomás esetén: 

 d

H
konst o⋅=Φ

     

Az összefüggésben szereplő törtet nevezzük Wobbe számnak. Értéke normálállapotra (erre utal az 

indexben a 0) vonatkoztatva a Hf égéshővel: 

 
W0 f = Ho

d   

Ha adott gázfajtával üzemelő gázfogyasztó készüléken egy másik gázfajtát égetünk el, és azt 

akarjuk, hogy az időegység alatt felszabadított energiamennyiség ugyanakkora legyen, a két gázra a 

qv⋅Ho szorzatoknaknak egyenlőnek kell lennie. Ez gyakorlati követelmény, mert a gázfogyasztó 

készülékeket a névleges hőtermelésre méretezik. A feltétel a Wobbe-számok egyenlőségét igényli, 

ha természetesen az egyéb jellemzők – a kiömlési tényező, fúvóka átmérő, a gáz nyomása és 

hőmérséklete, stb. – változatlanok maradnak. 

Az említett tényezők közül a gázellátó rendszerekben leginkább a gáznyomás változhat, ezért 

alakították ki az ún. módosított Wobbe-számot 

 
W0b = Ho ⋅ ∆pst

d
,
 

ahol: ∆pst = a gázfogyasztó készülék vezetékében áramló gáz statikus túlnyomása. 

Újabban gyakran találkozunk a fűtőértékkel számított ún. alsó Wobbe-számmal is. 



3. Lángok aerodinamikája 

Egy jól megtervezett égő a következő feltételeket biztosítja: 

1. a kívánt mennyiségű tüzelőanyagot és levegőt bejuttatja a kemencébe a megfelelő 

hőmennyiség felszabadulása érdekében; 

2. a hőfelszabadulás meghatározott lángforma mentén történik; 

3. stabil gyulladás és biztonságos üzemeltetés; 

4. a levegő és a tüzelőanyag megfelelő keveredése; 

5. elégséges recirkulációs tartomány biztosítása; 

6. különböző tüzelőanyagokkal és oxidálószerekkel üzemeltethető; 

7. egyszerűen működtethető; 

8. alacsony légszennyező-kibocsátás és minimális zaj, 

9. maximális hatékonyság. 

Összefoglalva: az égőt úgy kell megtervezni, hogy a láng az égőhöz képest rögzített helyzetű legyen 

és előre meghatározott módon égjen. Széles égési tartományban meg kell hogy őrizze a láng a 

helyzetét. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy miért az égő aerodinamikája befolyásolja leginkább a 

fenti tényezőket. 

3.1. Előkevert lángok 

3.1.1. Előkevert lamináris lángsebesség 

Az előkevert lamináris lángsebesség az a sebesség, amivel egy láng áthatol a tüzelőanyag-levegő 

keveréken. Ez egy alapvető fizikai-kémiai tulajdonsága a tüzelőanyag-oxidálószer keveréknek, ezt 

tehát nem befolyásolja az égő aerodinamikája. Nagyon kevés ipari égő produkál lamináris lángot, 

ezért a lamináris lángsebesség és az égő kilépő szelvényében (égőszájnál) mért sebesség közötti 

kapcsolat közvetett, nem közvetlen. A 3.1. ábra különböző levegő-tüzelőanyag keverékek előkevert 

lamináris lángsebességét mutatja. 

Ezeket a sebességeket a különböző vegyületek molekuláris diffúziója, a hőáramlás és a reakciók 

sebessége befolyásolja, ennek megfelelően a H2 kivételével, az értékek alacsonyak, a 0,3-0,6 m/s 

tartományban mozognak. Adiabatikus körülmények között, amelyek igen ritkák az ipari 

gyakorlatban, ha a lángsebesség magasabb vagy alacsonyabb, mint az üzemeltető által 

meghatározott beáramlási sebesség, a láng felvillan, illetve kialszik. A gyakorlatban lamináris 

áramlási körülmények között a lángfront, ami nagyon vékony, kb. 1 mm, helyzete úgy változik, 

hogy az áramlási sebesség és a lángsebesség egyenlő legyen. 



 

 

3.1. ábra. Lamináris lángterjedési sebességek (térfogat % a levegő/gáz keverékben) 

 

A lamináris lángsebesség (Wl) becslésére szolgáló legegyszerűbb elmélet [3] entalpia egyensúlyon 

alapul: 

 (3.1) 

 ahol 

   = a keverék hővezető képessége [  ] 

  ρ =  a keverék sűrűsége [ ] 

  cp =  a keverék fajhője [  ]  

  kr = a reakciósebesség [1/s] 

A lángsebesség tehát exponenciálisan függ a lánghőmérséklettől, mivel a reakciósebesség is így 

függ a lángsebességtől. 



3.1.2. Előkevert lamináris láng stabilizálása csövekben 

A gyakorlatban a csőátmérő fontos szerepet játszik a lángstabilizálásban. Ez azzal magyarázható, 

hogy a cső fala hőelnyelőként viselkedik, elfojtva ezzel a reakciót. Amikor az áramlási sebesség 

meghaladja a lángsebességet, a láng kezd elemelkedni a cső végén, így a hőveszteség a csövön 

csökken, a hőmérséklet nő, így a lángsebesség is nő, így a láng új helyzetben stabilizálódik a cső 

kimenete felett. Az áramlás további növekedése kioltja a lángot a hígulás mértékének növekedése 

miatt. Alacsony áramlási sebesség mellett, ha a cső átmérője kisebb, mint a csillapítási távolság 

fele, a láng nem feltétlenül csap vissza a csőben, amit a következő képlettel határozhatunk meg [4]: 
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A kioltási távolság (dkioltása) fontos tulajdonság, egyébként a láng mindig a lassú áramlású 

területeken terjedne lefelé a cső fala mentén. Így a csőben stabilizált előkevert lamináris lángok 

széles recirkulációs tartományt tesznek lehetővé, anélkül hogy az adiabatikus lángsebesség 

változna. Jó példa erre a háztartási gáztűzhely égője. 

3.1.3. Turbulens előkevert lángok (Visszakeverés nélkül) 

Turbulens áramlási viszonyok között az előkevert lángot lehetővé tevő beáramlási sebesség jóval 

nagyobb, mint a lamináris lángsebesség. Ennek az oka az, hogy a turbulencia olyan örvényeket 

okoz, amelyek jelentősen eltorzítják a lamináris lángfrontot. Így habár az átlagsebesség nagyobb, 

mint a lamináris lángsebesség, a hullámzó lángfront sebessége megegyezik Wl-gel. Nagy Reynold’s 

értékek esetén az átlagos turbulens lángsebesség a lamináris lángsebesség négy-ötszöröse, vagyis 

körülbelül 3 m/s metán-levegő keverékek esetében. 

Az előzőek alapján világos, hogy a hő visszaáramoltatása (sugárzással, vagy a forró égéstermékek 

égéstérbe történő visszavezetésével) nélkül lehetetlen nagy égési sebesség mellett stabilizálni az 

előkevert lángokat. Emiatt kell szót ejtenünk a reverz áramokról. Az előkevert lángokban definíció 

szerint a tüzelőanyag és a levegő keveredése gyors és ez nem szabályozza a lánghosszat.  

3.1.4. Előkevert lángok aerodinamikája 

A következőkben részletesen ismertetjük, hogyan valósítható meg a forró gáznemű égéstermékek 

recirkulációja az égők és az áramlás szabályozásával. Hasznos a következőket megkülönböztetni: 

szabad láng, zárt láng örvény nélkül, zárt láng örvénnyel és a torlótestek menti áramlás. 



3.1.4.1. Szabad sugarak 

Képzeljük el, hogy egy turbulens láng áramlik egy nyugodt közegbe, ahogyan azt a 3.2. ábra 

mutatja. Ha a központi tengely menti sebességet um-mel , az átlagsebességet uo-val jelöljük, a 

következő összefüggés igaz a kilépéstől mért ötszörös fúvóka átmérőnél nagyobb távolságokban: 

1−









=

oo

m

d

x
A

u

u

 (3.3) 

 

 

3.2. ábra. Izotermikus szabad sugár 

 

A sebességcsökkenés tehát fordítottan arányos a távolsággal. Az átlagos radiális sebesség Gauss 

szerinti eloszlást mutat: 
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Az axiális sebességcsökkenés oka a környezőközeg. Ha ez a közeg hideg, a bekövetkező keveredés 

gyorsan lehűti a forró sugarat. Ez a lehűlt közeg, hatással van a sugár középvonalában áramló 

közegre a sugárátmérő ötszörösének megfelelő távolságban. A terjedési szög körülbelül 19-22° és 

független az uo-tól. Ricou és Spalding [5] szerint a beáramlás sebességét (me), a következő 

összefüggés adja meg: 
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 ahol 

  ρe = a beáramló közeg sűrűsége 

  ρo = fúvókát elhagyó közeg sűrűsége 

  em&  = a fúvókába belépő közeg tömegárama 

  om&  = fúvókából kilépő közeg tömegárama 

  do = fúvóka átmérője 

3.1.4.2. Sugarak áramlása zárt térben: másodlagos recirkuláció megvalósítása 

A zárt terekben a sugár keveredik a környezőközeggel és szétterjed. A közeg azonban ebben az 

esetben égési gázokból áll, amelyeket a falak mentén visszavezetnek az égéstérbe. A falak a sugár 

túl gyors szétterjedését is megakadályozzák. Ha a falak forróak, ezzel a módszerrel a forró gázok 

visszakerülnek az égéstérbe, ami kedvez a lángstabilitásnak. Ha a falak hidegek, vezetéses hőcsere 

történik, és a másodlagos recirkuláció hideg hígítóként szolgál, így rontja a lángstabilitást. 

 

 

3.3. ábra. Axiális zárt sugár és másodlagos recirkuláció 

 

Thring és Newby [6] vizsgálta a zárt sugarakat (3.3. ábra). A következőket feltételezték: 

1. Szabad sugárként a sugár 19.4 fokban terjed, így xp távolságban ütközik a falnak. 

2. Szabad sugárként a sugár ütközése C pontig, xc helyzetben történik (azaz ekkor a 

keveredés megszűnik és a kiáramlás kezdődik) félúton xN pont (ahol a ütközés 0) és a között a pont 

között, ahol a sugár a falnak ütközik (3.4. ábra).  

 



 

3.4. ábra. A perdület okozta elsődleges és másodlagos recirkuláció kialakulása 

 

A fentieket feltételezve xN, xc és xp a következőképpen fejezhető ki: 
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xp = 5,85L
  (szabad sugár, a = 19,4°)  (3.8) 

Az N és C pont között ütköző tömeg a másodlagos recirkuláció tömege és a következő egyenlettel 

számítható 
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ami körülbelül 10%-os hibahatárral megegyezik a kísérleti adatokkal [7].  θ egy hasonlósági 

paraméter, amivel a különböző fúvóka és kamraméreteket lehet figyelembe venni. A fenti 

összefüggések jól használhatók ennek az egyszerű előkevert turbulens zárt sugárnak az esetében. A 

másodlagos recirkuláció lángstabilizálásban játszott szerepét ismét szeretnénk hangsúlyozni. 

3.1.5. Perdített zárt sugarak: recirkuláció 

A lángstabilizálás nélkülözhetetlen eleme valamilyen fokú másodlagos recirkuláció. Sok esetben a 

zárt sugarakkal kivitelezett másodlagos recirkulációval nem biztosítható a forró gázok vagy aktív 

keverékek folyamatos adagolása, ami fenntartaná az égést. Ebben az esetben a forró gázok 

visszavezetését más módon kell megoldani. 

Egy perdítés, azaz tangenciális áramlás az égő végén radiális nyomás-gradienst okoz, ami a 

következőképpen írható le: 
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  (centrifugális erő) (3.12) 

ha a radiális sebességet és a viszkozitást elhanyagoljuk, ez az érték minden esetben pozitív lesz. Ez 

azt jelenti, hogy a nyomás az örvény közepén lesz a legalacsonyabb. Ahogy az örvény szétoszlik az 

égési térben, a középvonal mentén növekszik a nyomás. Ez az ellentétes irányú nyomás-gradiens 

vissza áramlást indít a középvonalban, ami a forró gázok elsődleges recirkulációjához vezet (8. 

ábra). 

A perdület-paraméter (S) definíció szerint:  

S = keresztirányú impulzuserő tengelyirányú komponense / tengelyirányú impulzuserő 

tengelyirányú komponense 

a következő képlettel számítható: 
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ahol 

  r = sugárirányú koordináta   

  R = fúvóka sugara 

vθ sajnos nagymértékben függ r-től az égő kilépésénél, ezt a perdítési paraméter számításakor fontos 

szem előtt tartani. A függést befolyásolja a perdítés keletkezésének módja. A perdület-paraméter 



azonban fontos jellemző, ami a perdített lángok áramlásának leírására szolgál és jól használható 

méretezések során végzett számításoknál. 

S > 0,3 esetén ellenáramlás jöhet létre, a növekvő örvény minden esetben rövidíti a lángsugarat és 

növeli a szórását. Gyengén örvénylő áramok esetén (S < 0,3) a szóródás szögét a következő 

képlettel számíthatjuk ki: 

a = 4,8 + 14S  (3.14) 

3.1.5.1. Lángstabilizálás torló elemekkel 

Ha egy U sebességgel áramló folyadék útjába egy torlasztótestet helyezünk, mögötte alacsony 

nyomású tér alakul ki, és a határoló közegre ható súrlódási erők miatt a közeg szétválik. Ennek 

eredményeképpen egy recirkulációs zóna, másnéven surlódási örvényzóna keletkezik (3.5. ábra). 

 

 

3.5. ábra. A torlóelem mögött kialakuló áramlás okozta recirkuláció 

 

Ha a gyulladás időpontját τi és az ütközés időpontját τc megfeleltetjük egymásnak, 

meghatározhatjuk a kioltás sebességét. 
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( =& 100 D τi = 10-2 sec esetén) 

Így tehát ésszerű átmérőjű (D) akadályok esetén a kioltási sebesség a maximális turbulens 

lángsebesség sokszorosa lehet.  

A következőket állapíthatjuk meg az előkevert turbulens lángokkal kapcsolatban: 

1. Nagy égési sebességek esetén is stabil gyulladás biztosításának elengedhetetlen feltétele a 

forró égéstermékek, vagy hő recirkulációja. 

2. Ez megvalósítható másodlagos recirkulációval zárt sugarakkal, ez a folyamat modellezhető 

és kizárólag axiális sugarak esetében méretezési számításokban használható. 

3. A perdítés minden esetben hatékonyan stabilizálja a lángot, de egyúttal meg is rövidíti azt. A 

perdítéses áramlást nem lehet egyszerűen modellezni. 

4. A torlótestekkel kivitelezett stabilizáció olcsó módszere a recirkulációs áramok 

létrehozásának, ezzel a módszerrel nagy behatoló kioltási sebesség érhető el.  

3.2. Diffúz-kevert turbulens lángok 

Az előkevert égők alternatívája a diffúz-kevert típus, amit fúvóka-kevert típusnak is neveznek. A 

használatban lévő égők többsége ilyen típusú. Ebben az esetben turbulens diffúziós folyamattal a 

lángon belül keverednek a tüzelőolaj-részecskék, az atomizált olajcseppek, vagy a por alakú 

szénrészecskék a levegővel. A 3.6. ábra rajzán egy diffúziós gázláng égő és a keverési eljárás 

vázlat rajza látható. A levegő egy lepkeszelep rendszeren keresztül jut be, amivel a rendelkezésre 

álló nyomásnak megfelelően szabályozható a bejutó levegő mennyisége, a lepkeszelep gyakran 

perdítő koszorús kialakítású, ez az égési levegő perdített áramlását okozza. 

 

 

3.6. ábra. Diffúziósan keverő égő vázlat rajza 



 

A gázsugarat egy a levegő belépési csatornájában (a levegővel való keveredést elősegítő módon) 

elhelyezett fúvókán, vagy elosztógyűrűn keresztül vezetik be. A láng fenntartásához szükséges 

mennyiségű, az égési határokon belüli keverék azonban csak a gázsugár belépésétől távolabb jön 

létre, ahol a sebesség valamelyest csökkent. Csak a levegő/tüzelőanyag arányának bizonyos 

tartományában marad fenn az égési folyamat.  

A tényleges égési folyamat igen bonyolult, számos fizikai és kémiai folyamat zajlik egyszerre. A 

diffúz lángban az égés sebességét a levegő és a tüzelőanyag keveredésének foka határozza meg, ami 

a nagy és kis sebességű területek közötti tömeg- és impulzus-áramot foglalja magába. Csak 

viszonylag rövid szakaszon keletkezik éghető keverék, ez szabályozza a lángot. A lángot 

meglehetősen eltorzítja a tüzelőanyagot és oxigént tartalmazó örvények állandó mozgása. A még 

meg nem gyulladt területekre jutó lángokból új lángok gyulladnak, a már kiégett részekre jutó 

lángok pedig kialszanak. Mivel a lángfront nem képes túl nagy sebességgel mozogni, így állandóan 

távol marad a gáz fúvókától. Egy állandó hideg gázkeveréken a lángfront viszonylag lassan hatol át, 

kb. 0,6-9 m/s sebességgel. Túl nagy sebesség esetén a láng kialszik, ezért különös figyelmet kell 

fordítani a láng helyben tartására.  

Némelyik fúvókával-keverő égőben a gáz több nyíláson keresztül, számos sugárban jut be a 

levegőadagoló nyílásába, így a levegő és a tüzelőanyag elegyedése már javában zajlik az égéstérbe 

kerülés előtt. Az ilyen égőket nem lehet egyértelműen sem az előkeveréses sem a diffúziós égőkhöz 

sorolni. 

A láng méretét és alakját nagyrészt az határozza meg, milyen módszert használnak a levegő és a 

tüzelőanyag keverésére és a gyulladási hőmérsékletre történő hevítésre. A láng alakja égőről égőre 

jelentősen változik. Erre később bővebben kitérünk. A fenti megállapítások igazak olajlángokra is, 

megjegyzendő azonban, hogy a porlasztás és a folyékony fázis pirolízise tovább bonyolítja ezeket a 

folyamatokat.  

Ahogyan a gázlángok, úgy az olajlángok esetén is számos lángalak lehetséges, amit a porlasztó 

rendszer szórási alakja, az égési levegő adagolási módja, és annak axiális, tangenciális vagy perdítő 

impulzusa befolyásol. 

3.3. Turbulens diffúziós lángtípusok 

3.3.1. A perdület hatása 

Gondoljuk át a perdület és a teljes (levegő és tüzelőanyag együttes) axiális 

nyomatékának/impulzusának hatását. Emlékezzünk vissza, hogy a gyors perdület elsődleges 

recirkulációt, az égés tengelyében visszaáramlást idéz elő. Ezt a visszaáramlást azonban a 



tüzelőanyag sugár axiális áramlása semlegesítheti. A 3.7. ábra rajzaihoz feltüntetett négy helyzetet 

tárgyaljuk az alábbiakban. (elnevezések Beér és Chigier nyomán [8]). 

 

 

3.7. ábra. Lángok csoportosításának egyszerű sémája 

3.3.2. 1A: perdületmentes, mérsékelt axiális nyomaték 

Az 1. típusú láng hosszú, rosszul keveredett, és erősen világító. Az 1A elnevezés kapcsolódó lángot 

jelöl, nulla perdület mellett kapcsolódó láng csak mérsékelt axiális nyomaték és forró másodlagos 

recirkuláció mellett lehetséges. Az égőszájban mért sebesség kb. 30 m/s. Ilyen lángot használnak 

cementégetők égőiben, fémhevítő berendezésekben és tangenciális tüzelésű kemencékben. 

3.3.3. 1B: perdületmentes, igen nagy axiális nyomaték 

Az 1B elnevezés egy nagy axiális nyomatékkal, nulla perdítéssel bíró láng, amely esetében a 

gyulladás késleltetett és a nagy sebesség majdnem kioltja a lángot. Amennyiben a másodlagos 

recirkuláció miatt a hideg gázok (hideg falak) kioltják a gyulladást, a láng kialszik. Ez a “leszakadó 

láng” eredendően nem stabil. 



3.3.4. 2: Mérsékelt perdület (S < 0,6), mérsékelt axiális nyomaték 

A perdület növekedésével elkezdődik az elsődleges recirkulációs zónák kialakulása, de eleinte az 

axiális tüzelőanyag-áram elég erős ahhoz, hogy áttörjön a visszaáramlású területen. Ez egy toroid 

recirkulációs zóna kialakulásához vezet, amin áthatol a tüzelőanyag-sugár. Ezt nevezik 2. típusú 

lángnak, ami széles recirkulációs tartományban stabil. Sok faltüzelésű berendezésben ilyen lángot 

alkalmaznak. A megnövekedett perdület kiszélesíti és lerövidíti a lángot. A tüzelőanyag-sugár 

iránya is nyilvánvalóan jelentősen befolyásolja a láng alakját. 

3.3.5. 3: Nagy perdület, kicsi axiális nyomaték (S > 0,6) 

A perdület növekedésével illetve az axiális nyomaték csökkenésével az elsődleges recirkuláció 

legyőzi az előremutató áramot és megosztja a tüzelőanyag-sugarat. Ezt nevezzük 3. típusú lángnak, 

jellemző rá a középvonal menti recirkuláció. A perdület-paraméter növekedésével változik a láng 

alakja, gömb alakú, kúp alakú, majd lapos lángok képződnek a fal mentén. Épp ezért a 3. típusú 

lángok különbözőféleképpen nézhetnek ki. Ezt a lángtípus a legtöbb esetben stabil, kivéve, ha a 

tüzelőanyagot túl gyorsan fecskendezik be, és így elegendő a nyomaték a recirkulációs zóna 

áttöréséhez.  

3.3.6. Egyéb stabilizációs módszerek 

Ahhoz, hogy széles határok között stabil lángot hozzunk létre, fenn kell tartani egy területet a 

lángon belül vagy a lánghoz csatlakozóan, amiben a levegő/tüzelőanyag keverék mindig az 

éghetőségi határok között van, és ahol a közeg áramlási sebessége nem elég nagy ahhoz, hogy 

kioltsa a lángot. A következőkben a stabilitás növelését célzó módszereket ismertetjük.  

3.3.6.1. Égőkő 

Ebben az esetben egy kúp alakú égőkő veszi körbe az égőszájat. A divergáló áramlású területen 

csökken a levegő sebessége. Az égőkövet a láng izzó vörösre hevíti, ezt a hőt az égőkő 

visszasugározza és visszavezeti a beáramló keverékbe. Ezen túlmenően, az égőkő kúp alakú 

kiképzése és a belépő levegőáram tangenciális örvénye recirkulációs zónát hozhat létre a láng 

központjában, közvetlenül a fúvókával szemben, ami által a forró égéstermékek és gyökök ismét 

friss levegő/tüzelőanyag eleggyel kerülnek kapcsolatba.  

 



 

3.8. ábra. A lángstabilizációt segítő módszerek 

3.3.6.2. Cső és kör alakú tárcsa 

A láng nekiütközik egy (kerámiából vagy hőálló ötvözetből készült) henger alakú rúdnak, csőnek 

vagy lemeznek. A keletkező örvények levegőben és tüzelőanyagban gazdag keveréket tartalmaznak. 

Ezek egy része az áramba sodródik, ahol gyújtási forrásként szolgálnak, egy részük pedig a 

torlóelem felszínén marad és újraképződik. A helyben maradt lángok folyamatos szabályozást 

biztosítanak.  

3.3.6.3. Tüzelőanyagban gazdag, kis sebességű terület  

Ez a terület a fő tüzelőanyag adagolótól távolabb helyezkedik el és saját adagoló nyílása van. A kis 

sebesség lehetővé teszi, hogy a láng fennmaradjon, így folyamatosan szabályozza a főáram 

reakcióit. A John Zink Company például az egyik gázégőjében az égőszájba épített szegéllyel 

alakítja ki ezt a területet.  

3.3.6.4. Fokozatos levegőadagolás 

A gázt egy osztott keresztmetszetű vezetéken keresztül vezetik be, a levegőt pedig lyukakon át, 

keresztirányú levegőáramlást okozva ezzel. Az osztott vezeték lelassítja a keverék áramlását, 

miközben a levegősugarak némelyikében túl sok másokban túl kevés tüzelőanyag van, a vezeték 



valamely szakaszán közel optimális a keveredés. Nyomörvények képződnek, amik fenntartják a 

lángot. Sok sugárhajtású motor ennek a módszernek egy változata alapján működik. 

3.3.6.5. Torlólemez a tüzelőanyag-befecskendező pisztolyon 

A befecskendező pisztolyhoz csatolt szárnyas kúp alakú lemez örvényeket okoz, így egy alacsony 

áramlási sebességű turbulens zóna alakul ki közvetlenül az égő végével szemben. Habár az itt 

található keverék általában tüzelőanyagban gazdag, éghető keverék áramlik vissza a zónába, ami 

helyben tartja a lángot. A többletlevegő zavartalanul áramlik a lemez mellett és az égőtől távolabb 

keveredik a középső zónában. Ezt az összeállítást gyakran használják blokkégőkben. 

 

 

3.9. ábra. Áramlási kép, axiális sugárégő, kónuszos olajszóró fúvóka 

3.3.6.6. Belső és külső perdület hatása 

Mint ahogy azt korábban már említettük, a 3. típusú láng különböző alakú lehet. Néhány példa 

látható a 3.10. ábra felső két rajzán. Hosszú stabil láng és elsődleges recirkuláció létrehozására a 

központi perdület lehet alkalmas (3.10. ábra alsó rajza). Ez egy késleltetett keveredésű lángot 

eredményez, az 1. típusú láng világító képességével, hosszával stb., de a 3. típusú láng 

stabilitásával. Gyakorlatilag a 3. típusú lángok közé sorolható. 

 



 

3.10. ábra. Különböző típusú perdületek hatásai 

 

4. Tüzelőrendszerek 

A következőkben a legelterjedtebb tüzelőrendszereket ismertetjük. Egy jó tüzelőberendezésben a 

tüzelőanyag és az oxidáló közeg (általában levegő) keveredése stabil égés fenntartásával és 

megfelelő hőfelszabadulással jár.  

4.1. Gáznemű tüzelőanyagok 

A gáznemű tüzelőanyagok a legkönnyebben felhasználhatók; légköri nyomáson adagolhatók, nem 

igényelnek, hevítést vagy atomizálást (mint a folyadékok) vagy darabolást, őrlést és porlasztást 

(mint a szilárd tüzelők). Általában könnyebb állandó adagolási sebességet tartani, így stabilabb 

lángot fenntartani gáznemű tüzelőanyagok égetésekor (kivétel ez alól, ha a tüzelőanyagnak nagyon 

alacsony az égéshője, pl. nagyolvasztói torokgáz) 

Az előző, láng-aerodinamikát tárgyaló fejezetben szó volt az előkevert és diffúziós lángok alakját és 

stabilitását befolyásoló tényezőkről. Mindkét lángtípus használható gáznemű tüzelőanyagokkal a 

továbbiakban ismertetett égők használatával. Habár a gáznemű tüzelőanyagoknál tárgyaljuk őket, 

számos égő ezek közül alkalmas folyékony és szilárd tüzelőanyagok égetésére is. 

4.1.1. Alapvető égőtípusok 

A szabad és természetes áramlású égők esetében az égéstér negatív nyomása huzatrévén áramlik be 

az égéshez optimális mennyiségű levegő a tüzelőanyag adagolók körüli állítható szelepeken 



keresztül. Az égéskamrában érvényesülő szívó hatás lehet a természetes huzat (kéményhatás) 

eredménye, vagy pillangókkal állítják be azt. Az égő ebben az esetben gyakran nem több, mint egy 

a kemence falán lévő résbe illesztett gázpisztoly, vagy porlasztó. A tüzelőanyag és a levegő 

keveredése gyenge, és a tüzelőanyag- levegő arányszabályozására nincs lehetőség. Az előmelegített 

égési levegő adagolása nehezen megoldható. (4.1. ábra) 

 

4.1. ábra. Szabad, természetes huzatú égő 

 

A kényszer-levegős égők esetében nincsenek szabadon áramló levegőt beengedő nyílások az égő 

körül, sem az égőkamra falában. A levegő-beáramlás teljesen szabályozott, általában úgy, hogy egy 

mesterséges huzatot létrehozó ventilátor, vagy pillangó préseli át a levegőt csöveken, vagy egy 

levegőkamrán keresztül. Ezen égők esetében általában nagyobb a nyomáscsökkenés az égőnél, ami 

nagyobb levegőáramlási sebességet okoz, ez pedig teljesebb keveredést és jobb lánggeometria-

szabályozást tesz lehetővé. A levegőáramlás mérhető, így könnyen megvalósítható a levegő-

tüzelőanyag arány automatikus szabályozása. (4.2. ábra) 

 

 

4.2. ábra. Kényszerlevegős égő 

 

A levegő-kamrás égők gyakran egyszerűen csak egy hosszú porlasztóból, gázpisztolyból, vagy 

gázgyűrűből állnak. Ezeket előszeretettel alkalmazzák olyan kazánokban, ahol környezetvédelmi 

szempontok miatt a nagy mennyiségű levegőt nagyon alacsony nyomással kell adagolni (50-250 

mm vízoszlop). A tüzelőanyag levegőkamrába történő visszaáramlásának elkerülésére 

óvintézkedéseket kell alkalmazni. (4.3. ábra) 

 



 

4.3. ábra. Levegő-kamrás égő 

 

A blokk-égőket általában beépített pillangóval és szabályozókkal látják el. Ezeket széles körben, 

széles teljesítménytartományban (14,5 MW-ig) alkalmazzák újonnan épített és újraépített 

tüzelőberendezésekben is. (4.4. ábra) 

 

 

4.4. ábra. Blokk-égő 

4.1.2. Ajánlott alkalmazási területek 

Mindegyik fent ismertetett berendezésben lehet előkevert égőrendszert alkalmazni. A legtöbb 

berendezés esetén alkalmazzák az előkeverést, valamilyen gázinjektort, vagy befúvót 

(gáznyomással áramoltatnak át levegőt egy nyíláson). Az ilyen típusú kisméretű ipari többportos 

égők kis hőmennyiséget oszlatnak el nagy területen, ilyenek például az üst-hevítő, tartályok, 

hengerek, kis kazánok, mozgó szalagos, és konvejoros termékek kis-hőmérsékletű gyártásánál. A 

nagy egyportos előkeveréses égő helyett ma már fúvóka-keveréses égőket használnak. Az 

légbeszívásos keverők használata a tüzelőanyag-levegő arány jobb szabályozását teszi lehetővé. (A 

levegő befújása szolgáltatja az energiát a megfelelő mennyiségű gáz beszívásához.) A kisebb 

berendezésekben gyakran alulméretezett ventillátorok vannak, a kemence huzat biztosítja a 

másodlagos levegő beáramlását. Ezekben a berendezésekben a nemkívánatos többletlevegő a 

tüzelőanyag árak emelkedése miatt gazdaságtalan üzemeltetést eredményez. 100 mm-t meghaladó 

átmérőjű terekben a keveredés robbanásveszélyes, ezért a pillangó nyílásban történő keverést ritkán 

alkalmazzák. 

A diffúziós, vagy fúvóka-keveréses égőrendszerek manapság a legelterjedtebb ipari gázégető 

berendezések. Ezeket széles tüzelőanyag-levegő arányokkal, különböző lángtípusokkal és többféle 

tüzelőanyaggal lehet üzemeltetni. A fúvóka-keveréses égőkkel stabil lánggal, széles működési 



tartományban üzemeltethető berendezések építhetők. Speciális légkört igénylő eljárások esetében 

tüzelőanyagban nagyon gazdag (50% többlet tüzelőanyag), vagy nagyon szegény (1500% többlet 

levegő) keverékkel is üzemeltethetők. Nagyon nagy sebességet elérő berendezések is építhetők 

ilyen típusú égőkkel (1850 m3/cm2h fúvóka nyílással kerámiából) a vezetéses hőcsere növelése 

érdekében. 

Más berendezésekben örvényeket alkalmaznak, a centrifugális és Coanda hatásokon keresztül érik 

el, hogy a láng a szomszédos tűzálló falhoz érjen, ami javítja a fali sugárzást (14. ábra).  A fúvóka-

keveréses égők a megfelelő keverési beállítások megválasztásával képesek széles keverési 

sebességtartományok elérésére, a kicsi, intenzív gömblángtól (L/D = 1) a hagyományos tollalakú 

lángon át, (L/D = 5-10) a hosszú lángokig (L/D = 20-50). A láng alakjának változtatására is 

lehetőség van. 

Az aerodinamikailag szakaszolt, vagy késleltetett keveréses égők a diffúziós lángú keverők speciális 

formái, amelyekben a keveredés szándékosan lassú. (A nyers gázfáklya esetében a késleltetett 

keverés nem szándékos). Ha a tüzelőanyag levegőhiányos környezetben gyullad meg, 

polimerizáció, vagy termikus bomlás által néhány mikron átmérőjű koromrészecskék képződnek. 

Ezek a szilárd anyagok a lángban hőt vesznek fel és azonnal sugározni kezdenek, ez okozza a 

késleltetett keverésű láng sárga vagy narancssárga színét. A megnövekedett világító hatás növeli a 

láng sugárzásos hőcseréjét, ez az egyik előnye a késleltetett keveréses égők használatának. A másik 

előnye, hogy a késleltetett keveréssel a hőleadást nagy távolságokra el lehet nyújtani, így egy csak 

az egyik végéről fűtött kemence, vagy kazán is egyenletesen felmelegíthető. Ezek a hosszú lángok 

az NOx emisszió csökkentéséhez is hozzájárulhatnak, mivel a szakaszos hőleadás a 

csúcshőmérséklet csökkenésével jár. 

A gáznemű tüzelőanyagoknak néha különös aerodinamikai előnyük van a folyékony, vagy szilárd 

tüzelőanyagokkal szemben. Ahogy azt korábban tárgyaltuk, hagyományosan a legtöbb ipari égő a 

levegőáramból származó energiát használja a láng stabilitásának és alakjának megőrzéséhez. Most, 

hogy a nagy nyomású tüzelőanyag adagolás a legtöbb helyen elérhetővé vált, lehetőség van a 

tüzelőanyag-áram energiáját használni a láng szabályozására, ami alacsonyabb nyomású 

levegőadagolást enged. 

A 4.5. ábra rajzán egy tüzelőanyag-irányítású gázra és előmelegített levegőre tervezett égő látható. 

Több adagolójárat és kimenet alkalmazásával a lángmintázat működés közben változtatható így az 

optimális hőcsere az egész tüzelési ciklus alatt biztosítható. Olajégőket vagy két-tüzelős kombinált 

égőket is lehet ennek mintájára építeni kétfolyadékos atomizátorok alkalmazásával, amelyek sűrített 

levegőt vagy gőzt használnak atomizáló közegként. 

 



 

4.5. ábra. Előmelegített levegővel üzemelő alacsony NOx kibocsátású tüzelőanyagra szabályozott 

gázégő 

(1) A tangenciális gázáram növelése (S állítócsavar) rövidíti a lángot. (2) A hosszanti gázáram 

növelése (L állítócsavar) hosszabítja a lángot. (3) Gázsugár – a lángalak fenntartása csökkent 

tüzelőanyag bevitel mellett. (A North American Mfg. Company jóvoltából) 

 

Összefoglalva tehát, a kívánt lángalak, stabilitás és működési tartomány a megfelelő égőtípus 

alkalmazásával biztosítható. A legszélesebb működési tartomány eléréséhez fúvóka-keveréses, vagy 

diffúziólángos égők alkalmazása javasolt, állítható örvénnyel a másodlagos levegő szabályozására. 

Az injektor-szög változtatásával együtt ez az égőtípus bármilyen lángalakot megenged, a lángalak 

változtatható a kívánt hőáram-eloszlás elérése érdekében. Ezek az égők számos tüzelőanyaggal 

üzemeltethetők. 

4.2. Folyékony tüzelőanyagok 

Az előzőekben a gáznemű tüzelőanyagokkal kapcsolatban leírtak jelentős része igaz olaj, vagy 

egyéb folyékony tüzelőanyagok égetése esetén is. A folyadékok nem éghetők, így először gázokká 

kell alakítani őket, ami az előzőekben tárgyaltakon túl újabb problémákat vet fel.  

A folyékony tüzelőanyagot gázzá lehet alakítani a kemencén kívül, az így keletkező forró gáz 

elégethető az előkeveréses égőkön. Általában praktikusabb (kevesebb karbantartást igényel) az 

égők átalakítása fúvóka-keveréses kombinált (két-tüzelős) típusú égőkké, kivéve, ha nagyon sok 

vagy kisméretű égőkről van szó. A fúvóka-keveréses égők esetében a tüzelőanyagot a kemencén 

belül porlasztják a gázképződés elősegítése érdekében. 

4.2.1. A folyékony tüzelőanyag atomizálása 

Szinte valamennyi ipari folyékony tüzelőanyagot égető berendezésben alkalmaznak porlasztást, 

amely során több millió 100-400 mikron méretű csepp térfogatához képest nagy felületet tesz 

szabaddá, így elősegítve a párolgást. A párolgás ezek után gyorsan bekövetkezik, még akkor is, ha a 



cseppeket nem éri kemence sugárzás, vagy forró levegő a tömegáramlás megnövekedett mértéke 

miatt. 

Nyomásos porlasztás (mint a kerti locsolócső) esetén a folyadékáram nyomási energiája miatt a 

mozgási energia meghaladja a viszkózitás és a felületi feszültség okozta erőket. A tüzelőanyag 

nyomásának csökkenése azonban a porlasztás romlásával jár, így ez a módszer csak kétállapotú 

egységek esetén és 18 bar tüzelőanyag-nyomás felett alkalmazható nehézolaj égőknél. 

A két-közeges porlasztás a legelterjedtebb módszer az ipari égőkben. A folyékony tüzelőanyagot 

körbevevő nagy sebességű másik közeg okozta viszkózus súrlódás szó szerint kicsi cseppekre 

szakítja a tüzelőanyagot. A második közeg lehet alacsony nyomású levegő (<13,8 kPa) sűrített 

levegő, gáznemű tüzelőanyag, vagy gőz. Számos szabadalmaztatott porlasztási eljárás létezik — 

ezek különböznek szóródási szögben, méretben, cseppméretben. Az emulziós keveréssel általában 

jó porlasztás érhető el (egyformán kicsi cseppek, viszonylag alacsony porlasztó-közeg-fogyasztás 

mellett), de a folyamat nehezen szabályozható a két áram kölcsönhatása miatt. A külső keverés 

ennek épp az ellenkezője. A „csúcs emulziós porlasztás” kompromisszumot jelent a két keverési 

módszer között. 

A forgó csészés rotációs porlasztás esetén a folyékony tüzelőanyag egy gyorsan forgó csésze 

közepébe kerül és levegőáram veszi körül. A forgási sebesség és a levegőnyomás határozza meg a 

szórási szöget. Ezt a módszert nagyobb kazánokban még alkalmazzák, de a kazánhoz közel 

elhelyezkedő mozgó alkatrészeknek túl nagy a karbantartási igénye, így magasabb hőmérsékleten 

üzemelő kazánokban vagy kisebb berendezésekben, ahol szigorú preventív karbantartási rend nem 

tartható, nem használhatók. 

Hanggal és ultrahanggal történő atomizálás során kisméretű cseppeket lehet képezni, de a módszer 

nagyon csekély mozgási energiát közöl a részecskékkel, így nem alkalmazható megfelelően a 

hagyományos égőkkel, ezért teljesen új felépítésű tüzelőberendezéseket igényelnek. 

4.2.2. Folyékony tüzelőanyagok kezelése 

Számos adalékanyag használható a raktározás közbeni lebomlás csökkentése, a salakképződés 

minimalizálása, a felületi feszültség csökkentése, a környezetszennyezés csökkentése és a 

harmatpont csökkentése érdekében. Ajánlott a tartályok rendszeres ürítése és tisztítása és szűrők 

alkalmazása. 

A maradékolajokat fel kell melegíteni, hogy a viszkozitásuk csökkenjen 500 SSU (100 cSt), és így 

szivattyúzhatók legyenek. Hatékony porlasztáshoz az égőgyártók 100-150 SSU (22-32 cSt) közötti 

viszkozitást javasolnak. A trópusi éghajlattól eltekintve a kevert olajok (4. és 5. számúak) is 

melegítést igénylenek. Sarkköri körülmények között a desztillált olajakat is melegíteni kell. A 4.6. 



ábra alapján megbecsülhető az adott viszkozitáshoz szükséges olajhőmérséklet. A legjobb azonban, 

ha extra melegítési kapacitás áll rendelkezésre, mivel a beszállított olaj minősége változhat. 

Az olajmelegítők működhetnek gőzzel, vagy elektromos árammal. Ha az olajáramlás megszűnik, az 

olaj elpárologhat, vagy korom képződhet. Mindkét esetben csökken a hőcsere hatásfoka, ami 

elektromos hevítők esetében azok katasztrofális meghibásodásához vezethet. Az olajat 

folyamatosan áramoltatni kell a hevítőkön keresztül és a rendszert védő szabályozókat kell 

beépíteni. 

A meleg olajvezetékeket szigetelni kell, és gőz- illetve indukciós, vagy ellenállás-fűtéssel kell 

ellátni. Ez a környezeti hőveszteség egyensúlyozására szolgál. Ez a rendszer ritkán rendelkezik 

akkora kapacitással, hogy a vezetéket képes legyen változatos körülmények között felhevíteni. A 

rendszer leállításakor a nehézolajnak a vezetékből gőzzel, levegővel vagy (lehetőleg) desztillált 

olajjal történő eltávolításáról gondoskodni kell. A tartalékrendszereket rendszeresen üzemeltetni 

kell attól függetlenül, hogy szükség van-e rájuk vagy sem. Hideg éghajlaton a hideg időjárás beállta 

előtt ajánlott beindítani ezeket és egész télen üzemeltetni őket. 

 



 

4.6. ábra. Tipikus tüzelőolajok viszkozitásának alakulása a hőmérséklet függvényében 

4.3. Szilárd tüzelőanyagok 

A szilárd tüzelőanyag égése számos lépésen keresztül történik: 1) kezdeti részecske előmelegítés és 

száradás (a legtöbb szilárd tüzelőanyag tartalmaz valamennyi nedvességet); 2) illófejlődés a szilárd 

részecskékből; 3) illók égése, és 4) a maradék karbon, vagy a fix-karbon oxidációja. Egy adott 

tüzelőanyag égetéséhez optimalizált berendezés tervezésekor figyelembe kell venni a fenti lépések 

egymáshoz viszonyított fontosságát, amit a tüzelőanyag tulajdonságai és a részecskeméret 

befolyásol. Gáznemű tüzelőanyagok esetén csak a 3. lépés zajlik le, ezért a tervezéskor a kívánt 

hőleadást és emissziós értékeket biztosító tüzelőanyag-levegő arányon van a hangsúly. Folyékony 

tüzelőanyagok esetén az 1-3. lépések mennek végbe, így a tervezéskor a tüzelőanyag-levegő 

arányon túl a csepphevítésre és a gőzképződésre is figyelni kell.  



A szilárd tüzelőanyagok égetésére alkalmas berendezéseknek a fentieken túl biztosítaniuk kell a 

maradék karbontartalom megfelelő kiégését is (ami akár a tüzelőanyag 95%-át is kiteheti bizonyos 

esetekben). Ezen folyamatok időbeli lefolyása szilárd tüzelőanyagok esetében széles tartományban 

változhat. Normális égési feltételek mellett például az illók felszabadulása és elégése néhány száz 

milliszekundum alatt végbemegy (ezt jelzi a nagy fényerejű láng) míg a szén oxidációja néhány 

másodperctől (szénpor-részecskék) néhány percig (nagy szén darabok) tarthat (ennek jele a 

szállóparázs, amit a szilárd tüzelésű kazánokban lehet látni). Ebből következik, hogy a szilárd 

tüzelőanyaggal üzemelő egyes tüzelőberendezések felépítése a tüzelőanyag tulajdonságaitól és a 

részecskemérettől függően nagyban eltérhet egymástól. 

4.3.1. Porrá őrölt tüzelőanyagok 

A legelterjedtebb őrölt tüzelőanyag a szén, bár a szénnel együtt egyre szélesebb körben használnak 

finomra őrölt biomassza tüzelőanyagokat (pl. fa, mezőgazdasági hulladék) is. Az őrölt 

tüzelőanyagok tüzelésére használt égők vagy levegő-kamrás típusúak (általában a kazánokban), 

vagy légtömör típusúak (kisebb kapacitású berendezésekben). A részecskeméret 10 mikrontól 

néhány száz mikronig változik, az átlagos részecskeméret 60 mikron. 

 

 

4.7. ábra. Alacsony NOx kibocsátású cirkulációs szénporégő keresztmetszeti vázlatrajza 

 

A porlasztott tüzelőanyagok esetében leggyakrabban használt égő az ún. cirkulációs égő, ami egy 

középen elhelyezkedő tüzelőanyag adagoló csőből és egy, kettő vagy akár három gyűrű alakú 

levegőadagoló nyílásból áll, lásd a 4.7. ábra rajzát. Az ábrán egy modern, alacsony NOx 

kibocsátású égő felépítése látható. A szénport középen adagolják (valamilyen torló elem 

közbeiktatásával vagy anélkül), a levegő pedig a gyűrű alakú nyílásokon keresztül jut be. Az 

örvénylés fokának és a relatív sebességek változtatásával stabil csatolt láng hozható létre. A 4.8. 



ábra rajzán egy háztartási cirkulációs égő látható, a kettős levegőadagoló nyílás és az örvényt 

képző szárnyak jól kivehetők a metszeti képen. 

 

 

4.8. ábra. Alacsony NOx kibocsátású cirkulációs szénporégő (a Foster Wheeler Inc. jóvoltából) 

 

A tüzelőanyag-fúvókán gyakran további módosításokat hajtanak végre (stabilizáló gyűrűk, lépcsők, 

szegélyek, fogak, tompítótestek) a láng stabilizálása érdekében. Kerámiák beépítésével tovább lehet 

fokozni a stabilitást, mivel forró felszínük vezetéses és sugárzásos hőcserével segíti a visszaáramló 

gázok melegítését. Néhány szénfúvókának olyan a kialakítása, hogy a finom és durva részecskéket 

még a fúvókakimenet előtt szétválasztja, így a finom részecskék gyorsan felhevülhetnek, 

gyorsabban szabadulnak fel az illók, ami tovább javítja a lángstabilitást és lángkapcsolatot. A 4.8. 

ábra egy ilyen fúvókát mutat be. Mindezen módosításoknak számos kombinációija létezik, ez 

magyarázza a piacon elérhető égők széles választékát. 

Cirkulációs égőket gyakran alkalmaznak sorba építve az egy- vagy kétfal-tüzelésű kazánok elülső 

és hátsó falában, és a boltozat mentén. 



 

4.9. ábra. Tangenciális tüzelésű szénporégő felépítése (az ábra az Alstom Power Inc., Windsor, CT 

jóváhagyásával, a Combustion Fossil Power című kiadványból, Copyright 1991, származik) 

 

A tangenciális tüzelésű égők abban különböznek, hogy általában a kazán sarkában helyezkednek el, 

és spirális lángokat keltenek az égéstér közepén. A szénfúvókák és a levegő adagolópontok 

vízszintesen egymás felett helyezkednek el (4.9. ábra) a befúvási szög növelhető vagy 

csökkenthető, így szabályozható a kazán kimenő hőmérséklete (ezáltal pedig a gőz újrahevítési 

hőmérséklete) ha a kazán terhelése megváltozik. A tangenciális tüzelésű rendszerekben késleltetett 

a tüzelőanyag és a levegő keveredése, ami hosszú, elnyújtott lángokat eredményez a kazán közepén, 

az ilyen lángoknak pedig nagy előnye a csökkent NOx emisszió. A cirkulációs égők is beállíthatók 

úgy, hogy hosszú késleltetett keverésű lángok keletkezzenek, ami csökkenti az NOx emissziót. 

4.3.2. Szemcsés és nagyobb méretű tüzelőanyagok 

A szilárd tüzelőanyagok általában olcsóbbak, mint a gáznemű, vagy a folyékony tüzelőanyagok, ezt 

a megtakarítást azonban kioltja a kezelés és előkészítés megnövekedett költsége. A szén porítására 

fordított energia a kazán üzemeltetési költségének jelentős részét teheti ki, így a kisebb kapacitású 

berendezésekben gyakran olyan tüzelőrendszereket alkalmaznak, amelyek kevesebb tüzelőanyag-

előkészítést igényelnek. 



A rostélytüzelésű rendszereket a legkönnyebb üzemeltetni és széles részecskeméret-tartományban, 

sokféle tüzelőanyag-típussal működtethetők. Néhány milliméter és néhány centiméter részecske-

átmérőjű tüzelőanyagokat is megbízhatóan lehet adagolni. A tüzelőanyagot szétterítik egy 

fémrostélyon, majd levegőt fúvatnak át rajta, ami biztosítja az égéshez szükséges oxigént, és 

hozzájárul a rostély hűtéséhez is. Néhány esetben a rostély vízhűtéssel is rendelkezik. A 

rostélytüzelésű rendszerek a legrégebbi szilárd tüzelési eljárások, amelyeket széles körben 

alkalmaztak gőzhajókon, mozdonyokon és háztartási fűtőberendezésekben, amíg nem álltak 

rendelkezésre kézenfekvő módszerek a folyékony és gáznemű tüzelőanyagok szállítására. Ipari 

kazánokban még mindig gyakran alkalmazzák ezt az eljárást (gőztermelésre, valamint kis 

teljesítményű hőerőművekben). 

Számos rostélykiképzési forma létezik, például a vándor rostély, ami lassú, állandó sebességgel 

mozog, így a tüzelőanyag kiég, majd a maradék hamu a rostély végéről egy gyűjtőtartályba kerül. 

Egy másik típus a mozgó rostély, ami egy sor lépcsőből áll, amit mozgó dugattyúk hajtanak meg, 

így a tüzelőanyag lassan lefelé mozog a lépcsőkön, miközben kiég. A harmadik változat a vibráló, 

vagy rázó rostély, amit egy bizonyos szögben építenek be és egy excentrikus bütyökkel ellátott 

elektromos motor működteti. A vibráló rostély ciklikusan működik (néhány percenként), így a 

hamuágy felkeveredik és a tüzelőanyag a rostély szélén lévő hamugyűjtő felé mozdul. 

A rostély tüzelésű rendszerek esetében a tüzelőanyag méretét az adagolás korlátai és az elérni 

kívánt tüzelési hatékonyság befolyásolják. A nagyobb méretű tüzelőanyag hosszabb tüzelési időt 

igényel a maradék karbon elfogadható kiégéséhez. Gyakran szabálytalan részecskeformájú 

tüzelőanyagokat használnak (faforgács, fűrészpor, rostos biomassza tüzelőanyagok) és a 

legnagyobb kihívást nem a tüzelőanyag elégetése, hanem az állandó adagolási sebesség fenntartása 

jelenti, amit az adagolócsigákban való anyagtorlódás és elakadás veszélyeztet. 

A fluidágyas rendszerekben teremthetők meg a legjobb feltételek a szilárd tüzelőanyag és az égési 

gázok kölcsönhatásához, ezek a rendszerek milliméteres részecskenagyságú tüzelőanyagokat 

használnak. Az ágyat általában egy inert anyag képezi, amit a kemence alján lévő elosztó lemezen 

keresztül beáramló nagy sebességű levegő fluidizál. Az ágy lebegő mozgása nagyfokú keveredést 

biztosít, a tüzelőanyagot ebbe a forró, fluid ágyba vezetik. Alacsony minőségű (magas 

hamutartalmú, vagy alacsony karbon-reaktivitású) tüzelőanyagok alkalmazása esetén a tüzelési idő 

növelhető cirkulációs módban történő üzemeltetéssel. Ebben az esetben magasabb gázáramlási 

sebességeket alkalmaznak, az ágy és a tüzelőanyag egy részét elkerítik, egy ciklonban 

szétválasztják, majd visszajuttatják a kemencébe. 

A tüzelési hőmérséklet általában alacsonyabb a többi tüzelőrendszerhez képest, ami előnyös az 

NOx kibocsátás szempontjából. Az ágyként gyakran használt mészkő ezen felül a tüzelőanyag 



kéntartalmának elégése során keletkező SO2-vel reagálva ártalmatlan kalcium-szulfátot (gipszet) 

képez. 

Sokféle tüzelőanyag égethető fluidágyon, többek között szenek, biomasszák és iszapok. Az 

üzemelést jelentősen korlátozó tényező a tüzelőanyag ásványianyag-tartalmának olvadási 

hőmérséklete. Amennyiben a tüzelőanyag hamuja megolvad, vagy akár csak részben is 

megfolyósodik, az ágyban agglomerátumok képződhetnek, amely részecskéket már nem lehet 

fluidizálni az adott gázsebességgel. Ez ún. defluidizációhoz vezethet, ha az ágy kellően nagy 

hányada megolvad és olyan részecskék képződnek, amiket nem lehet elégetni, így ezek egyszerűen 

a kemence aljára hullanak. 

A ciklon-tüzelésű rendszerek a fluidágyas berendezésekhez hasonló részecskemérettel üzemelnek, 

de ebben az esetben egy vízszintes hengerbe ciklonszerűen adagolják a tüzelőanyagot. Az égési 

levegőt tangenciálisan adagolják, a ciklonos mozgás fenntartása érdekében. Ezek a ciklonhengerek 

általában közel adiabatikus körülmények mellett (hőveszteség kevesebb, mint 5%) működnek, az 

így elért igen nagy hőmérséklet segíti a tüzelőanyag ásványi anyag (hamu) tartalmának 

salakosodását. Az olvadt salak a henger falai mentén lefolyik és egy csapon keresztül távozik a 

gázelvezető nyílás közelében. A ciklonhengerbe tangenciálisan adagolt tüzelőanyag a megolvadt 

salakrétegben reked és kiég, ahogyan a salak a henger falán lefolyik. A keletkező forró gázokat a 

ciklonhengerből hőhasznosítás és gőztermelés céljából egy vízmelegítő kazánba vezetik.   

A ciklontüzelésű berendezések számos tüzelőanyaggal üzemeltethetők a salakképződésnek 

köszönhetően. Egyéb szilárd tüzelésű berendezések esetében a tüzelőanyag megváltoztatás miatt 

megváltozó hamuösszetétel jelentős üzemeltetési gondokat okozhat, mivel a száraz hamuból olvadt, 

lerakódást képző hamu keletkezhet. 

4.3.3. Hamukezelés 

A szilárd tüzelőanyagok általában valamilyen arányban tartalmaznak nem éghető anyagokat 

(ásványi anyagokat, vagy hamut), amit a tüzelőberendezés tervezésénél és kiválasztásánál 

figyelembe kell venni. A fa és biomassza tüzelőanyagok gyakran kevesebb, mint 1% hamut 

tartalmaznak, a szenek azonban átlagosan 6-30%-ot, egyes alacsony minőségű szenek pedig akár 

50-60%-ot is. A képződő hamu eltávolítása a szilárd tüzelésű berendezések egyik legnagyobb 

üzemeltetési problémája. 

Általánosságban elmondható, hogy a hamu finomabb összetevői (amit szállópornak neveznek) a 

füstgázba kerülnek, és valamilyen részecskegyűjtő berendezéssel távolíthatók el (lásd a 65. 

fejezetet). A nagyobb hamurészecskéket (tűztéri hamu) valamilyen tárolóban gyűjtik össze a 

kemence, vagy kazán alján. A hamurészecskék egy része a kazánfalakra rakódhat. Amennyiben a 



falak hőcserefelületként szolgálnak, a lerakódásokat rendszeresen el kell távolítani levegő- vagy 

gőzsugárral (“koromfúvás”), a kazán megfelelő hatékonyságának fenntartása érdekében. 

Amennyiben a hamurészecskék megolvadnak, a lerakódás eltávolítása nehézzé válhat és 

akadályozhatja az áramlást és a hőcserét. Éppen ezért a tüzelőanyag, vagy tüzelőanyag-keverék 

olvadási hőmérsékletének ismerete fontos a lerakódás megelőzése szempontjából. Ezzel 

magyarázható, hogy a ciklon-tüzelésű rendszerek jobban tűrik a tüzelőanyag-váltást, mint a többi 

berendezés. 

Az őrölt tüzelőanyaggal üzemelő rendszerekben a hamu megközelítőleg 80%-a szállóhamu és 20%-

a tűztéri hamu lesz. Rostélytüzelésű rendszerek esetében az arány fordított, 20% a szállóhamu és 

80% az tűztéri hamu. A ciklontüzelésű rendszerekben nagyon alacsony a szállóhamu aránya, mivel 

a hamu nagy része a salakhengerben reked. 

A hamu karbontartalmát (amit gyakran gyulladási veszteségnek – LOI – neveznek) rendszeresen 

ellenőrizni kell. A LOI jó indikátora a tüzelési hatékonyságnak, mivel a hamu magasabb 

karbontartalma arra utal, hogy kevesebb tüzelőanyag ég ki teljesen a kazánból való kilépés előtt.  

A karbontartalom ezen felül a szállóhamu későbbi piaci értékét is meghatározza. 

Betonkeverékekben gyakran alkalmaznak szállóhamut, az 5% feletti karbontartalmú hamu azonban 

nem használható fel ilyen célra. Az alacsony karbontartalmú hamu tehát egyszerre jelent jó tüzelési 

hatékonyságot és jó értékesítési lehetőséget. A magas karbontartalmú hamu alacsony tüzelési 

hatékonyságot és egyben egy eltávolítást igénylő hulladékot jelent, mindkettő költségnövelő 

tényező. Számos alacsony NOx kibocsátású tüzelőberendezés esetén magasabb a LOI, mivel a 

késleltetett tüzelőanyag-levegő keveredés nehezíti a maradék-faszén kilépés előtti teljes oxidációját. 
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5. Lángok és füstgázok hőátadásának alapjai 

5.1. A hőátszármaztatási folyamatok technológiai berendezésekben 

 

A hevítés technológiai berendezések szilárd, cseppfolyós vagy gáznemű anyagok előállítási 

fázisaihoz kapcsolódva meghatározott idő és hőmérsékleti paraméterek szerinti hőfolyamatok 

megvalósulását teszik lehetővé. A hőforrás az esetek jelentős részében egy tüzelési folyamatban 

kialakult láng és a képződött füstgáz. 

A technológiai célú hőcsere folyamatok tipikus esete a szilárd testnek (betétnek) tűzálló és szigetelő 

bélésanyagok alkalmazásával kialakított berendezésben történő hevítése. A kemence falazata a 

hőcsere viszonyok alakulásában jelentős szerepet játszik. A hőcsere folyamatot a láng-füstgáz-

falazat-betét rendszer elemeinek kölcsönhatása határozza meg. Az 5.1. ábra a hőátadás 

részfolyamatait mutatja be [1]. 

 

5.1. ábra. A hőátadás részfolyamatai 

 

A tüzelőberendezésbe juttatott tüzelőanyag elégetésekor a kémiai energia lángképződési 

folyamatban alakul át hőenergiává. A láng közvetlenül sugárzás útján adja át hőtartalma egy részét 

a falazatnak ill. a betétnek. Az égési folyamat befejeződését követően egy (közelítőleg) állandó 

összetételű füstgáz tölti be a kemenceteret. Hőtartalma egy részét ugyancsak sugárzás útján másik 

részét konvekció által adja át a falazatnak és a betétnek. A falazat és a betét között ismét a 

sugárzás teremt hőkapcsolatot. A betét felé átadott hőmennyiség annak felületéről a hővezetés 

törvényszerűségeinek megfelelően áramlik a test belsejébe a teljes tömeg átmelegedését 

eredményezve. A falazatban ugyancsak hővezetés útján áramlik a hő annak külső felülete 



irányában. A falazati hőleadás (hőveszteség) mértékét a sugárzás és konvekció törvényei 

határozzák meg.  

Folyadékok és gázok hevítési technológiáinál az anyagok zárt csőrendszeren keresztül áramlanak a 

berendezésekben. A cseppfolyós vagy gáznemű „betét” csak a csőfalon keresztül kap hőt konvektív 

úton. A csövek külső falára azonban az előzőekkel azonos módon mind a lángból ill. a füstgázból, 

mind a kemence falazatáról áramlik a hő sugárzás vagy konvekció útján. A falazat hőveszteséget 

itt is a hővezetés, a konvekció és a hősugárzás törvényei határozzák meg.  

A hőcsere meghatározó formái technológiánként és berendezés típusonként különbözhetnek. A 

gyakorlatban a három hőátszármaztatási módozat – hősugárzás, konvekció és hővezetés – szinte 

minden hőfolyamatban jelen van. Hatásukat közvetlenül a hevítési (hűtési) technológiára, 

esetenként a berendezés elemeinek működőképességére fejtik ki (alkatrészek túlmelegedése). 

Ismeretük a hőátadási műveletek tervezése és a berendezések technológiai méretezése mellett azok 

szerkezeti kialakításához is elengedhetetlenül szükségesek.  

5.2. Hőátadás sugárzással 

A hősugárzás közvetítő közeget nem igénylő hőátviteli folyamat. Intenzitása független a 

besugárzott test hőmérsékletétől. Nem alakul ki a sugár útjában monoton függvény szerint változó 

hőmérsékletmező. Példa erre a Nap sugárzása, amely a Föld hőőmérsékleti viszonyai között 

érzékelünk, ugyanakkor a két égitest között keresztülhatol a megközelítőleg abszolút "0" 

hőmérsékleti értéket képviselő világűrön.  

A hősugárzást elektromágneses sugárzásos jelenségként értelmezzük, amely a 0,8 µ-0,8 mm 

hullámhossz tartományban észlelhető.  

5.2.1. Szilárd testek hősugárzása 

Minden anyag bocsát ki hősugarakat minőségétől és hőmérsékletétől függő hullámhossz 

tartományban és intenzitással. Az itt tárgyalt törvényszerűségek is általánosíthatók, azonban a 

közölt formában alapvetően a szilárd testek hősugárzásával kapcsolatos jelenségek vizsgálatára 

alkalmasak. A folyadékok sugárzása a közegek alacsony hőmérséklete miatt a műszaki 

gyakorlatban ritkán kerül figyelembe vételre. A gázsugárzás mértéke adott esetben jelentős, de a 

törvényszerűségek több tekintetben alapvetően különböznek a szilárd testekétől. A gázsugárzás 

jelenségével külön fejezetrész foglalkozik.  

A hősugárzás intenzitása a Planck felé sugárzó törvény értelmében a kibocsátó test abszolút 

hőmérsékletétől és a kibocsátás hullámhosszától (λ) függ az 
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összefüggés szerint, ahol c1 = 3,74 ◌ּ10-8 [W/m2] és c2 = 0,01438 [mK]. A műszaki gyakorlatban 

általában a teljes sugárzási tartományában kibocsátott teljes hőmennyiség meghatározása a cél. A 

fenti összefüggésnek a 0 < λ < ∞ határok közötti integrálásával jutunk a sugárzás számításának 

alapösszefüggését jelentő Stefan-Boltzmann féle törvényhez. Eszerint a kisugárzott összenergia 

mennyisége az 

4
00 TCE ⋅=  (5.2) 

függvény szerint változik. A kifejezésben C0 = 5,68 ◌ּ10-8 [W/m2K4] az un. Stefan-Boltzmann 

állandó. A hőmérséklet negyedik hatványa szerinti kapcsolat általános érvényű. Néhány kivételt 

képező anyag esetében szorzófaktor segítségével történik a korrekció.  

Az összefüggések abszolút fekete test hősugárzása esetén érvényesek. Ez a maximális intenzitás 

amivel az adott hőmérsékleten egy test hősugarat kibocsátani képes akár egy hullámhossz 

spektrumra, akár a teljes tartományra vonatkozóan.  

A valóságban a testek sugárkibocsátó képessége – emissziós képessége - ennél kisebb. A sugárzás 

intenzitását, jellegét a hullámhossz függvényében az 5.2. ábra mutatja be.  

 

 

5.2. ábra. A sugárzás intenzitása 

 

Az abszolút fekete testéhez képesti csökkenés lehet arányos a teljes hullámhossz tartományban. 

Ekkor szürketest sugárzásról van szó. A szilárd testek döntő többsége ebbe a csoportba tartozik. 

Gázok és gőzök vagy az üveg sugárzás-kibocsátása szelektív. A sugárzás ekkor bizonyos 

hullámhossz tartományokban észlelhető, a közöttük levő "ablakok"-ban nem. A teljes hullámhossz 

Eλ 



tartományra vonatkozó sugárzás intenzitás az ábrán bevonalkázott oszlopok területének összegeként 

értelmezhető. 

A szürke sugárzók esetében egy arányossági tényező képezhető, amely az adott hőmérsékleten az 

abszolút fekete test által kibocsátott és a vizsgált test által azonos hőmérsékleten ténylegesen 

kibocsátott energia mennyiségek viszonyát tükrözi. 

oC

C=ε
  (5.3) 

Az arányt kifejező fizikai jellemző az emissziós tényező. A nevező Co értéke a 5.2 sz. 

összefüggéssel értelmezett Stefan-Boltzmann állandó, C a szürke test fizikai tulajdonságaitól függő 

érték. A szürke testek sugárzás intenzitását tehát az 

4TCE o⋅= ε   (5.4) 

függvény fejezi ki.  

A testre érkező összsugárzás három részre különül. Egy részét a test abszorbció útján elnyeli (A). 

Ennek mérőszáma az abszorbciós tényező (a). Az abszorbció a felületen játszódik le, az elnyelt 

energia (hő) mennyisége vezetés illetve konvekció útján terjed tovább a szilárd test, vagy a fluidum 

belsejébe. Az energia másik része visszaverődik (R). Végül egy hányada akadálytalanul hatol át a 

testen (ablakon át érkező napsugárzás). A műszaki feladatok döntő többségénél ez utóbbi jelenség 

hatása elhanyagolható. Eszerint  

A + R ≈ 1 (5.5) 

Egy anyag abszorbciós és emissziós tulajdonságainak kapcsolatát a Kirchhoff törvény fogalmazza 

meg. Eszerint valamely test emissziós és abszorbciós tényezője egy adott hőmérsékleten azonos 

érték, azaz  

a = ε  < 1  (5.6) 

A koffienciensek azonossága természetesen nem jelenti az emittált és abszorbeált energiák 

mennyiségének azonosságát még két azonos minőségű anyag kölcsönhatása esetében sem. Az 

előbbi esetben az kisugárzott energia mennyisége a vizsgált kibocsátó test hőmérsékletével arányos. 

Abszorbció esetében az elnyelt energia mennyiségét a környezetet képviselő külső kibocsátó test 

hőmérséklete határozza meg.  

Az emisszivitás és az abszorbtivitás felületen lejátszódó jelenségek. A koefficiensek értéke az 

anyag minősége mellett a felület érdességének, színének, szennyezettségének és hőmérsékletének 

függvénye.  



A Stefan-Boltzmann törvényhez. pontszerű test által kibocsátott összsugárzás mennyiségének 

meghatározását teszi lehetővé. Lambert 1760-ban végzett kísérletei alátámasztották Keplernek azt 

az elméletét, miszerint egy sugárzó felületről valamely irányban kibocsátott energia mennyiség 

arányos az adott irány és a felületi normális által bezárt szög koszinuszával.  

Az 5.3. ábra modellje szerint tehát valamely dA1 felületről a normálissal ϕ szöget alkotó irányban 

kibocsátott energia mennyisége 

1cos dAEdQ n ϕϕ =
 (5.7) 

ahol En a felületi normális irányába kibocsátott energia mennyisége. Ebből egy r sugarú, gömb 

felületén elhelyezkedő dA2 felületelem  

1cos dAdEdQ n ϕψϕ Ω=−  (5.8) 

részarányt nyel el, ahol a dΩ térszöget a 
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 (5.9) 

kifejezés értelmezi. Képezve a térszögnek a dA1 felületelem által besugárzott féltérre vonatkozó 

integrálját, a Stefan-Boltzmann törvény felhasználásával levezethető az  

4
10TCEn π

ε=
  (5.10) 

összefüggés. A felületelem normál irányban kibocsátott energia intenzitása tehát π-d része az 

azonos hőmérsékleten a pontszerű test által kibocsátott teljes energia mennyiségnek. 

 

 

5.3. ábra. hősugárzás irányának hatása 

 



A Lambert törvény alapján állapítható meg pontszerű forrásból egy adott dA2 felületelemnek 

sugárzással átadott energia mennyisége. Az 5.4. ábra jelöléseivel 
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 (5.11) 

Ha a forrás mérete növekszik az r távolsághoz képest, ez utóbbinak a sugárzás intenzitására 

gyakorolt hatása csökken. Véges kiterjedésű forrás esetében a 
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  (5.12) 

összefüggés érvényes, ahol 0 < n < 2. "Végtelen" nagy forrás esetén a kitevő 0-hoz közelít. Emiatt 

lehet alkalmazni a sugárzó pirométereket jó pontossággal nagy felületek, tűzterek hőmérsékletének 

mérésére. 

 

 

5.4. ábra. Sugárzás P pontforrásból  

 

A sugárzásos hőcsere esetében a folyamat nem hőáramláson, hanem elektromágneses hullámok 

terjedésén alapul. Emiatt két tetszőleges helyzetű felületelem sugárzásos kölcsönhatása 

vizsgálatánál nem a hőmérséklet különbségeket, hanem az átadott energia mennyiségek 

különbségeit kell figyelembe venni. A Lambert törvény értelmében a dA2 felület a dA1 sugárforrás 

által kibocsátott energiából  
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  (5.13) 

mennyiséget vesz át. A sugárzásos hőcsere kölcsönös, így az 1. jelű forrásból a 2. sz. felületelem 

részére átadott nettó hőmennyiség értéke a 
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kifejezésből számítható. Az összefüggésben csak a kibocsátási fázis van figyelembe véve. A 

hőcserét a felületek abszorbciós (hőfelvevő) képessége is befolyásolja. Másfelől zárt terekben a 

reflexió miatt a hevítő felület (falazat) által ε1 emissziós faktornak megfelelő intenzitással 

kibocsátott energia teljes mennyisége átadódik a hőfelvevő felületekre. Itt az elemi felületnek csak a 

normálirányú sugár kibocsátását figyelembe vevő fenti kifejezés helyett a teljes féltérre 

vonatkoztatott sugárzásnak megfelelő 
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102112 ϕεε TTCQ −=  (5.15) 

egyenlet kerül alkalmazásra. A φ12 szögtényező a 
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összefüggés szerinti egyszerűsítő jelölés. 

Az 5.15 összefüggés segítségével a hevítési folyamat egyes felületei közötti sugárzásos hőcsere 

mértéke határozható meg. A fenti egyszerű összefüggések a gyakorlati esetek jelentős részében 

tájékoztató jelleggel elfogadható pontosságú eredményt szolgáltatnak. A felületre érkező nettó 

hőáram pontos meghatározása azonban csak a reflexió figyelembe vételével, gépidő igényes 

szoftverek alkalmazására épülő, összetett számítási módszerek alapján történhet. Kivételt a 

tűzterekben, kemenceterekben gyakori párhuzamos geometriai elrendeződés képvisel. A reflexiós 

hatások figyelembe vételével itt a 

[ ]4
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4
112 TTCq on −= ε   (5.17) 

összefüggés fejezi ki, ahol az "eredő" emissziós tényező értéke  
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Amennyiben az A2 felület körülveszi az A1 felületű testet (pl. kemencetérben elhelyezett betét), az 

emissziós tényező fenti értéke a felület aránnyal módosul  
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Az A1 felület által felvett hőmennyiség 

[ ]4
1

4
21021 TTACQ n −= ε  (5.20) 



A sugárzásos hőcsere mérleg egyenleteinek alkalmazásán alapul a sugárzásvédő ernyők hatásának 

meghatározása (5.5. ábra) 

 

 

5.5. ábra. Sugárzásvédő ernyők 

 

Az 5.5. ábra szerinti elrendezésben a 2. jelű test árnyékoljuk az 1. testet sugárzó hatásával 

szemben. Feltételezzük, hogy az ernyő mindkét oldala azonos hőmérsékletű, továbbá a 

kölcsönhatásban résztvevő mindhárom test emissziós tényezője azonos (ε1=ε2=εe). Az ernyőn 

keresztül a 2. testre érkező hőáram a 
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kifejezés szerint határozható meg. Az ernyő alkalmazása tehát felére csökkenti a besugárzott 

felületre érkező hőáramsűrűséget. Hasonló megfontolásból adódóan több ernyő hatása is 

levezethető. Eszerint "n" számú védőernyő esetén a 2. felületet ért sugárzás az eredeti hatás (n+1)-d 

részre csökkenthető. Ha az ernyő emissziós tényezője kisebb, vagy két oldalának hőmérséklete 

különböző (pl. hőszigetelt lap alkalmazása) a védőhatás tovább fokozódik.  

5.2.2. Gázok és gőzök sugárzása 

A gázhalmazállapotú testek sugárzása a molekulák ütközésekor kibocsátott elektromágneses 

hullámokra vezethető vissza. Az azonos atomokból felépülő molekulák (H2, N2, O2) nem 

rendelkeznek szabad elektromos töltéssel, ami feltétele a fenti hullám kibocsátásnak. A gázsugárzás 

gyakorlati szempontjai tehát elsősorban a szénhidrogén tüzelés során keletkező széndioxid és 

vízgőz sugárzási viselkedésének vizsgálatát igénylik.  

A Kirchhoff törvény értelmében a sugárzás kibocsátó képesség azonos mértékű sugárzás elnyelő 

képességet is jelent. Gázsugárzás esetében egy adott hullámhosszon a gázközeg adott pontjára 

érkező sugárzás intenzitás a Beer törvény értelmében   

pseEE λα
λλ

−= 0   (5.22) 



 azaz függ a sugárzás intenzitásától a kibocsátás helyén ( 0λE
), az adott gázközegen történő 

áthaladási útvonal hosszának (s) és a sugárzás elnyelő képességgel rendelkező komponens parciális 

nyomásának (p) szorzatától, valamint egy a hőmérséklettől és a hullámhossztól függő un. kioltási 

(csillapítási) tényezőtől (αλ). A fenti törvény segítségével egy adott hullámhosszra vonatkozó 

abszorbciós tényező a 
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kifejezéssel értelmezhető. A gázsugárzás a hullámhossz függvényében azonban - a szilárd test 

sugárzásától eltérően - kötegekben jelentkezik. Az abszorbciós tényező a kötegek között zérus,  a 

kötegen belül a hullámhossz függvényében folyamatos függvény szerint változik.  

A gázsugárzás emissziós tényezőjét a hullámhossztól függő ελ faktoroknak a teljes hullámhossz 

tartományra vetített integrál átlagából képezzük. A gyakorlatban az emissziós tényezőt mérési 

adatok alapján komponensenként diagrammok segítségével határozzuk meg. Az 5.6. ábra és 5.7. 

ábra a CO2 és H2O emissziós tényezőit tartalmazzák a hőmérséklet és az optikai úthossz 

függvényében. Utóbbi a komponens parciális nyomásának és a tér geometriai kialakítást jellemző 

un. elméleti rétegvastagságnak a szorzata. 

 

5.6. ábra. CO2 emissziós tényezőije 

 



 

5.7. ábra. H2O emissziós tényezője 

 

A kibocsátási energia számításánál formálisan a gázsugárzásnál is "szürke" sugárzást tételezünk fel 

a szilárd testeknél alkalmazott 

4TCE oε=   (5.24) 

kifejezés szerint. Mérések kimutatták, hogy vízgőz-nitrogén keverék esetében - és füstgázok 

esetében ezzel az adottsággal kell számolni - a Beer féle törvény nem pontosan teljesül. Kisebb H2O 

parciális nyomás esetében azonos p.s szorzat mellett is kisebb emissziós értékek lépnek fel. A 

helyes adatot az 5.7 sz. ábra diagrammjáról nyert H2O  emissziós tényezőnek az ábra jobb alsó 

részén feltüntetett "f" korrekciós tényezővel való szorzata szolgáltatja. A faktor a hőmérséklet és a 

vízgőz parciális nyomásának függvénye  

Feketetest és gázelem közti sugárzásos hőcsere meghatározásnál a gázelem nettó hőáramát a 

( )44
fgggo TaTCq −= ε

  (5.25) 

egyenlet alapján értelmezzük. Az εg emissziós tényező az 5.6. és 5.7 sz. ábrák segítségével 

határozható meg. A Kirchhoff törvény értelmében azonos hőmérséklet esetén az ag és az εg  

tényezők értékei azonosak. Jelentős gáz és szilárd felületi hőmérséklet különbség esetén – és a 



kemencékben történő hevítési folyamatok jelentős része ide sorolható -   a negyedik hatvány miatt 

nem okoz érdemi hibát ha a számításoknál az εg  = ag relációt alkalmazzuk.  

Amennyiben a falazat sugárzó hatását felhasználva melegítünk gáznemű közeget, az 5.25 sz. 

egyenlet zárójelben lévő tagjainak előjele felcserélődik. Ekkor az εg  = ag viszonylat helyett vízgőzre 

az 
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széndioxidra az  
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korrekciós összefüggések alkalmazhatók [13].  

Szürke sugárzó test feltételezése esetén a reflexió miatt a kölcsönkapcsolat bonyolultabb. A 

gyakorlat számára elfogadható a nettó hőáramnak a   

( )44
fgggofgf TaTCq −= εε

   (5.28) 

egyszerűsített kifejezés alapján történő meghatározása. A közelítés pontossága az  
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  (5.29) 

fiktív  ′ε f  emissziós tényező alkalmazásával növelhető. 

Gázkeverékek emissziós és abszorbciós tényezői az egyes komponensek értékeinek összegzésével 

határozhatók meg. A komponensek kölcsönös abszorbcióját széndioxid és vízgőz együttes 

sugárzása (füstgáz sugárzás) esetén a 

ε ε εH CO H O CO2 2 2 20+ = + − ∆ε
  (5.30) 

összefüggés szerint vesszük figyelembe. Az egyenletben szereplő ∆ε értéke az 5.8. ábra szerint 

függ a komponensek optikai úthosszától és a parciális nyomás értékektől.  

Gázsugárzás számításánál az optikai úthosszban szereplő elméleti rétegvastagság (sg) az egyik 

meghatározó paraméter. Néhány gyakorlati alapesetre vonatkozóan az 5.1 táblázat foglal össze 

méretezési adatokat [2].  

 



 

5.8. ábra. A ∆ε értékének változása 

 

5.1 táblázat Méretezési adatok 

A sugárzó gáztér geometriai alakja Elméleti 

rétegvastagság (sg) 

gömb 0,63D 

végtelen henger 0,94D 

rövid henger  h=2D 0,73D 

  h=D 0,6D 

  h=0,5D 0,45D 

"a" élhosszúságú kocka 0,6a 

téglatest a x b x c = 1 x 1 x 4 élhosszúság arányokkal  0,81a 

téglatest a x b x c=1 x 2 x 6 élhosszúság arányokkal  1,06a 

párhuzamos felületek közti vékony "b" vastagságú réteg 1,76b 

 

Más geometriai formák gyors számításainak elvégzéséhez az   

A

V
sg

4,3=
  (5.31) 



összefüggés alkalmazható [3]. „V” a vizsgált térrész térfogata, „A” a határoló felületek összege. 

Lángsugárzás esetében a gázsugárzás eddig tárgyalt jelenségét világító lángok esetében az égés 

közbülső reakció termékeként megjelenő szénszemcsék által kibocsátott sugárzás egészíti ki. Ennek 

értékére nézve is a Stefan-Boltzmann törvény érvényes az 

4
10lglg gTCE ε=

  (5.32) 

összefüggés szerint. Az emissziós tényező εlg értéke itt a parciális nyomás helyett a részecskék 

koncentrációjától (ξ) függ az 

se ξαε lg1lg
−−=

  (5.33) 

kifejezésnek megfelelően, ahol αlg értéke a lángsugárzást jellemző kioltási tényező.  

A gáz sugárzását világító lángoknál is figyelembe vesszük. Az eredő emissziós tényező az    

ggg εεεεε lglglg −+=+   (5.34) 

egyenlet alapján számítható. Világító láng és fal közti sugárzásos hőcsere számításánál a  
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   (5.35) 

összefüggés alkalmazható. 

5.3. Folyadékok és gázok mérlegegyenletei 

A mérleg egyenletek általánosságban egy adott rendszer tömeg, energia és az impulzus értékeinek 

változását vizsgálják a környezeti kölcsönhatás figyelembevételével.   

A tömeg megmaradásának törvényét a 

∑ ∑
⋅⋅

−=
kibe mm

d

dm

τ  (5.36) 

alapegyenlet fejezi ki. Egy áramló rendszer tömegének időbeni változása a be- és kilépő 

tömegáramok különbségével egyenlő. Háromdimenziós nyitott áramlási rendszer esetében a 

tömegváltozás a sűrűség változásának és a be és kiáramló tömegek különbségének összege a  

∫∫ +=
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dAwdV
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τ∂
ρ∂

τ
 (5.37) 



kifejezés szerint. Amennyiben 
0=

τ∂
ρ∂

, a fenti kontinuitási egyenletet a 

∫ =
A

dAw 0ρ
 (5.38) 

kifejezés fogalmazza meg. Egydimenziós áramlás esetén az összefüggés a 

.állAwm == ρ&  (5.39) 

kifejezéssé egyszerűsödik. Az egyenlet alapján keresett sebességértékek közvetlenül 

meghatározhatók.    

Az impulzusmérlegben az impulzus megmaradása fejeződik ki a  

F
d

dI Σ=
τ  (5.40) 

egyenlet szerint. A gyakorlatban a folyadékrendszerre ható erőrendszert a térfogati (súly), felületi 

(nyomó) és súrlódó erők alkotják. Eszerint 

spv FFF
d

dI ++=
τ    

Térfogati erőként a súlyerőt véve figyelembe 

VgFv ρ=  (5.41) 

A nyomóerő értékét az 

pAFp =
  (5.42) 

összefüggés szolgáltatja. Súrlódásmentes áramló közegek esetében (Fs=0) a térfogat egységre 

vetített az impulzus változás és az erők egyensúlyát az Euler egyenlet fejezi ki. 
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 (5.43) 

Eszerint súrlódás mentes közegben az áramló folyadék tömegegységének gyorsulása a rá ható 

nehézségi erőnek és a nyomás gradiensnek a különbségével egyenlő. Az egyenlet baloldalán álló 

un. teljes differenciál áramló rendszerek esetében ez egy lokális és egy konvektív tag összegeként 

értelmezhető. Ennek figyelembe vételével az összefüggés  
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 (5.44) 



alakban írható fel. A súrlódás figyelembe vétele esetén az egyenlet a  
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 (5.45) 

alakban mint az impulzus változás (gyorsulás) és a ható erők egyensúlyát kifejező Navier- Stokes  

egyenlet ismeretes. A súrlódást a dinamikai viszkozitás és a „∆w” szorzat fejezi ki. Utóbbi a 

sebességnek a Laplace operátorral kifejezett, helykoordináta szerinti második differenciál 

hányadosát jelenti. Térbeli áramlás esetén az egyenlet 3 db egydimenziós áramlási egységre 

bontható az x; y; z koordinátáknak megfelelően. A sebesség értékek ekkor mint wx; wy; wz 

komponensek jelennek meg.   

Az energiamérleg általánosságban a 

kibe EE
d

dE
&& Σ−Σ=

τ  (5.46) 

összefüggéssel fejezhető ki. Súrlódásmentes áramló közegek esetében az energiamérleg általános 

alakját az 5.43 sz. Euler féle mozgásegyenletből nyert  
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differenciálegyenlet fogalmazza meg. Az összefüggés az áramló folyadékokra és gázokra érvényes 

energia megmaradás törvényét kifejező Bernoulli egyenlet instacionér és örvényes áramlási 

folyamatokra is alkalmazható általános alakja. 

Összenyomhatatlan közeg stacionér és örvénymentes áramlása esetén egydimenziós áramlási mező 

feltételezésével az egyenlet  

==++ šppgh
w ρρ
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áll (5.48) 

alakban írható fel, ahol „h” egy bázisszinthez viszonyított magasság. Súrlódásmentes folyadék 

esetében tehát a rendszer bármely pontjában a dinamikus, a statikus nyomási és a potenciális 

energiák összege állandó. Csőáramlásnál (egydimenziós áramlási mező) az összefüggés a áramlás 

okozta súrlódást kifejező taggal egészül ki a 

állppgh
w =∆+++ ρρ
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 (5.49) 

kifejezés szerint. A ∆p értéke az egyenes csőszakaszokban fellépő súrlódás és a lokális áramlási 

ellenállások (csőívek, szűkületek, elágazások, szerelvények) hatását fejezi ki a 
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értelmezésnek megfelelően.  

Áramló rendszerek hőenergia mérlege az 5.46 sz. általános energiamérleg kifejezéssel analóg 

módon fogalmazható meg. Feltételezve, hogy a vizsgált rendszer nem rendelkezik belső hőforrással 

(hőnyelővel) és mechanikai munkavégzés nem történt, a rendszer hőmennyiségének megváltozása a 

be- és kilépő hőáramok különbségéből adódik a  

beki QQ
d

dQ ⋅⋅
Σ−Σ=

τ  (5.50) 

egyenlet szerint.  

A felületegységen áthaladó hőáram – a hőáramsűrűség – mértéke a Newton törvény alapján 

határozható meg a   

)( Tgradq λ−=  (5.51) 

összefüggés alapján. A részecskék közötti hőáramlás hajtóereje a hőmérséklet különbség. A 

hőáramsűrűség az anyagminőségtől függő hővezetési tényező (λ) ismeretében határozható meg. 

Értéke a hőmérséklet függvénye. 

Egy vizsgált elemi részecske hőtartalmának megváltozása a 

dTdVcdQ ⋅⋅⋅= ρ  (5.52) 

összefüggéssel fejezhetö ki. A dQ hőmennyiség más oldalról az elemi térfogatba belépő és onnan 

kilépő hőáramok különbségeként adódik. Az 5.51. sz. kifejezésből az elemi részecskékbe belépő és 

onnan kilépő hőáramok meghatározhatók. A hőenergia mérleget a 

TagradTw
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 (5.53) 

differenciálegyenlet – a Fourier-Kirchhoff féle energiaegyenlet - szolgáltatja. Az „a” 

hőmérsékletvezetési tényező a sűrűséget, fajhőt és a hővezető képességet az 

ρ
λ
c

a =
 (5.54) 

kifejezés szerint magában foglaló fizikai jellemző. A „∆T” érték a hőmérsékletnek a második 

differenciál hányadosát jelenti a Laplace operátorral kifejezve. 



5.4. Konvektív hőátadás 

5.4.1. Áramlási-hőtechnikai törvényszerűségek 

Folyadékok és gázok áramlási és hőmérsékletviszonyai a mozgástörvényt megfogalmazó  Navier-

Stokes egyenlet (5.45 sz. összefüggés), a.hőenergia áramlásának törvényét kifejező 5.53 sz. Fourier-

Kirchhoff egyenlet és a tömegmegmaradás 5.37 sz. kontinuitási egyenletének együttes megoldása 

alapján határozhatók meg. Az egyenletrendszer 5 skalár egyenletet képvisel. Ismeretlenek az egyes 

sebességkomponensek (wx, wy, wz), a nyomás és a hőmérséklet. A megoldást a fenti paraméterek 

hely- és időfüggvényei jelentik. 

Az egyenletrendszer térbeli szabad áramlás viszonyait fejezi ki. A konvektív hőátvitel azonban 

minden esetben szilárd határoló felület menti áramlási rétegben az un. határrétegben történik. A 

konvekció mértékét az ott lejátszódó áramlási és termikus folyamatok határozzák meg [4].  

Definíciószerűen a határréteg az a falfelületet borító áramlási réteg, ahol az áramló közeg 

hidraulikus és termikus állapotában a fal hatására következik be változás. A hidraulikus  

határrétegen kívüli jellemző sebesség érték a fal síkjában zérusra csökken. A faltól távol mért közeg 

hőmérséklete a termikus határrétegben a falfelületével azonosra csökken (felület hevítése), vagy nő 

(felület hűtése).  

Az 5.9. ábra a síklap menti áramlás esetén kialakult határréteg viszonyokat szemlélteti. 

 

 

5.9. ábra. Áramlási határréteg viszonyok 

 

A lap kezdeti x1 távolság szakaszán növekvő vastagságú lamináris határréteg alakul ki. Az 1. 

pontban - ennek helyzete az áramlási jellemzők függvénye - a határréteg növekedése meredekebbé 

válik. A turbulens áramlási jelenségek már a rétegen belül fellépnek. Egyidejűleg megjelenik egy 

nagyon vékony lamináris áramlási jellegű alapréteg. Ennek vastagsága gyakorlatilag állandó, míg a 



turbulens határréteg vastagsága folyamatosan nő. Hasonlóképpen értelmezhető a termikus 

határréteg.  

A határoló fal síkjában a sebesség és a hőmérséklet értékek ismertek, az egyenletrendszer lamináris 

áramlás viszonyai mellett megoldható, és a hőátadási feladathoz illeszthető egyszerű alakú 

használati formulák képezhetők.  

A megoldás az 5.51 sz. kifejezéssel értelmezett felületi hőáramsűrűség (q) meghatározására irányul. 

A „gradT” érték azonban általában nem ismert, vagy nehezen állítható elő. A számítások 

egyszerűsítése érdekében került bevezetésre az α hőátadási tényező mint a konvektív hőátadás 

intenzitásának mérőszáma. Kifejezi az idő és felületegységen átadott hő mennyiségét 1 K 

hőmérséklet különbség esetén. Ez utóbbi a a hőátadó (hőátvevő) felület és a határrétegen kívüli 

áramló közeg hőmérsékleteinek különbségét jelenti. Mindkét érték viszonylag egyszerűen mérhető, 

vagy számítható.  

A hőátadási tényezőt a  

( )közegfelület TTq −= α
  [W/m2K]. (5.55) 

egyenlet szerint értelmezzük.  

5.4.2. Hőátadási folyamatok vizsgálata a hasonlóságelmélet alkalmazásával 

A gyakorlatban a hőátadási tényezők meghatározásának legelterjedtebb módja a hasonlóságelmélet 

alkalmazása. A modell az 5.10. ábra szerint két síkidom esetével egyszerűen érzékeltethető. 

 

5.10. ábra. Geometriai hasonlósági modell 

 

Amennyiben a két idom hasonló, úgy az egy vesszővel ill. két vesszővel jelzett méretekre fennáll az  
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arányosság, ahol "k" értéke az un. hasonlósági állandó (szimplex). Alkalmazásukkal az egyik 

rendszer jellemzője a másik rendszer azonos paraméterével kifejezhető.  



Fizikai rendszerekben is értelmezhetők a hasonló folyamatok. A hasonlósági szimplexek 

kombinációiként dimenzió nélküli hasonlósági kritériumokat nyerünk. Hasonló rendszereknél ezek 

értéke azonos. A Navier-Stokes egyenletet  két hasonló áramlási rendszerre vonatkoztatva és a 

hasonlósági szimplexek alapján hasonlósági kritériumokat képezve a 
Fr

w

gs =
2

(Froude szám); 

Eu
w

p =
2ρ  (Euler szám) és a 

Re=
ν
ws

 (Reynolds szám) adódik. Amennyiben a felhajtó erő hatása 

jellemzi a folyamatot, a mértékadó hasonlósági kritériumot a 
T

gs
Gr ∆=

2

3

ν
β

(Grashof szám) jelenti. 

A kifejezés β értéke a közeg köbös hőtágulási együtthatója a T

1=β
  értelmezés szerint. 

A felületi hőáramsűrűség kifejezhető mind a hőmérséklet gradiens, mind az α hőátadási tényező 

segítségével. Eszerint 

felület
y

T
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∂
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 (5.57) 

Két hasonló rendszer feltételezésével az egyenletből a
Nu

s =⋅
λ

α
 kifejezéssel értelmezett Nusselt 

szám képezhető. A Fourier-Kirchhoff féle energia  egyenletből vezethető le a 

Pe
a

sw =⋅
összefüggés szerinti Peclet szám. Ez utóbbinak és a Reynolds számnak a hányadosa a 

hőfolyamat közegének hőfizikai paramétereiből képzett Prandtl számot eredményezi a

 
áll

a
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kifejezésnek megfelelően. 

A hasonlósági kritériumok a konvektív höátadás számításának alapját képezik. Alkalmazásuk 

lehetővé teszi, hogy egy folyamat paramétereinek meghatározásához nem szükséges bonyolult 

számítás, vagy egy költséges mérés elvégzése. A folyamattal hasonló rendszerre vonatkozóan 

kísérletileg vagy számítás útján nyert modell adatok a hasonlósági kritériumok azonossága miatt a 

vizsgált rendszeren alkalmazhatók. A modellek hasonlósági kritériumai közötti kapcsolatok 

kézikönyvekben, irodalmi forrásokban rendelkezésre állnak. Tervezéskor tehát a feladathoz 

leginkább illeszkedő modellt választjuk ki. Ennek hasonlósági kritériumai ekkor azonosnak vehetők 

a feladat paramétereiből képzett invariánsokkal. A definíciós összefüggések alapján a keresett 

tervezési adat (sebesség, geometriai méret, nyomás, hőátadási tényező stb.) egyszerűen 

meghatározható. 



Az invariánsok értelmezésének összefüggéseiből látható, hogy adott folyamat modellezése esetén 

valamennyi áramlási hasonlósági kritérium azonossága általában nem teljesülhet (ld. Fr és Re 

ellentmondása) A mértékadó hasonlósági kritérium a feladat jellegének megfelelően kerül 

kiválasztásra.  

5.4.3. Hőátadás számítása mesterséges konvekciónál 

Ha a konvektív hőcseréhez szükséges áramlást külső erőhatás idézi elő (nyomásfokozó gép, vagy 

potenciális energia különbség), úgy mesterséges konvekcióról beszélünk. A modellek kísérletileg 

(számítással) nyert összefüggései általában Nu=f(Re,Pr) függvények formájában állnak 

rendelkezésre. 

A jellemző geometriai méret (dj) mind a Reynolds, mind a Nusselt  számokban megjelenő 

paraméter. Néhány tipikus áramlási konstrukció esetén ezek az alábbiak szerint határozhatók meg: 

 csőáramlás         dj=Db 

 résáramlás ("s" a rés vastagsága)      dj=2s   

 körgyűrű szelvényben történő áramlás     dj=Dk-Db 

 négyszög szelvényű áramlás       ba

ab
d j +

= 2

 

 áramlás "A" a felületű és „K” kerületű tetszőleges szelvényben  K

A
d j

4=
    

 síklap menti áramlás a kezdeti ponttól "x" távolságban   dj=x  

Az áramlás lamináris vagy turbulens jellege erőteljesen befolyásolja a konvektív hőátadási 

folyamatot, ezen keresztül a Nu= f(Re,Pr) függvényt. A jelleget a Re értéke dönti el. 

Szelvényáramlásnál a 

   Re < 2320    - lamináris áramlás 

   Re > 10000   - turbulens áramlás 

   2320 < Re < 10000  - átmeneti áramlás 

értékhatárok érvényesek. Számításoknál ez utóbbi esetben a turbulens áramlásra vonatkozó 

összefüggések használata javasolt. Síklap menti áramlás esetén a szelvényáramlástól való 

megkülönböztetés céljából a Rex jelölést szokták alkalmazni.  A kritikus érték 

5102,3Re ⋅=xkr  



azaz ennél kisebb Reynolds szám esetén az áramlás laminárisnak tekinthető. Felette turbulens 

jellegű. 

Síklapmenti vagy szelvényáramlás jelleg tisztázása ismét csak a megfelelő Nu=f(Re,Pr) függvény 

kiválasztásának eldöntéséhez szükséges. Az 5.11. ábra szerinti jelölésekkel az áramlás x<L esetén 

síklap mentinek tekinthető, ekkor a szelvény fala mentén kialakuló határrétegek nem zavarják 

egymást. x ≥ L esetén szelvényáramlásként értékelhető a folyamat. 

 

 

5.11. ábra. Szelvényáramlás bevezető szakasza 

 

Az irodalom a szelvényáramlás kezdeti részét kialakulatlan áramlási ill. bevezető szakaszként jelöli 

meg. L értékének meghatározása a közelítő jellegű 
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( ) 2,0Re37,0
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  (turbulens) (5.59) 

összefüggésekből történik [5]. 

Lamináris áramlás esetében a Nusselt szám meghatározására alkalmas összefüggések a 

határrétegre érvényes Fourier-Kirchhoff egyenlet megoldásával elméleti úton kerültek 

meghatározásra. A kísérletek igazolták ezek érvényességét. Síklapmenti áramlásnál a lokális 

Nusselt szám a 

3 PrRe332,0 xlokNu =
 (5.60) 

összefüggésből határozható meg [6]. Csőáramlásnál a hidraulikusan kialakult szakaszra vonatkozó 

Nu = 3,65 érték nyert igazolást állandó falhőmérséklet esetén. Lineárisan változó falazati 

hőmérsékletnél Nu =4,36.  Résamlás esetén a Nu = 3,75 értékkel számolhatunk [3]. A kezdeti 

szakasz hatását általánosságban a 
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NuNu

/

RePr
024,0

⋅+= ∞
 (5.61) 

összefüggés fejezi ki, ahol Nu∞ a fenti számértékekkel jellemzett „végtelen” hosszúságú áramlási 

úthoz rendelhető adat [7]. Az 5.61 sz. kifejezéssel egy „x” hosszúságú szakasz lokális Nu értéke 

kerül meghatározásra. A teljes szakaszra vonatkozó értéket integrálátlag segítségével lehet 

meghatározni.  

Turbulens síklap menti áramlás esetén egy L hosszúságra vonatkozóan átlagértékként a  

8,0ReLL CNu ⋅=  (5.62) 

alakú összefüggések használatosak a 0,026 < C <  0,029 viszonylat figyelembe vételével. 

Szelvénybeni (cső) áramlásnál a hőátadás mértékét a 

054,08,0 )/(PrRe032,0 −⋅= DxNu n

 (5.63) 

kifejezésből határozható meg. Az megadott állandók a 10 < x/D > 400 tartományban érvényesek. A 

Prandtl szám kitevője n = 0,37 amennyiben az áramló közeget fűtjük. Hűtés esetén n = 0,3. Az 

egyenlet az áramlási szakasz tetszőleges pontjában teszi lehetővé a Nusselt szám meghatározását.  

A legelterjedtebben alkalmazott és a kialakult szelvényáramlás viszonyira érvényes összefüggés [8] 

4,08,0 PrRe023,0 ⋅⋅=∞Nu  (5.64) 

A bevezető szakasz hatását a  








 += ∞ dx
NuNu

/

3
1

 (5.65) 

korrekciós kifejezés veszi figyelembe [5]. 

A fenti függvények kísérletileg kerültek meghatározásra, emiatt alkalmazásuk a kísérletéhez 

hasonló feltételek esetén jelent nagyobb pontosságot. Szélesíti az alkalmazhatóságot és növeli a 

számítás pontosságát az anyagjellemzőknek a felület („f” index) ill. az áramló közeg („g” index) 

hőmérsékleteken vett értékeinek hányadosából képzett 
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alakú korrekciós szorzófüggvény használata [4].  

Az eddigiekből kitűnik, hogy mind a síklapmenti, mind szelvényáramlásnál az áramlás 

zavartalansága ill. kialakult jellegének létrejötte a határréteg vastagodása miatt a hőátvitel mértékét 



csökkenti. Ennek ellensúlyozására alkalmaznak az áramlás útjába elhelyezett ütközőket, terelőket 

vagy perdítőket, amelyek folyamatosan "tördelve" a kialakuló határréteggel biztosítják a nagy 

intenzitású hőáramlást az 5.12. ábra szerint.  

 

 

5.12. ábra. Ütközők, terelők hatása a határréteg kialakulására 

 

Ütközéses hőátadás esetén az áramlás iránya nem párhuzamos a hőcsere felülettel. A jelenség 

tipikusan a csöveket, csőkötegeket tartalmazó hőcserélő konstrukcióknál jelentkezik a csövek külső 

falán történő hőközlés (hőelvonás) folyamatában.  Itt a szelvényen belüli, vagy síklap menti 

áramláshoz képest a határrétegek és ebből adódóan a konvekció jellege és mértéke is jelentős 

különbséget mutat (5.13. ábra). 

 

 

5.13. ábra. Ütközéses hőátadás csöveknél 

 

Merőleges ütközést tételezve fel (ld. 5.13. ábra) a cső körül az áramló közeg hőátadási tényezője 

egyetlen cső esetében 

31,05,0 PrRe6,0 ⋅⋅=Nu  (5.67) 



csőkötegnél a 

609,0Re267,0 ⋅=Nu  (5.68) 

kifejezésből határozható meg [3]. A hasonlósági kritériumokban szereplő geometriai méret a cső 

külső átmérője. Sebességadatként a csövek közti legkisebb szelvénynél meghatározott értéket kell 

figyelembe venni. 

Tárcsára merőlegesen irányított ütközéses áramlásnál a 

731,0Re227,043,0 ⋅+=Nu  (5.69) 

egyenlet ad jó pontosságú eredményt, ahol a geometriai méret a tárcsaátmérő. Végtelen síklapra 

merőleges áramlás esetében közelítő pontossággal alkalmazható az 

45,09,16 w⋅=α  (5.70) 

empirikus összefüggés [3]. A sebesség mértékegysége (m/s), α dimenziója W/m2K.  

5.3.4. Hőátadás számítása természetes konvekciónál 

A hőátadásnak ez a változata az előzőekhez hasonlóan a közeg és határoló felületének 

hőmérsékletei közötti különbséget tételez fel. Itt viszont nem lép fel a közeget áramlásra 

kényszerítő külső hatás. Az áramlás és ezen keresztül a konvektív hőátadás forrása a hőmérséklet 

(sűrűség) különbség hatására keletkező felhajtóerő. 

A lamináris ill. turbulens áramlási jelleg a felhajtóerő által létrehozott fluidum mozgás esetében 

is megkülönböztethető. A kritériumrendszer az alábbiakban foglalható össze. 

  Gr⋅Pr < 103   a szabad konvekció elhanyagolható 

  104  <  Gr⋅Pr < 109  lamináris áramlás 

  Gr⋅Pr > 109   turbulens áramlás 

A felhajtóerőt a fal és a faltól távoleső - annak hatásától mentes - közegrészecske hőmérsékleteinek 

különbsége jelenti. Ez kerül figyelembevételre a Grashof szám ∆T értékében. 

Függőleges falnál - épületek, álló tartályszerű létesítmények, hőtechnikai berendezések külső 

oldalfala mentén - a jellemző geometriai méret a fal magassága. A hőátvitel a  

( ) 25,0Pr726,0 ⋅= GrNu   (lamináris áramlás) (5.71) 

( ) 3/1Pr⋅= GrCNu   (turbulens áramlás) (5.72) 



kifejezések segítségével határozható meg. Levegő esetében C = 0,1, víznél C = 0,17. Vízszintes lap 

felső felületénél az átadott hőmennyiség a 

( ) 25,0Pr726,0 ⋅= GrNu   (lamináris áramlás) (5.73) 

( ) 33,0Pr14,0 ⋅= GrNu   (turbulens áramlás) (5.74) 

egyenletekből számítható. A lap alsó felületén a 

( ) 25,0Pr27,0 ⋅= GrNu  (5.75) 

kifejezés érvényes. Jellemző méret a lap hosszmérete. Két függőleges lemez közötti résben a  

3

Pr04,0 






⋅⋅=
H

s
GrNu

 (5.76) 

összefüggéssel számolhatunk. Az „s” érték a lemezek távolságát, „H” a magasságot jelöli. 

Két különböző hőmérsékletű vízszintes párhuzamos lemez esetén a 

( ) 4/1Pr27,0 ⋅= GrNu   ill. a (5.77) 

( ) 4/14/1 PrPr195,0 −⋅⋅= GrNu   (5.78) 

egyenletek érvényesek. Az előbbi melegebb felső lemez, az 5.78 sz. egyenlet magasabb 

hőmérsékletű alsó lemez esetében alkalmazható [3]. 

Kézikönyvekben számos geometriai kialakítási változatra érvényes Nusselt szám függvény került 

összefoglalásra [9], [10], [5]. 

5.5. Hőáramlás a közegek belsejében 

5.5.1. A hővezetés Fourier egyenlete 

A termodinamika II. főtétele értelmében a hő magasabb hőmérsékletű helyről áramlik az 

alacsonyabb hőmérsékletű helyek irányába. A szilárd testek belsejében a hőáramsűrűség, ill. ennek 

megfelelően két tetszőleges belső pont között átadott hőmennyiség a Newton hűlési törvényének 

5.51 sz. kifejezése alapján határozható meg. Az 5.53 sz. energia egyenletet nyugalomban lévő 

közegre alkalmazva (w = 0) a 
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hővezetés Fourier féle alapegyenletét nyerjük derékszögű koordináta rendszerben. Henger 

koordináta alkalmazása esetén a törvényszerűséget a 
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differenciálegyenlet fejezi ki. 

A vizsgálatok a továbbiakban az egydimenziós hővezetés viszonyait veszik alapul a   
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 (5.81) 

összefüggés szerint.  

Állandósult (stacionér) állapot esetén a fenti differenciálegyenlet 

0
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=
x

T

∂
∂

 (5.82) 

alakúvá egyszerűsödik. Megoldása a 

xCCT o 1+=   (5.83) 

alakú lineárisan függvény. A legáltalánosabb stacionér modellt az 5.14. ábra szemlélteti. 

 

 

5.14. ábra. Stacionér egydimenziós hővezetési modell 

 

Az 5.83 sz. egyenlet állandói ekkor az x=0 és x=s helyzetekhez tartozó Tf1 és Tf2 értékek 

behelyettesítésével meghatározhatók. A falazatnak átadott, a rajta keresztül haladó és a „hideg” 

oldalon leadott hőáramok azonosak.  

( ) ( ) ( )22221111 gffffg TTTT
s

TT −=−=− αλα
 (5.84) 

A falazat „x” helyzetű belső pontjának hőmérséklete ennek felhasználásával a 



( )( )xsTTTT fgf −−+= 11
1

2 λ
α

 (5.85) 

kifejezésből határozható meg. A falon keresztül történő hőátadás számításánál leggyakrabban a 

hőcsere közegek hőmérséklete és a hőátadási tényezők ismertek. Ekkor a   

( )21 ff TTkq −=
  (5.86) 

összefüggés alkalmazható, ahol a „k”  hőátbocsátási tényező értékét a  

λαα
s

k
++

=

21

11
1

  (5.87)  

un. reciprok összefüggés fejezi ki. Többrétegű falon keresztül történő hőáramlás esetén határoló 

felületek hőmérsékletei a rétegeken átáramló hőmennyiségek azonosságából kiindulva határozhatók 

meg. Az átadott hő mennyisége az 5.86 sz. összefüggéssel alakilag azonos  kifejezésből határozható 

meg a  

i

i

i

s
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λαα
Σ++

=
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11
1

 (5.88) 

értelmezés figyelembe vételével. A számítások lehetővé teszik a szigetelés szempontjából optimális 

hővezetési tényezők (anyagminőségek) és rétegek vastagságok meghatározását. 

Instacionér folyamat valósul meg szilárd test hevítése vagy hűtése esetében. Ekkor a Fourier 

egyenlet baloldalán a 
0≠

∂τ
∂T

 feltétel érvényesül. Időben változó hőmérsékleti mező jellemzi a 

kemencék, szárítók, hűtőberendezések üzemét, de instacionér viszonyok alakulhatnak ki 

épületeknél is a határoló falak mentén bekövetkezett jelentős változás pl. hideg lakás felfűtése, 

hirtelen külső hőmérséklet változás, yagy szélvihar esetében. A közel állandó hőáramlással 

jellemzett ipari létesítményeknél az üzem indításának időszakában, vagy jelentős teljesítmény 

változtatás esetén ugyancsak instacionér folyamatot eredményez.  

A T(x) = áll. feltétel melletti hőközlés az instacionér hevítési feladat határesetét jelenti. A modell 

különlegesen jó hővezető képességű vagy nagyon kis vastagsági mérettel rendelkező testek 

esetében alkalmazható. A gyakorlatban 
1000〉

s

λ
 esetén már elfogadható pontosságot biztosít. A 

hevített test hőmérsékletének időfüggvényét a 
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  (5.89) 

alakú exponenciális kifejezés írja le. Tb0 értéke a test kezdeti pillanatbeli hőmérsékletét jelenti. 

Feltételezés szerint a hevítő közeg hőmérséklete Tg = állandó. 

A kifejezés összhangban a kiindulási feltétellel nem ad információt a hevített testen belüli 

hőmérséklet eloszlásról, Tb értéke a teljes keresztmetszetre nézve azonos. 

T(x) ≠ áll. esetén a szelvényen belül az idő függvényében változó hőmérsékleti profil alakul ki.. 

Ennek meghatározása az 5.81 sz. parciális differenciálegyenlet megoldását igényli. A 

peremfeltételeket  a Newton törvénynek a felületi hőáramlásra vonatkoztatott alakja jelenti a  

( )fg
f

TT
x

T
q −=−= α

∂
∂λ

 (5.90) 

összefüggésnek megfelelően. A megoldást egyszerűsítik a hővezetési feladatokat jellemző 

hasonlósági kritériumok, amelyek a konvektív hőátadásnál tárgyalt megfontolások segítségével 

képezhetők. Eszerint a hővezetési tulajdonságtól függő átmelegedési (lehűtési) idő a 
2sc

Fo
ρ
λτ=

 

kifejezéssel értelmezett dimenzió nélküli Fourier szám függvénye. A felületi hőátadási tényező és a 

testnek a hő terjedésével szembeni ellenállásának arányát a λ
α s

Bi
⋅=

 Biot szám fejezi ki. 

(Formailag a Biot szám és a Nusselt szám azonos módon képezhető. Az eltérést a két hasonlósági 

kritérium között egyrészt az „s” geometriai tényező értelmezése jelenti. A Nusselt számnál az 

áramló közeg szelvényének meghatározó méretére vagy áramlási úthosszra vonatkozik. A Biot 

szám esetében a hőt felvevő (leadó) szilárd testnek a hő áramlási irányába eső méretét jelenti. A 

„λ” hővezetési tényező a Nusselt szám esetében az áramló közegre, a Biot számnál a hőáramot 

vezető testre vonatkozik.) 

A test relatív vastagsági méretét kifejező s

x=ξ
 dimenzió nélküli helykoordináta bevezetésével a 

Fourier egyenlet dimenzió nélküli alakját nyerjük 

2

2

∂ξ
∂

∂
∂ T

Fo

T =
 (5.91) 

A számolásigényes matematikailag egzakt megoldás a hőmérsékletet exponenciális időfüggvény és 

végtelen számú trigonometrikus helyfüggvény szorzataként állítja elő. A számításokat egyszerűsítő 

közelítő függvények is általában ezt az alapkonstrukciót használják a hőáramlás irányában 

valamilyen egyszerű, közelítő függvény feltételezésével.  



Másodfokú parabolával történő közelítés esetén a hőmérsékletet a dimenzió nélküli idő és 

vastagsági méret függvényében feltételezetten egy  

( ) ( ) Fo
oo eCCCFT βξξξ −⋅++= 2

21,   (5.92) 

összefüggés fejezi ki [11]. Az 5.15. ábra modellje szerint egy lemez két oldalán szimmetrikus 

hevítési viszonyokat tételezünk fel. A helyfüggvény állandói és a β exponenciális kitevő értéke a 

perem- és kezdeti feltételeknek a feladathoz történő illesztésével határozhatók meg. 

A test valamely belső pontjának hőmérséklete a felületi hőmérséklet (Tf) ismeretében a 

( ) ( ) ( )
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 (5.93) 

összefüggésből határozható meg. Az 5.91 sz. alapegyenletbe visszahelyettesítve a Fourier számot 

(időt) mint egyetlen változót tartalmazó differenciálegyenlethez jutunk. Amennyiben a 

hőáramsűrűség a felületi hőmérsékletnek lineáris függvénye az előzőekben már tárgyalt 5.55 sz. 

kifejezésnek megfelelően, a megoldást a 
( ) 00 ff TT =

 kezdeti érték figyelembevételével 

( ) Fo
Bi

Bi

foggf eTTTT +
−

−−= 6

12

  (5.94) 

alakban nyerjük. A Fo és Bi számok helyére azok definíciós értelmezését írva az egyenletet  

( ) ( )Bisc
fggf eTTTT +

−
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 (5.95) 

 alakban nyerjük. Összehasonlítva az exponenciális hatványkitevőt az 5.89 sz. kifejezésével 

megállapítható hogy Bi → 0 esetén a függvény a T(x) = áll. idealizált alapesethez közelít.  

 

 



5.15. ábra. Hőmérséklet eloszlás szimmetrikus hevítési viszonyok esetén 

 

A felületi hőmérséklet és a hőáramsűrűség időfüggvény ismeretében egy tetszőleges belső pont 

hőmérséklete egy adott időpontban az 5.93 sz. egyenlet segítségével meghatározható.  

Amennyiben a hőáramsűrűség és a hőmérséklet kapcsolata nem lineáris – pl. Tg = Tg(Fo), vagy a 

hőátadási tényező a hőmérséklet függvénye (sugárzásos hőcsere) – a hevítési vagy hűtési folyamat 

nem fejezhető ki a fenti egyszerű függvénnyel. Esetenként képezhető összetettebb alakú zárt 

függvény. Amennyiben erre nincs lehetőség, a megoldást a folyamatnak szakaszokra történő 

bontása ill. véges differenciák képzésének módszere jelenti.  

Ha a testet csak egy odalról hevítjük, a hevített felület hőmérséklete  

( ) Fo
Bi

Bi

foggf eTTTT +
−

−−= 3

3

  (5.96) 

A modell pl. kemencefenékre helyezett, nagy felfekvési felületű anyag (pl. vastag lemez) 

melegedésének számításánál alkalmazható. Két oldalán különböző hőáramsűrűséggel hevített test 

hőmérséklete (aszimmetrikus hevítés), a szimmetrikus viszonyokéval azonos megfontolások alapján 

vizsgálható [11]. 

A közölt összefüggések szilárd test hevítése és hűtése esetén egyaránt érvényesek. Utóbbi esetben a 

„q” hőáramsűrűség értéke negatív előjellel kerül figyelembe vételre. 

Kétdimenziós instacionér hővezetési feladat megoldásánál - pl. "végtelen" hosszúságú 

négyszögletes szelvényű test oldalain történő hőközlés (hőelvonás) - a test hőmérsékletállapota a 

( ) ( ) ( )
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τττ ⋅=
 (5.97) 

összefüggésből határozható meg, ahol a jobboldal számlálójában az x ill. y irányú, egydimenziós 

hővezetési viszonyok feltételezésével meghatározott hőmérséklet függvények szerepelnek. A 

nevező a kezdeti állapot hőmérséklet elosztásának helyfüggvénye [3]. 

A véges differencia módszer teszi lehetővé számítógépi háttér igénybevételével a hőmérséklet mező 

nagy pontossággal történő meghatározását. Továbbra is egydimenziós hővezetési viszonyokat 

tételezünk fel. A módszer lényege, hogy a T(ξ, Fo) kétváltozós függvényt egyenes szakaszokkal 

helyettesítjük. A ξ koordinátával jelölt hőáramlási irányba eső teljes geometriai távolságot a I. számú 

∆ξ hosszúságú szakaszra osztjuk. Hasonlóképpen a hevítés (hűtés) teljes vizsgált időtartamát N 

számú ∆Fo nagyságú időegységre tagoljuk. 



Egy-egy szakaszon ill. időegységen belül a hőmérsékletet állandónak tételezzük fel, a változások 

tehát lépcsőzetesek. A felosztást az 5.16. ábra szemlélteti. A Fourier egyenletben szereplő 

differenciális változásokat mint differenciákat és azok megváltozásait kezeljük. Az n-ik 

időegységhez tartozó időpontban ekkor felírhatók a  
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differenciaegyenletek. Behelyettesítve a Fourier egyenletbe, az i-ik szakasz (n+1)-ik 

időintervallumbeli hőmérséklete 
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alakban kifejezhető az n-ik intervallum három hőmérsékletértékének segítségével. 

A számítás a Fo = 0 idóponthoz tartozó ismertnek feltételezett hőmérséklet eloszlásból indul ki 

három szomszédos hőmérsékleti pont szakaszonkénti léptetésével. A belső pontokra vonatkozóan 

az 5.100 sz. összefüggés alapján a középső pont következő időszakaszbeli hőmérséklete 

meghatározható. Az idő és távolságlépték arányánál a  
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5.16. ábra. Véges differenciák képzése hővezetési feladatnál 

 



viszonylat mértékadó. A test két határoló (hőcsere) felületének hőmérséklete a hőátadási 

viszonyokat tükröző Biot szám felhasználásával a 
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kifejezésből számítható. Az így nyert értékek alapján kerül meghatározásra a következő 

időszakaszban a testen belüli hőmérséklet eloszlás.  

A tűzterekben a láng és a füstgáz hőtartalmát sugárzással és konvekcióval adja át a hevítendő 

felületnek. A felületi hőáramsűrűség a két hatás szuperpozíciójaként alakul ki, számításuk az 5.1 és 

5.3 fejezetekben összefoglalt módszerek alapján történik. A „q” értékének ismeretében a 

melegedési folyamat meghatározására az 5.4 szerinti módszerek kínálnak megoldást. Az elméleti 

megközelítést a kemencék és tüzelőberendezések típusához kapcsolódó tapasztalati adatok teszik 

pontosabbá [2]. 
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6. Kemencék 

6.1. Kemencék építőanyagai 

Ebben a fejezetben ismertetjük a kemenceépítésben alkalmazható legfontosabb tűzálló anyag 

fajtákat, kitérve főbb tulajdonságaikra és felhasználási területeikre. A fejezet alapjául a Póliska-

Mikó-Palotás-Szabó: Tűzálló anyagok vizsgálatai című egyetemi jegyzet szolgált 

6.1.1. Alapanyagok 

A tűzálló anyagokat általában 1000 °C-nál nagyobb hőmérsékleteken alkalmazzák. Ezeknek az 

anyagoknak az alkalmazás hőmérsékletén termikusan, kémiailag és mechanikailag is ellenállónak 

kell lenniük. Ahhoz, hogy ezeket a követelményeket megbízhatóan és hosszú időn át teljesíteni 

tudják, a tűzálló anyagoknak az alkalmazási hőmérsékletnél lényegesen nagyobb hőmérsékleti 

igénybevételnél is alaktartónak kell lenniük. Mivel az alaktartósság függ a hőmérséklettől, az 

adatokat meg lehet adni °C-ban, illetve a piroszkóp-, vagy Seger-gúla lehajlási értékében. 

Egyezményes megállapodás szerint a tűzállóság alsó határát a 17 sz. Seger-gúla lehajlásához tartozó 

1500 °C, ill. a 150 piroszkóp hőmérsékleti értékhez rendelték hozzá. Természetesen tűzálló 

anyagnak tekintjük az 1500 °C hőmérsékletnél kisebb tűzállósággal bíró azon anyagokat, amelyek a 

tűzálló anyagok egyéb követelményeinek megfelelnek. 

A tűzállóság olyan anyagi tulajdonságérték, amely az anyagot alkotó ásvány, illetve ásványok 

kémiai összetételétől és szerkezetétől, másfelől a kristályszerkezettől és egyéb tényezőktől függ.  

A tűzálló anyagok jellemzésére a tűzállóság mellett a kémiai és ásványtani összetételt is 

alkalmazzák. A tűzálló anyagok neveit gyakran származtatják a felhasznált alapanyagokból vagy a 

fő alkotóelemből. Ezen kívül használatos még a savas vagy bázikus elnevezés is. Ezek a kémiából 

átvett meghatározások a tűzálló termékeknél azok kémiai összetevőire vonatkoznak és a hozzájuk 

tartozó savakból, bázisokból vezetik le elnevezésüket. Ez a megjelölés előnyös lehet, mert a 

kemencében kialakuló atmoszféra vagy olvadék szintén bázikus vagy savas hatást fejt ki a tűzálló 

anyagra, így ennek ismeretében lehet a megfelelő kémiai ellenálló képességgel bíró tűzálló anyag 

fajtát kiválasztani. 

A tűzálló anyagoknál függetlenül azok tűzállóságától vagy összetételétől, különbséget tesznek 

formázott és nem formázott termékek között.  

A formázott termékek esetében olyan anyagokról van szó, amelyek formájukat a gyártónál kapják 

meg és általában beépítési méretükkel készen szállítják őket. Ezzel szemben a nem formázott 



termékek olyan anyagok, amelyek az alakjukat a bedolgozáskor kapják meg, pl. felszórás, öntés, 

döngölés által. Itt masszákról, betonokról, habarcsokról, szálas anyagokról stb. van szó. 

A legtöbb formázott tűzálló anyag-terméket durvakerámiai úton állítják elő. Az alapanyagok 

különböző kiválasztása és a gyártás eljárásvezetése folytán az egyes gyártók hasonló termékeinek 

tulajdonságai többé-kevésbé eltérnek egymástól. Ezért az egyes termékekhez megadott 

tulajdonságértékek a kiválasztásnál csak támpontként szolgálnak. Figyelembe kell venni, hogy a 

gyártó cég által megadott, szabvány szerinti értékek csak a nem használt tűzálló anyagokra 

érvényesek, mivel a termikus, kémiai és mechanikai igénybevételek az üzemeltetés során 

lényegesen megváltoztatják a tűzálló anyagok tulajdonságait. Alapjában véve ezért nem lehet pl. 

egy tűzálló anyagra a felhasználási határt megadni, mert az mindig az adott üzemi feltételektől függ. 

Az adott feltételeknél alkalmazható felhasználási hőmérséklethatár és a tűzálló anyag egyéb, fontos 

tulajdonságainak megállapítására különböző vizsgálatok szolgálnak.  

Az előzőekben már szó volt arról, hogy a tűzálló anyagok csoportosítása többféle szempont szerint 

történhet. A kémiai jellegük szerint beszélhetünk savas, bázikus vagy átmeneti jellegű tűzálló 

anyagokról. Találkozunk olyan felosztással is, amely a gyártás vagy felhasználás egyes 

szempontjait kiemelve különbözteti meg az egyes termékcsoportokat, pl. égetett tégla, vegyi kötésű 

idomok, ömlesztett szemcsés, szálas  stb. tűzálló anyagokat. És természetesen fontos csoportosítási 

szempont a tűzálló anyagok alapalkotók szerinti felosztása (6.1. ábra). 

 

6.1. ábra. Tűzálló anyag alapalkotók helyzete szerinti alapanyag-piramis 



Az oxidok nagy hőmérsékleten vett stabilitását azok elemeiből történő képződésének ∆G0 szabad 

entalpiájának nagysága jellemzi. Az itt idézett oxidok közül a SiO2 és a Cr2O3 rendelkezik kisebb 

stabilitással. A szilícium-dioxid ezenkívül a többkomponensű rendszerben az Al2O3-, CaO- és/vagy 

MgO-dal hozzájárul kis olvadáspontú vegyületek képződéséhez. A jobb minőségű (nagy 

igénybevételnek ellenálló) tűzálló rendszerekben e két oxid jelenléte nem kívánatos. 

A cirkon-oxid a tűzállóság tartományában különös szerepet tölt be, bár nagyobb költsége miatt 

felhasználása döntően az üvegipar kemencéire korlátozódott. Ezáltal az oxidos alkotók alapbázisa a 

nagy értékű tűzálló anyagok tekintetében lényegében három oxidra – Al2O3, CaO és MgO – és ezek 

kombinációira, azaz a spinell (MgO·Al 2O3), a dolomitos nyersanyagokra (CaO-MgO) és az 

aluminát-cementekre (Al2O3-CaO) szűkül be. A termék nagy stabilitását a nagy hőmérsékleten 

oxigén jelenlétében létrejövő kovalens kötés hozza létre. A nem oxidos alkotók jelentősége sok 

olyan felhasználási esetben növekszik, amikor az anyag redukáló feltételeknek van kitéve. 

6.1.1.1. Oxidos tűzálló anyagok 

Szilícium-dioxid 

A szilícium-dioxid a természetben az egyik legelterjedtebben előforduló, ősidők óta ismeretes és 

használt ásvány. A kristályos kvarc ennek allotróp módosulatai, továbbá mint tömeges önálló kőzet 

kvarcit néven ismert, magmás kőzetekben (gránit, alpit, porfír, riolit stb.) mint kőzetalkotó ásvány 

található. A kvarc az elmállott talajban is mindig jelen van, mivel a kvarctartalmú kőzetek mállása 

során, keménysége és kémiai ellenálló képessége folytán nem mállik el, míg az illető kőzet többi 

elegyrésze elpusztul, a kvarc, mint homok marad vissza. 

Más ásványok és kőzetek mállását is kvarc kiválása kíséri, pl. a földpátok agyagásványokká való 

átalakulását. A SiO2 kavics és kő formájában ugyancsak mindennapos. Említésre méltó SiO2 

tartalmú kőzetek a tűzkő és a szarukő, amelyekben mészkővel együtt található a SiO2. Ebben az 

esetben a szilíciumdioxid kovasav oldatból kicsapódással keletkezett, s került a mésziszapba. A 

kovasav oldatot a vulkáni vidékeken a hőforrások, gejzírek hozzák a felszínre. Ugyancsak kolloid 

méretű oldott kovasavból keletkezett a kovatufa is, amely főleg opálból áll. Az opál a SiO2 hidrát 

alakja, képlete SiO2·H2O. 

SiO2-ben gazdag kőzet még a kovaföld is, amely főképp kovamoszatok kovapáncéljából álló 

üledék, mely helyenként nagy területeket borít be. Ez laza szerkezetű, kevéssé megkeményedett, 

fehér-sárgás fénytelen kőzet. A homokkő is kolloid kovasavból összeragadt homokszemcsékből áll. 

A felsorolt kolloid méretű SiO2 mállott, hidratált ásványok, mint mikro-töltőanyag igen nagy 

szerepet játszanak a kötőanyagot nélküli vagy kötőanyag-szegény tűzálló betonok előállításánál. 



Fizikai tulajdonságai. A SiO2 fentebb felsorolt számos módosulatának eléggé eltérő fizikai 

sajátságai vannak. A legfontosabb módosulata a kristályos kvarc, amely több allotróp módosulatban 

ismeretes. Közönséges hőmérsékleten egészen 575 °C-ig a β kvarc a stabilis, ez α kvarccá, majd 

további hevítésre 870 °C-on lassan α-tridimitté alakul. Az α-tridimit 1470 °C-on α-krisztoballittá 

változik, amely 1713 °C-on megolvad. Mindezen állandó módosulatok mellett még más instabil 

módosulatok is vannak, az amorf módosulat, az ún. ,,kvarcüveg” mellett. 

A kvarc igen kemény ásvány, az üveget, vasat karcolja (7 MOHS). Mechanikai szilárdsága is 

nagyon nagy. Jellemző rá, hogy kémiai változás nélkül semmiféle oldószerben nem lehet valódi 

oldatba vinni, a vizes kolloid kovasavoldat is csak hidratizált SiO2 szemcsékből áll. Ez a 

tulajdonság összefügg a kvarc kristályok szerkezeti felépítésével. 

A kristályos kvarc jellegzetes sajátsága még az ún. piezo-(nyomási)elektromosság. Ez azt jelenti, 

hogy nyomás hatására a kristályok két végükön ellentétes elektromos töltést nyernek. A jelenség 

fordítottja is bekövetkezik: a kristály villamos térben összehúzódik és kitágul. 

Kémiai sajátságok. Kémiailag minden vízmentes kvarc-módosulat erősen inaktív, nagy 

hőmérsékleten is. Nedvesség jelenlétében a fluorgáz, hidrogénfluorid megtámadja és SiF4-dá 

alakítja át. 

Aktívabb fémek és szén nagyobb hőmérsékleten redukálják. A SiO2 szénnel keverve és klórral vagy 

brómmal hevítve SiCl4-ot vagy SiBr4-ot ad. 

Fontos tulajdonsága, hogy alkáli lúgokkal, alkáli karbonátokkal és szulfátokkal vagy nehéz 

fémoxidokkal ömlesztve megfelelő szilikáttá alakul. 

A szilikátipar szempontjából a kvarcnak lényeges tulajdonsága, hogy nagy hőmérsékleten több 

fémoxiddal változatos összetételű szilikátokat alkot. Így pl. CaO-dal kalcium-szilikátokat képez, 

amelyek a portlandcement klinker legfontosabb alkotói. 

Megemlítendő, hogy reakcióképesség szempontjából a finom eloszlású kvarc és az ,,amorf” 

kovasav jóval aktívabb, mint a kristályos durvaszemcséjű kvarc vagy kvarctartalmú kőzet. A 

természetben olyan kőzetek is előfordulnak (pl. vulkáni tufák), amelyek rendkívül finom kolloid 

eloszlásban tartalmaznak kvarcot. Ez az ún. "aktív kovasav" gyorsan és könnyen reakcióba lép már 

alacsony hőmérsékleten is bázikus vegyületekkel (pl. kalcium-hidroxiddal). Ennek az aktivitásnak 

egyes cementfajták esetében van nagy szerepe. 

Felhasználási területei. A kristályos piezoelektromos kvarcot sokféle célra alkalmazzák: 

kvarckondenzátoroknak, rezgőkörök rezgésszámának állandósítására, ultrahangkeltésre. 

Piezoelektromos kvarckristályból készült a kvarcóra, a Föld forgásától és a nehézségi erőtől 

független, pontos időmérő műszer. Vasszerkezetek, hidak pontos megterhelésének mérésére 



szolgáló műszer is a piezoelektromosságon alapul. Kristályos kvarcból metszett lemezeket optikai 

műszerekben alkalmaznak. 

A kvarcüveg is egyre fontosabb szerkezeti anyag, amióta durranógázláng segítségével ugyanúgy 

meg tudják munkálni, mint a közönséges szilikátüvegeket. Ebből kvarclámpa égőket, hőálló 

laboratóriumi üvegedényeket, égetőcsöveket, izzító tégelyeket készítenek. Ezeknek számos kiváló 

tulajdonsága van: hirtelen hőmérsékletváltozással szemben csaknem érzéketlenek, mert a kvarcüveg 

hőtágulási együtthatója igen kicsi: 5,85 x 10-7 m/°C. Emellett vegyi hatásoknak is jól ellenáll. 

Homokot nagy mennyiségben használnak mészhabarcs készítésére, továbbá kaviccsal keverve a 

betonhoz. Tiszta kvarchomokot az üveggyártás igényel és vasmentes homok szükséges a 

porcelángyártáshoz is. A megfelelő SiO2 tartalmú agyag, homok vagy homokkő a cementgyártás 

fontos alapanyaga. 

Szilika 

A SiO2 az alapanyagban mindig a kis hőmérsékletnek megfelelő β-kvarc módosulatban van. Ez 573 

°C hőmérsékletnél kb. 0,8% térfogat-növekedés mellett α-kvarc módosulatba alakul át. Az α-kvarc 

870 °C-tól a további hőmérséklet-emelkedés mellett α-tridimitté alakul át. Ez az α-tridimitté történő 

átalakulás azonban lassan megy végbe, mert a kristályszerkezet jelentős mértékben változik. Ebből 

ered az is, hogy az α-kvarc még 1000 °C hőmérsékletnél sem alakul át teljes mértékben α-tridimitté, 

sőt 1000 °C-t meghaladó hőmérsékleten elkezdődik az α-kvarc α-krisztoballittá történő átalakulása. 

Az egyes kvarc-módosulatoknak különböző hőmérsékleteken történő egymásba való átalakulását az 

alábbi séma szemlélteti: 

 

 

6.2. ábra. Az SiO2 módosulatai 

 



Az előzőekből adódóan az 1000 °C fölötti hőmérsékleten egymás mellett lehetnek jelen az α-

tridimit, α-krisztoballit kristályok, valamint a még át nem alakult α-kvarc maradványai. Az α-kvarc 

α-tridimitté alakulását is és az α-kvarc α-krisztobalittá alakulását is mintegy 13%-os térfogat 

növekedéssel lehet összekapcsolni. Ez kb. 5%-os hossznövekedésnek felel meg, amivel a tégla 

felmelegítéskor növekszik. 1470 °C-nál nagyobb hőmérséklet-tartományban az α-tridimit szintén 

átalakul α-krisztoballittá. Meg kell jegyezni, hogy ez a reakció is nagyon lassan megy végbe, emiatt 

az átalakulás nem fejeződik be teljes egészében, így az α-tridimit egy része változatlan marad.  

Mind az α-tridimit, mind pedig az α-krisztoballit modifikáció olyan stabil, hogy a technikai lehűlési 

folyamatok során nem alakul vissza a kiindulási α-kvarc és β-kvarc módosulatokká. Ezzel szemben 

kis hőmérsékleten kialakuló β-tridimit és γ-tridimit, valamint β-krisztoballit modifikációkat 

képeznek. A nagy hőmérsékletű tűzálló anyagban meglévő α-tridimit rész először 163 °C-nál 

átváltozik β-tridimitté, majd ez a módosulat 116 °C hőmérsékleten γ-tridimitté alakul. Mindkét 

átalakulás nagyon gyorsan zajlik le és mintegy 1,8%-os térfogatcsökkenéssel valósul meg. A tűzálló 

építőanyagokban az α-krisztoballit rész 200-270 °C közötti hőmérséklet tartományban szintén 

nagyon gyorsan alakul át β-krisztoballit módosulattá, amit kb. 4,7%-os térfogatcsökkenés kísér. 

Ezek alapján a szilika tűzálló anyag lehűlése után abban γ-tridimit, β-krisztoballit és β-kvarc 

módosulatok találhatók. A β-kvarc mennyiségét maradék kvarc tartalomnak nevezik és ez 

lényegében megfelel a tridimitté vagy krisztoballittá alakulás lassúsága miatt megmaradt α-

kvarcnak. 

A gyakorlati alkalmazások során a tűzálló anyagok polimorf viselkedésének ismerete igen fontos, 

mert a különböző hőmérsékleten bekövetkező átalakulással összefüggő méretváltozás jelentős lehet 

és sok esetben nagyon gyorsan zajlik le. Annak érdekében, hogy a tűzálló bélés emiatt ne sérüljön, a 

hőkezelés során a felhevítés sebességét és a hőntartási időket pontosan be kell tartani. 

Ennek a szigorú követelménynek betartása a kovasav alapú tégla cserépanyagának 

fázisösszetételével függ össze. Pontosabban 900 °C alatti hőmérsékleten a 870 °C és 573 °C körüli 

inverziós pontokon a heterogén összetételű szilika kristályalkotóknak (eredeti kvarc, krisztoballit, 

tridimit) eltérő termikus viselkedése miatt a lényeges ásványszerkezeti átalakulás eredményeként 

szövetszerkezeti roncsolódás jön létre. A hőingadozás alsó határaként említett 900 °C feletti 

hőmérsékleten viszont a meglágyult üveges ,,kötőfázis” csökkenti a gyakori hősokk következtében 

előforduló – a fázisok eltérő hőtágulása révén keletkező – termikus feszültség hatásait. Ennek 

következtében (1600-900 °C között) gyakori hőmérséklet-ingadozás sem idéz elő nagyobb mérvű 

roncsolódást.  

Alkalmazási területei: A csaknem egyalkotós SiO2-CaO binér rendszerbe tartozó maximum 3,5% 

CaO-t tartalmazó szilika minden olyan hőtechnikai berendezésben felhasználható, amelyben az 



üzemi hőmérséklet felső határa nem haladja meg az 1600 °C-ot és a munkatér hőmérséklete gyakori 

ingadozás következtében sem csökken 900 °C alá. A kovasav alapú tűzálló anyagok mind oxidáló, 

mind redukáló jellegű munkatérben alkalmazhatók. 

Alapvető követelmény, hogy a szilika tégla sem gáz, sem folyadék, ill. olvadék, sem szilárd 

halmazállapotú, bázikus jellegű közeggel nem érintkezhet. A kemenceépítés jelenleg kokszoló 

kemencék, vas-öntödei lángkemencék, szilikátipari – főleg üvegolvasztó – kemencék és savas 

közegnek ellenálló falazatokat igénylő vegyipari berendezések építésénél alkalmazza a szilika 

gyártmányokat. 

Samott 

Az SiO2-Al 2O3 rendszerbe tartozó anyagok közül legelterjedtebben a 25–45% közötti Al2O3 

tartalommal rendelkező samott tűzálló termékeket használják. A samott az anyag 1000 °C fölötti 

hőmérsékleten történő égetése során alakul ki. Ebben a hőmérséklet-tartományban a samott mullitra 

(2SiO2·3Al2O3) és SiO2-re esik szét. Az eközben keletkező SiO2 krisztoballitként, valamint a 

szennyeződések mennyiségétől függően üveges-fázisként van jelen a samott szemcsékben. 

A samott annál értékesebb tűzálló anyag, minél több mullitot és minél kevesebb üveges fázist 

tartalmaz. A plasztikus tűzálló agyagból készült samott téglákban az üveges fázis részaránya az 

1400 °C hőmérsékleten történő égetés során 40-55%. Tiszta és mindenekelőtt alkáliákban szegény 

részarányának növelésével csökkenthető az üveges fázis részaránya. Az alkáliákban szegény 42% 

Al 2O3 tartalmú samott tégla pl. az égetés után kb. 50% mullitot, 30% krisztoballitot és csak kb. 15% 

üveges fázist tartalmaz. 

A samott téglában lévő üveges fázis, az összetételtől függően 900-1000 °C közötti hőmérsékleten 

kezd lágyulni. Ilyen hőmérsékletnél, nyomó-igénybevétel hatására a samott téglák hajlamosak a 

„nyomás alatti folyás”-ra, éspedig annál erősebben, minél több üveges fázist tartalmaz a 

téglaszerkezet. 

Timföld-dús és nagy timföld tartalmú anyagok 

A timföld-dús téglák az SiO2-Al 2O3 rendszerben a 45% Al2O3 tartalmat meghaladó tartományban 

helyezkednek el. Ezek a gyártmányok a növekvő Al2O3 tartalom révén nagyobb tűzállósággal 

rendelkeznek, így a samott téglákhoz képest nagyobb hőmérséklet-tartományokban alkalmazhatók. 

A timföldben gazdag téglák tulajdonságait az összetétel mellett a gyártási eljárások és az alapanyag-

kiválasztás határozza meg. 

Az alapanyagok természetes vagy mesterséges eredetűek. A természetes alapanyagok, a cianit (más 

néven disztén), andaluzit és szillimanit azonos, Al2SiO5 kémiai összetételűek és ezek a 

természetben csak bizonyos nyomás- és hőmérsékleti viszonyok mellett képződnek. Ezek nem 



jelennek meg az SiO2–Al2O3 rendszerben, mert a binér állapotábra csak atmoszférikus nyomásra 

érvényes. 1000 °C feletti hőmérsékleten ezek az ásványok (az ún. szillimanit csoport tagjai) a 

samott tégláknál ismertetett módon mullitra és SiO2-re esnek szét. 

A timföld dús termékeket kb. 1550 °C hőmérsékleten égetik, hogy a mullittá és SiO2-vé történő 

átalakulás lehetőleg teljes mértékben végbemenjen. Mivel az alapanyagok timföldben gazdagok, a 

mullit részaránya lényegesen magasabb, a SiO2 részaránya pedig kisebb, mint a samottoknál.  

A szillimanit csoport téglái jól ellenállnak a savas salakok korróziójának. A jó hőingadozással 

szembeni ellenálló képességük miatt a nagy hőmérsékleten csak időszakosan üzemelő kemencék 

bélelésére szillimanit téglákat használnak. 

Erősebben igénybevett falazatok alapanyagaként bauxitot vagy szintetikus anyagokat használnak. A 

bauxit víztartalmú timföldásványokból (diaszpor, gibbszit, hidrargillit) áll. A bauxit égetésekor 

szinterbauxit keletkezik kb. 85% Al2O3 tartalommal, az üveges részarányát lényegében az 

alapanyag szennyezettsége határozza meg. Itt mindenekelőtt víztartalmú vasoxidokról, valamint 

alkáliákról és SiO2-ről van szó. 

Amennyiben a binér-rendszer folyósító (szennyező) oxidok jelenlétével ternér, illetve polimer 

rendszerré alakul, jelentős mértékű olvadékképződéssel kell számolnunk. Ez károsan befolyásolja 

az egyébként kiváló építőanyag termikus stabilitását. 

Szintetikus alapanyagokból – mint szinter és olvasztott mullitból, valamint szinter és olvasztott 

korundból – olyan téglákat gyártanak, melyek értéke a tisztaságban és a nagyon jó 

hőmérsékletállósági tulajdonságokban mutatkozik meg. Ezek részletes tárgyalására az alumínium-

oxid alapú tűzálló anyagok témakör keretében kerül sor. 

Az alumínium-szilikát építőanyagok felhasználási területe igen széles körű. A vaskohászati-, 

színesfémipari-, szilikát- és vegyipari kemencék között alig van olyan, amelyeknél mellőzhető 

lenne az alumínium-szilikát vagy korund tűzálló anyagok valamelyik minősége. 

Magnezit 

A magnezit tűzálló anyag fő alkotója az MgO (periklász), járulékos komponensei pedig a CaO, 

SiO2, Al2O3 és Fe2O3. Ebből természetszerűen az is következik, hogy a magnezit gyártmányok 

hőkezelése idején bekövetkező ásványösszetétel változások csakis ötalkotós rendszerben 

tanulmányozhatók. Tekintettel azonban az ábrázolási nehézségekre, a gyakorlati vizsgálatoknál 

csak a háromalkotós MgO-CaO-SiO2-rendszert vesszük figyelembe. 

A magnezit gyártmányok minőségét jelölő tulajdonságértékek közül legfontosabbak a szilárdság, a 

terhelés alatti lágyulás és a kémiai hatásokkal szembeni ellenálló képesség. 



A magnezit alapú építőanyag minőségét nem annyira a vegyi, mint az ásványi összetétel dönti el. A 

leghasznosabb alkotó a periklász, amely kiemelkedő vegyi stabilitással rendelkezik. Az előállítás 

során arra kell törekedni, hogy a szövetszerkezet minél nagyobb részét a periklász fázis töltse ki. 

A magnezit alapú tűzálló anyagok ásványi összetételének, illetve adott hőmérséklet-tartományban 

fennálló egyensúlyi állapotának tanulmányozása a MgO-CaO-SiO2-rendszer segítségével történik. 

Ez természetesen csak abban az esetben nyújt megbízható tájékozódást, ha az Al2O3 és Fe2O3 

alkotókat kizárjuk az összetételből, vagy ha ezeknek a részesedése elhanyagolható. E feltétel 

biztosítása esetén a zsugorítmány vagy a tégla fizikai, kémiai és ásványtani szempontból történő 

végső elbírálása a CaO:SiO2 arány alakulása alapján történik. 

A magnezit alapú tűzálló termékek tűzállósága és az olvadékokkal szembeni ellenálló képessége 

megkívánja nagytisztaságú alapanyag alkalmazását és a kis olvadási hőmérsékletű vegyületek 

képződését előidéző alkotók csökkentését. Ugyanis a nagytisztaságú alapanyagból készült és 

kellően nagy (1800 °C) hőmérsékleten hőkezelt téglák a nagy tűzállóság mellett jól ellenállnak a kis 

olvadásponttal és viszkozitással rendelkező salakok és kondenzátumok beszivárgásával szemben. 

A MgO termékek zsugorodásának intenzifikálása céljából gyakran adagolnak hozzá TiO2, ZrO2, 

Al 2O3, Fe2O3 hozagokat, amelyek égetéskor megfelelő kémiai vegyületeket képeznek (magnézium-

titanátot, -cirkonátot, aluminium-magnézium-spinellt, magnézium-ferritet), s ezek kisebb-nagyobb 

mértékben oldódnak a periklászban. Az idézett oxidok kis mennyisége (1-4%) jelentősen csökkenti 

a termék égetéséhez szükséges hőmérsékletet, változatlan hőmérsékleten történő égetéskor pedig 

növeli a kerámiát alkotó kristályok méretét. Egy sor esetben, különösen Al2O3 adagoláskor, 

egyidejűleg javul a termikus stabilitás. 

Meg kell jegyezni, hogy az igen kis mennyiségű hozaganyagok adagolásakor (tized mol % 

nagyságrendű) elérhető maximális hatás a nagyon aktív, különösen tiszta (pl. spektrálisan tiszta) 

magnézium-oxid felhasználásakor figyelhető meg. Van néhány olyan eset, amikor 1300-1400 °C 

hőmérsékletnél teljes zsugorodás biztosítható. Egyes hozagok, főképpen az Y2O3 és LiF adagolás 

lehetővé teszi csaknem elméleti sűrűségű, áttetsző kerámia előállítását. Az ilyen hozagok 

hatásmechanizmusa még alig tisztázott. 

A periklász kerámiák fontos felhasználási területei annak bázikus jellegével és a fémes olvadékok 

hatásával szembeni ellenálló képességével kapcsolatosak. A MgO-ból készült tégelyeket sikeresen 

használják vas, cink, alumínium, ón, réz továbbá a ritkafémek olvasztásához. Szilikátipari 

alkalmazásukat csaknem kizárólag a nagyhőmérsékletű ala-gút-, aknás- és forgókemencék, 

valamint az üvegolvasztó kemencék erős korróziónak kitett felső rácsozatelemei teszik szükségessé. 



Periklász kerámiák felhasználása olyan esetekben, amikor savas közegek vannak jelen, nem 

lehetséges. Ezen kívül van még két tényező, amely lényegesen korlátozza felhasználási lehetőségét. 

Az első az intenzív párolgás, ami miatt az igen nagy olvadási hőmérséklet (2800 °C) és terhelés 

alatti lágyulás (2300 °C) ellenére az alkalmazás felső határa hosszabb használási idő esetén 

lényegesen csökken. Ez a hőmérsékleti érték vákuumban 1700-1800 °C, oxidáló közegben 2200 °C. 

A második korlátozó tényező, a periklász kerámiák kis termikus stabilitása, amelyet az igen nagy 

hőtágulási tényező idéz elő. A magnezit téglák hőlökés állóságát Cr2O3, Al2O3 vagy MgO·Al 2O3 

(MA) spinell hozzáadásával javítani lehet. Az ilyen magnezit-téglákat előnyösen használják a 

cementipari forgókemencék szinter zónájában.  

A nagy sűrűségű magnezit téglák a nagy fajlagos hőkapacitás és jő hővezető képesség miatt nagy 

hőmennyiség tárolására képesek, ezért ezek különösen alkalmasak a regenerátorokhoz a 

nagyhőmérsékleten üzemelő rácstéglák anyagaként. 

MgO-Cr 2O3 rendszer 

A króm-magnezit téglák 20-30% közötti Cr2O3-t, 20% Al2O3-t és 25-55% MgO-t tartalmaznak. A 

magnezit-króm tégláknál a MgO tartalom több, mint 80%, a Cr2O3 tartalom kevesebb mint 15%. A 

krómérc, a magnezit-nyersszinter és az alumínium-oxid anyagokból összeállított, sajtolt és nagy 

(akár 1800 °C hőmérsékletet is elérő) hőmérsékleten történő égetése során a termékben beépített 

krómoxidot tartalmazó periklász és spinell szerkezet jön létre. Ebben a kötési fázisok lényegében 

azonosak a króm-oxid mentes magnezitével. A kialakult szerkezeti felépítés által a krómtartalmú 

termékek olyan hőlökés állósággal rendelkeznek, mint a samott téglák. 

A króm-magnezit tégla ismérvei additíve nem egyesítik magukban a két fő alkotó hasznos és káros 

tulajdonságait, hanem a vázalkotó magnezit és króm szemcsék, valamint az ezeket összetartó kötő-

olvadék fázis vegyi és ásványi összetételétől függenek. A tégla összetartó anyagának tulajdonságait 

elsősorban a zsugorított magnezit és kromit alkotók kölcsönhatása eredményeként képződött 

szekunder fázis minősége alakítja ki. Ettől függ a króm-magnezit építőanyag szilárdsága, lágyulása. 

A magnezit-króm és króm-magnezit téglák hővezető képessége lényegesen kisebb, hideg-

nyomószilárdsága valamelyest kisebb, mint a krómmentes termékeké. 

A szinter-magnezitből és krómércből származó keverékek messzemenően térfogattartóak, ezért 

lehet ezekből az alapanyagokból vegyi kötésű, nyersen (égetés nélkül) beépített lemezburkolatú 

téglákat készíteni. 



 

Forszterit 

A SiO2-MgO binér rendszerbe tartozó forszterit 2 MgO·SiO2 vegyület alakjában, a két alkotó 

0,94:1,33 aránya esetén 1890 °C-on képződik. 

A forszterit hővezető képessége alacsony, de a folyékony vasnak és acélnak jól ellenáll, csakúgy, 

mint a bázikus és savas salakoknak. A világon a legtöbb forszterit Norvégiából érkezik, ahol 

külszíni bányából termelik ki. A forszterit tűzálló anyagok elsődleges felhasználója Európa. 

Bázikus karaktere miatt be lehet építeni magnezit és magnezit króm téglákkal együtt, anélkül, hogy 

az érintkezésnél reakciók lépnének fel.  

A forszterit tűzálló anyag kiváló fizikai és termikus tulajdonságai ellenére sem terjedt el, aminek az 

az oka, hogy főleg Fe2O3-mal, SiO2-vel, Al2O3-mal és CaO-val szemben gyenge kémiai ellenálló 

képességet tanúsít. Érzékenyen reagál elemi karbonnal is. Ezzel szemben jelentős stabilitást mutat 

alkáli oxidokkal és annak salakjaival szemben. Felhasználási területei: üvegolvasztó kemencék 

rácsozatai, cement- és színesfémipari kemencék egyes térelemei. 

Magnézia spinell 

A spinellek általános jelzése az RIIO·R2
IIIO3. Ily módon ez a képlet egész sor hasonló szerkezetű 

vegyületet jelöl. Esetünkben a két fémoxid (MgO·Al 2O3) gyakran szilárd oldatban van, mivel 

mindegyikük szabályos rendszerben kristályosodik. 

A spinellek képződését szilárd fázisban végbemenő reakciók jellemző példájának tekinthetjük. Az 

egymás mellett lévő MgO és Al2O3 részecskék egymást érintő rácsaik felületi rétegében 

diszlokációs folyamat megy végbe. A folyamat későbbi szakaszában abszorpciós réteg képződik, 

amely fokozatosan vékony spinell hártyává fejlődik. A folyamat utolsó fázisában a könnyebben 

mozgó ionok a reakciós rétegbe vándorolnak, miközben annak vastagságát fokozatosan növelik. 

A MgO·Al 2O3 spinell olvadáspontja 2135 °C, keménysége a Mohs-skála szerint 8, 

szobahőmérsékleten mért nyomószilárdsága 19,00 MPa és a terhelés alatti lágyulás értéke 

meghaladja a 2000 °C-ot.  

Bázicitása nagyobb a korundénál, de a bázikus salakokkal szemben nem minden esetben ellenálló. 

Minthogy hővezető képessége kicsi, előnyösen alkalmazható termoelemek védőcsöveként. 

Dolomit 

A dolomit legértékesebb, nagy mennyiségben előforduló hazai bázikus tűzálló anyagunk, a 

vegyületet nem alkotó CaO-MgO binér rendszerbe tartozik. A CaO 2570 °C-on, a MgO 2800 °C-on 

olvad, ezzel szemben 55 mol % MgO-nál 2330 °C körül alakul ki egy eutektikum. A CaMg(CO3)2 



kettős karbonátból álló dolomit hevítése során 600 °C hőmérsékletig a magnezit (MgCO3), majd 

900 °C-nál kezdődően a mészkő (CaCO3) dekarbonizációja eredményeként alakul ki a CaO-MgO 

oxid rendszer. 

Amennyiben a dolomitban az előbbi arány módosul, magnezites vagy meszes dolomitról 

beszélhetünk. Miután nagyhőmérsékletű – 1750-1900 °C-os – hőkezelés esetén sem alakul ki stabil 

vegyület, a nagy mennyiségben szabadon maradt CaO hidratációra való hajlama csak speciális 

gyártástechnológia illetve építéstechnikai eljárás biztosítása esetén teszi lehetővé tűzálló anyag 

gyanánt való alkalmazását. Ez döntő jelentőségű hátrányos tulajdonság, amely az egyébként nagyon 

értékes oxidrendszer széles körű felhasználásának útjában áll. 

A dolomit tűzálló anyag tégla vagy tömbök formájában történő gyakorlati alkalmazása nagy 

hőmérsékleten történő ,,zsugorítása” után vízmentes szerves kötőanyagok hozzáadásával, nagy 

fajlagos nyomás, illetve döngölés igénybevételével második hőkezelés nélkül vagy azzal történik. A 

kötőanyagként rendszerint kátrány, vagy szurok jöhet számításba. 

Az ismertetett dolomit tűzálló anyagok alkalmazása minden olyan berendezésben célszerű, 

amelynél nagy hőmérsékleten hígfolyós bázikus salak, illetve intenzív bázikus olvadékhatás 

érvényesül. Legjelentősebb dolomit felhasználó az acélipar. 

Kalcium-oxid 

Nagy tűzállóságú termékek készítéséhez tiszta anyagokból, fém kalciumból, szénsavas kalciumból 

vagy kalcium-hidrátból nyert kalcium-oxidot használnak. A Ca(OH)2-t (fémes kalciumból nyert) 

vagy a CaCO3-t azok bomlásánál valamivel nagyobb hőmérsékleten égetik. 

A kalcium-oxid levegőn sokáig nem tartható, még a viszonylag száraz klímában sem, mert elég 

gyorsan hidratálódik. A CaO hidratációjának sebessége közel arányos a gyártmányok 

pórusosságával. 

Ahhoz, hogy a hidratációval szemben viszonylag jól ellenálló terméket kapjunk, azokat lehetőleg 

teljesen kell zsugorítani, azonban a tiszta kalcium-oxid rosszul zsugorodik. A CaO gyártmányok 

zsugorodásának javításához és stabilitásának növeléséhez hatékony adalékok 1-5%-ban adagolva a 

TiO2 és a BeO. A CaO-TiO2 rendszerben kezdetben monotitanát képződik, azután pedig 

3CaO·TiO2, amely a CaO-val való egyensúly megvalósítására hajlamos. TiO2 hozagolásakor a 

gyártmány 1500 °C körüli hőmérsékleten égethető, ugyanakkor az igen tiszta CaO-ból készült 

termékeknél az 1800-2000 °C hőmérsékleten végzett égetés sem eredményez teljes zsugorodást. 

A kalcium-oxidból készített tégelyekre különböző víz-átnemeresztő hártyákból védőréteget visznek 

fel abból a célból, hogy a hidratációtól megvédjék. 



Termokémiai tulajdonságait és fémekkel szembeni viselkedését tekintve az egyik legkiválóbb 

anyag, amelyből a színesfémek olvasztásához használt tégelyeket készítik. Ezeket használják 

többek között platina és más, ebbe a csoportba tartozó fém olvasztásához, valamint tiszta urán 

előállításához. 

A kalcium-oxid ellenálló még a megolvasztott kalcium-foszfát hatásával szemben is. Belőlük 

készíthető a foszfát ércek olvasztásához használt kemencék bélése is. 

Alumínium-oxid alapú anyagok 

Az alumínium-oxid a Föld legelterjedtebb oxidjai közé tartozik. A természetben, mint víztartalom 

nélküli ásvány, korund (α-Al 2O3) és mint víztartalmú ásvány is előfordul, főként bauxit formájában. 

A tiszta korund előfordulása ritka, a fémkohászat és más iparágak hatalmas tiszta alumínium-oxid 

szükségletét jelenleg bauxitból, nefelinből és más alumíniumoxid-tartalmú ásványból nyerik. 

A timföld (γ-Al 2O3) és a korund (α-Al 2O3) előállítása rendszerint az alumínium-hidroxid Al(OH)3 

víztelenítésével, majd izzításával történik az alábbi séma szerint:  

Al(OH)3 ⇒300 °C⇒AlO(OH)⇒hevítés⇒ γ-Al 2O3 ⇒1000 °C⇒ α-Al 2O3  

Nagy hőmérsékleten (T>2050 °C) az alumínium-oxid olvadékából is a hexagonális α-Al 2O3 

kristályosodik. 

Az orto alumínium-hidroxid Al(OH)3 kocsonyás csapadék, vízben nehezen oldódik. Az amorf 

Al(OH)3 állás közben az oldattal érintkezve lassan kristályos Al(OH)3-dá alakul. 

Módosulatai: 

• a kevéssé állandó hexagonális bayerit; 

• állandó, a természetben is előforduló monoklin hidrargillit (aluminát oldatból történő gyors 

leválasztáskor (CO2 befúvás) bayerit, γ-Al(OH)3, lassú leválasztással hidrargillit, α-Al(OH)3 

keletkezik); 

• az amorf Al(OH)3 nagy felületű, kiváló adszorbeáló anyag.  

A mesterséges korundot ipari méretekben technikai Al2O3 vagy bauxit elektromos kemencében 

történő olvasztásával állítják elő. Az alumínium-oxid gyakorlati jelentősége nagy. Ezzel 

magyarázható, hogy pl. a kalcinálása folyamán végbemenő átalakulásával is sok kutató 

foglalkozott. Néhány, az Al2O3 polimorf módosulataira vonatkozó eredmény ellentmondásos és 

nem eléggé meggyőző. Vannak kutatási eredmények, amelyek arra utalnak, hogy az Al2O3-nak öt, 

sőt hat módosulata is képződhet: α, β, γ, δ, ε. Ténylegesen bizonyítottnak azonban csak az Al2O3 

két önálló módosulatát: az α- és γ-Al 2O3-ot lehet tekintetni. A γ-Al 2O3 szabályos rendszerben 



kristályosodik (a = 7,9O Å) és sűrűsége 3,6 g/cm3. 950-1200 °C fölé való hevítéskor a γ-Al 2O3 

monotróp módon átalakul α-Al 2O3-á, miközben térfogata 14,3%-kal csökken. 

Az α-Al 2O3 (korund) hexagonális rendszerben kristályosodik, sűrűsége 3,90 g/cm3. Az Al2O3 e 

módosulata minden hőmérsékleten stabilis. 

A β-Al2O3 a korund elektromos olvasztása és rekrisztallizációja folyamán mindig képződik, 

lényegében aluminát, melynek összetétele RO·6 Al2O3 vagy R2O·11-12 Al2O3. Ennek képződéséhez 

az szükséges, hogy a technikai alumínium-oxidban alkáli- és alkáliföldfém-oxidok mint 

adalékanyagok legyenek jelen. 

Az ipari gyakorlatban használt korund csaknem tiszta kalcinált Al2O3-ból készül ívfényes 

kemencében történő olvasztással. Az olvasztott alapanyagból a különféle méretű idomokat a 

következő módokon alakítják ki:  

• grafit formába öntéssel,  

• leöntött anyagot megőrölve a különböző szemcseösszetételű keverékek készítése után 

sajtolással. 

A nagyszilárdságú, főképpen az olvasztott-öntött anyagból készült gáztömör korvisit termékek 

elsősorban vegyi és termikus ellenálló képességükkel és nagy kopásállóságukkal tűnnek ki. Ezért 

használják az olvasztott-öntött korund (korvisit) tűzálló anyag idomokat üvegolvasztó kádak 

falazataként, tolókemencékben csúszósín és kamrás izzító kovács-kemencék fenék anyagaként.  

Nagy keménysége és kopásállósága miatt az alumínium-oxidot, mint különféle oxidkerámia 

termékeket széles körben alkalmazzák. 

Cirkon-oxid 

A cirkon-oxid a baddeleyit nevű ásványban fordul elő. Ennek ZrO2 tartalma a 80-90%-ot, sőt egyes 

esetekben a 99%-ot is eléri. Ez és a természetben előforduló többi cirkónium vegyület általában 

tartalmaz kis mennyiségben (0,1-4%) izomorf szennyeződés formájában haffnium-oxidot. Ez utóbbi 

vegyület nehezen választható el a ZrO2-tól és így igen megnehezíti a ZrO2 tulajdonságainak 

tanulmányozását. Bizonyos, hogy a ZrO2 polimorfizmusára vonatkozó sok következtetés 

pontatlansága részben a HfO2 polimorfizmusával kapcsolatos. Ezért a ZrO2 és néhány más cirkon-

vegyület tulajdonságaira vonatkozó megállapításokat nem lehet végérvényesnek tekinteni. 

A ZrO2 két módosulatban fordul elő: az 1000 °C alatti stabilis monoklin és a tömörebb pszeudo-

szabályos (tetragonális) nagy hőmérsékletű (930-1040 °C) fölötti módosulat. A monoklin 

módosulat 7%-os térfogatcsökkenéssel enantiotróp módon megy át tetragonális módosulatba. 

Vannak olyan vélemények, melyek szerint a tetragonális ZrO2 1900 °C-on átalakul szabályos 



rendszerű módosulatba, mely lehűtve 625 °C-on enantiotróp módon más szerkezetű, ugyancsak 

szabályos módosulattá alakul. A ZrO2 mindezen módosulatainak CaF2 típusú deformált 

kristályrácsa van. 

A monoklin ZrO2 sűrűsége 5,7 g/cm3, olvadáspontja 2585-2950 °C között van. A cirkon-oxid 

gyakorlati jelentőségét az adja meg, hogy igen jól ellenáll nagy hőmérsékleten is különböző 

mechanikai és kémiai hatásoknak. E vonatkozásban fontos szerepe van a fentebb leírt monoklin 

módosulatból tetragonálisba való átmenetnek. Ez az átmenet gyorsan végbemegy és a melegítésnél 

összehúzódás, a lehűlésnél pedig tágulás kíséri, ami a gyártmány deformációját okozza. 

A cirkon-oxid ,,stabilizálása” a vele hasonló szerkezetű oxidok – CaO, MgO, SrO, Y2O3, CeO2, 

Sc2O3 stb. – hozzáadásával olyan szabályos rendszerű szilárd oldat képződésén alapul, amely tág 

hőmérséklethatárok között stabil. A kb. 10-15 mól % stabilizáló oxidadalékot tartalmazó szilárd 

oldat kis hőmérsékleten (1000-1200 °C alatt) – mint rendszerint a szilárd oldatok – metastabilis, 

termodinamikai stabilitását hosszú ideig megőrzi. 

A belőle felépülő kerámiáknál nem lép fel a monoklin-tetragonális átalakulással kapcsolatos 

térfogatváltozás. 

A ZrO2 kémiai tulajdonságai alapján savas jellegű, azonban nagyobb hőmérsékleten is igen sok 

anyaggal szemben inert módon viselkedik. 2000 °C-ig a ZrO2 nem reagál sok megolvasztott 

fémmel, nem hatnak rá lúgok és savak (koncentrált H2SO4 és HF kivételével). Oxidáló anyagok 

hatására ugyancsak nem szenved kémiai átalakulást. 

A cirkon-oxid szénnel 1900 °C fölött cirkónium-karbidot (ZrC) képez, amely lapcentrált köbös 

ráccsal kristályosodik és folyamatos elegykristályt alkot. A ZrC 3535 °C-on olvad, sűrűsége 6,7 

g/cm3, rácsállandója 4,687 Å. 

A stabilizált ZrO2-ból készült kerámiai készítmények gyakorlati jelentősége nagy, felhasználhatók 

egészen 2500 °C-ig,, sőt megfelelően tiszta anyagok esetén 2600 °C-ig. A nagy olvadáspont és kis 

hővezető-képesség lehetővé teszi, hogy a ZrO2-t nagyhőmérsékletű kemencék bélésanyagaként 

használják. 

A folyamatos acélöntés kagylótéglájának megömlesztett stabilizált ZrO2-ből való készítése tette 

lehetővé a jól szabályozható, biztonságos öntés megvalósítását. Savanyú salakok, üveg- és fémoxid 

olvasztásánál 1800 °C-ig használhatók a ZrO2 alapú kerámiák. 

Cirkon-szilikát 

A ZrSiO4, hasonlóan a BaSiO4-hoz és MgSiO4-hez, a legnagyobb tűzállóságú szilikátok csoportját 

alkotja. A ZrO2-SiO2 rendszerben egy vegyület a ZrSiO4 (67,03% ZrO2, 32,97% SiO2) található, 



amely tetragonális rendszerben kristályosodik és hevítés során nem jön létre benne 

kristályátalakulás, 1676 °C-on azonban szilárd fázisban ZrO2-re és krisztobalitra bomlik. A ZrO2-

SiO2 rendszerben az eutektikum 1687 °C-nál olvad, azaz 11 °C-kal nagyobb hőmérsékleten, mint 

amelyen a ZrSiO4 bomlik. Tehát a tiszta cirkon-szilikátnak nincs olvadáspontja, hanem 1676 °C-on 

szétesik ZrO2-re és SiO2-re, amely a nagyobb hőmérsékleten olvadékfázisként jelenik meg. A ZrO2-

SiO2 rendszerben szilárd oldat gyakorlatilag nincs. 

A ZrSiO4 a hőmérséklet-változásokkal szemben kevésbé érzékeny. Elektromos ellenállása nagy 

hőmérsékleten jelentéktelen.  

Savanyú és bázikus kémhatású salakoknak, továbbá fémolvadékoknak egyaránt jól ellenáll. Nem 

mondható el azonban ugyanez az alkáliákkal és fluorit-tartalmú olvadékokkal kapcsolatban. 

A cirkon-szilikát tűzálló anyagból készült olvasztott-öntött tűzálló idomok az üvegipari 

kádkemencék fontos falazat-anyagát képezik. 

 

 

6.1.1.2. Nemoxidos tűzálló anyagok 

 

A nemoxidos tűzálló anyagok közé sorolhatók a karbon alapú tűzálló anyagok és néhány fémnek 

nemfémes elemmel – nevezetesen karbonnal, nitrogénnel, bórral, szilíciummal, kénnel – általánosan 

MeX formában alkotott vegyületei. A nemfémes alkotó fajtájától függően ezek elnevezése karbid 

(MeC), nitrid (MeN), borid (MeB), szilicid (MeSi), szulfid (MeS). 

A nem-oxidos tűzálló anyagok néhány specifikus sajátossággal rendelkeznek: rendszerint nagy az 

olvadási, illetve bomlás hőmérsékletük; néhánynak közülük nagy a szilárdsága és rendkívül 

kemény; mások agresszív közegekkel szemben nagy kémiai ellenálló képességükkel tűnnek ki. 

Ezen vegyületek egyes képviselői kiváló dielektromos anyagok, néhányuk félvezető vagy mágneses 

tulajdonságú. Az egyes anyagok egyedi tulajdonságait a kémiai kötésük típusa és felépítése 

határozza meg. 

A fémhez hasonló szerkezetű, nagy szilárdságú és keménységű nem-oxidos tűzálló anyagokat, nagy 

olvadási hőmérsékletük következtében a reaktor- és rakétatechnika nagy hőmérsékleti 

igénybevételnek kitett szerkezeti elemeiként alkalmazzák. A nem-oxidos nagy tűzállóságú 

vegyületek közül sokat használnak fel a fém-kerámia kompozíciók, az ún. ,,kermet”-ek tűzálló 

komponenseként.  

 



Karbon alapú tűzálló anyagok 

A karbon alapú tűzálló anyagok felhasználásában szerepet játszanak jellemző tulajdonságai, 

egyrészt a nagy tűzállóság (3800 °C), a jó hő és elektromos vezetőképesség, másrészt amfoter 

jellege. Legértékesebb fajtáját a vas és színesfém kohászatban, továbbá a nukleáris folyamatok 

szabályozásában nagy szerepet játszó grafit tömbök és téglák képezik. Redukáló légkörben nagy 

hőmérséklet és igen agresszív salak sem képes jelentős elváltozást okozni a karbon falazó anyag 

felületén. A széntéglák egyik különleges előnye, hogy a salakokkal és a fémekkel kevésbé 

nedvesednek, ezért a kisebb mértékű beszívódás, infiltráció révén a kémiai korróziós hatásoknak 

ellenállnak. 

Alapanyagai a természetben található antracit és grafit, a mesterséges anyagok a petrol- és szurok-

koksz, továbbá a kőszén-szurok, valamint a műgrafit. Az alapanyaggal szemben támasztott 

legfontosabb követelmény a kis hamutartalom és a nagy tömörség, ill. testsűrűség. 

Gyártása során először redukáló atmoszférában történő hevítéssel az illó eltávolítása történik meg, 

majd aprítás és a megfelelő szemcseösszetétel és nyersanyag alkotórész beállítása után az 

alapanyagokat szárazon keverik, később szurokkal nedvesítik. Az így előkészített anyagból ezután 

tömböket vagy téglákat préselnek, méretre vágják és a nyers blokkokat grafit vagy kokszporba 

ágyazva kb. 1300 °C hőmérsékleten hőkezelik. Ezután a tömböket, ill téglákat vákuumozás után 

kőszén-kátránnyal átitatják és elektromos ellenállás fűtésű kemencében grafitizálják. A gyártás 

utolsó fázisában alakítják ki a grafitizált tömbökből az alakító megmunkálás során az ipar által 

igényelt, különböző nagyságú és formájú elektródákat, téglákat stb. A megmunkálási hulladékokból 

a szükséges fajtázás után állítják össze a különböző rendeltetésű kemencék masszáit is. 

 

Karbid t űzálló anyagok 

A nemoxidos tűzálló anyagok közül a karbidok nagy olvadási vagy bomlási hőmérsékletükkel 

tűnnek ki. A karbidok egy része, pl. a TiC, ZrC, HfC, NbC, TaC szabályos rendszerű 

rácsszerkezetet alkotnak. Ezeket főképpen tűzálló konstrukciós anyagként vagy kermet 

előállításához használják. Néhány karbid bonyolult szerkezetű, pl. a szilícium-karbid, amelyet nagy 

szilárdsága, tűzállósága és specifikus elektrofizikai tulajdonságai folytán egy sor területen 

használnak. 

Szilícium-karbid (SiC) 

A szilíciumkarbid – vagy karborundum – sztöchiometrikus összetétele: 70,045% Si és 29,955% C. 

A csiszolóanyag- és tűzálló anyag ipar által használt szilícium-karbidot, kvarchomok karbonnal 

történő redukciójával elektromos kemencében állítják elő. 



A szilícium-karbidnak két alapvető modifikációja létezik, α és β. Az α-módosulat hexagonális 

szerkezetű, amelyben a c tengely irányában a szilícium és karbon atomokból álló tetraéderek száma 

változó. A β-SiC-nak α-SiC alakba való átalakulása monotróp jellegű, és kb. 2100 °C-nál kezdődik, 

2400 °C hőmérsékleten ez az átalakulás igen gyors. 1950-2000 °C-ig tehát szabályos szerkezetű, 

nagyobb hőmérsékleten pedig hexagonális modifikáció képződik. A tiszta, sztöchiometrikus 

összetételű szilícium-karbid színtelen. Az ipari szilícium karbid színe azonban a szennyező tartalom 

miatt megváltozik. Ha a szilícium karbidban a sztöchiometrikus összetételnél több a szilícium 

tartalom, a színe zöld, ha pedig a karbon tartalom van feleslegben, akkor fekete színű lesz. 

A szilícium-karbid viszonylag jó hővezető képessége folytán rekuperátor elemek készítéséhez, 

elektromos tulajdonságai révén pedig nemlineáris ellenállások, fűtőelemek előállításához nyer 

széles körű alkalmazást. 

Nitrid t űzálló anyagok 

A nitridek fémeknek vagy nem-fémeknek nitrogénnel alkotott vegyületei. A nagyszámú nitrid-

vegyület közül különösen érdekes a periódusos rendszer III. és IV. csoportja néhány elemének 

nitridje, nevezetesen a bór-nitrid (BN), az alumínium-nitrid (AlN) és a szilícium-nitrid (Si3N4). 

Ezek kovalens kötésűek, nemfémes tulajdonságúak, bonyolult réteges vagy láncszerű szerkezetűek, 

dielektromosak, és igen nagy hőmérsékleten olvadnak vagy bomlanak. 

A nitridek szintetikus vegyületek, legegyszerűbb és legelterjedtebb előállítási módjuk a finom, 

diszperz fémpor nitrogénnel hevítés közben történő szintézise. 

Nyerhető még nitrid a fémnek ammóniával való kölcsönhatása révén vagy más módszerekkel, 

beleértve a gázfázisból való lecsapódást is. 

Gyakorlati jelentőségénél fogva itt röviden az alumínium-nitrid és a szilícium-nitrid vegyületeit 

ismertetjük. 

Alumínium-nitrid (AIN) 

Külső megjelenési formáját tekintve átlátszó monokristályokból álló fehér por. Sűrűsége 3120-3270 

kg/m3. Olvadási hőmérséklete nitrogén atmoszférában 2400 °C. Keménysége a Mohs-skála szerint 

9 körül van. Az alumínium-nitrid az oxidkerámiákhoz hasonlóan nagy elektromos ellenállással, jó 

szilárdsági tulajdonságokkal rendelkezik. Egy sor agresszív közeggel szembeni jó kémiai ellenálló 

képessége lehetőséget ad arra, hogy speciális feltételekre alkalmas gyártmányokat készítsenek 

belőle.  

Előállítása történhet a fém alumínium 800-1200 °C-on való közvetlen nitridálásával vagy az 

alimínium-oxid egyidejű redukálása és nitrogénezése útján. Az alumínium-nitridből készülő 



termékeket nitrogén atmoszférában 1900 °C-on melegsajtolással vagy öntéssel állítják elő. Tömör 

AlN gyártmányok készítése 2000-2100 °C hőmérsékleten és 30 MPa nyomáson végzett 

melegsajtolással történik. 

A tömör AlN hajlítószilárdsága 25 °C-on 270 MPa, 1000 °C-on 190 MPa, 1400 °C-on 127 MPa, 

hővezető képesség 200 °C-on 8,4 W/mK, 800 °C-on 5,6 W/mK. 

Szilícium-nitrid (Si3N4) 

Kerámiaipari anyagként az α-Si3N4-t használják, feltételezik azonban a β-Si3N4 létezését is. Az α-

Si3N4 sűrűsége 3190 kg/m3, rendkívül jó kémiai ellenálló képességgel rendelkezik. Az oxidációval 

szemben nemcsak levegőn, hanem oxigén atmoszférában, még viszonylag nagy hőmérsékleten is 

ellenáll, a vízgőz szintén jelentéktelen mértékben hat a Si3N4-re. A szilícium-nitrid gyakorlatilag 

minden savval szemben ellenáll, fémolvadékok, így az Al, Pb, Zn, Sn olvadékok sem támadják 

meg. 

A Si3N4 előállítása hasonló módon történik, mint az AlN-esetében. A Si3N4-ből álló termékeket 

főképpen a reakciós zsugorítás módszerével készítik, amelynek eredményeként végbemegy a fém 

szilícium porból préselt vagy öntött anyag nitridezése. Ebben a folyamatban egy időben megy 

végbe a Si3N4 képződése és égetése. A fém szilícium nitridezése során a termék mérete 

gyakorlatilag nem változik, mert a képződő Si3N4 pórusainak kitöltődése következtében a porozitása 

hirtelen csökken és nagy tömörséget ér el. 

Szilicid tűzálló anyagok 

A szilicidek a szilíciumnak fémekkel – leggyakrabban a periódusos rendszer IV-VI. csoportjába 

tartozókkal – alkotott kettős vegyületei. Igen sok szilicid ismeretes, azonban tűzálló anyagként vagy 

szerkezeti anyagként csak korlátozottan kerül felhasználásra, ha figyelmen kívül hagyjuk bizonyos 

perspektivikus célú alkalmazásukat. 

A szilicidek szerkezete igen bonyolult, nem alkotnak kristályos rendszereket, mivel az igen nagy 

szilícium atomok (r = 1,17 Å) nem tudnak a fém rácsozatába behatolni. A szilícium atomok csak 

akkor tudják a fém kristályrácsban a fém atomokat helyettesíteni, ha azok sugara közel azonos 

(rSi/rMe = 0,84-0,85), ez esetben a fémhez hasonló szerkezetet képeznek. Ha a fém és a szilícium 

atomok sugara lényegesen különbözik, akkor nem fémes, hanem bonyolult láncszerű, réteges és 

vázas szerkezet jön létre. 

A szilicidek olvadási vagy bomlási hőmérséklete 1550-2200 °C határok között van. Emellett egy 

sor olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik nagy hőmérsékleten történő 

felhasználásukat. Így a jó hővezető képességből adódó kiváló termikus stabilitás, kis elektromos 

ellenállás és jó ellenálló képesség 1500-1700 °C-on az oxidációval szemben. Az oxidációval 



szembeni jó ellenálló képesség abból adódik, hogy a szilicidek felületén az oxidáció eredményeként 

SiO2 védőhártya képződik. 

Kémiai szempontból a szilicidek rendszerint inertek, az ásványi savakkal szemben jól ellenállnak. 

Égetett állapotban nagy mechanikai szilárdsággal és keménységgel rendelkeznek és ezeket a 

tulajdonságokat nagy hőmérsékleten is megőrzik. 

A szilicid termékeket préseléssel és az utána következő zsugorítással, melegsajtolással, valamint 

plasztifikált slikerből öntéssel állítják elő. A nagyszámú szilicidből csupán néhánynak pl. a ZrSi2-, 

TaSi2-, WSi2-nek, különösen pedig a MoSi2-nek van gyakorlati jelentősége, az utóbbi molibdén-

diszilicidnek tág felhasználási köre van. 

Molibdén-diszilicid 

A Mo-Si rendszer Mo3Si4, Mo3Si2 és MoSi2 vegyületei közül az utóbbi a legstabilabb, olvadási 

hőmérséklete: 2030 °C. 

A melegsajtolással készült MoSi2 termékek szilárdsági határai 400-700 MPa között vannak. 

Hajlítószilárdságuk is igen nagy, 980 °C-nál 478, 1100 °C-nál 597 és 1200 °C-nál 379 MPa. A 

molibdén-diszilicid nem oldódik ásványi savakban – még folysavban (fluorhidrogénben) sem –, a 

HF és HNO3 keverékben azonban nitrózus gőzök kiválása közben oldódik. Lúgok vizes oldatai 

nincsenek hatással a MoSi2-re, azonban a lúg olvadékok bontják. Hővezető képessége 8,7 W/mK, 

tágulási együtthatója 200 és 1500 °C között 9,2·10–6 1/K. 

A molibdén-diszilicidből készült termékek alkalmazhatók gázturbina lapátok, rakétafúvókák 

készítésére. Felhasználják még hőálló fémek felületére az oxidációval szembeni védőrétegként. Kis 

elektromos ellenállása lehetővé teszi a MoSi2-nek stabil nagyhőmérsékletű fűtőelemként történő 

alkalmazását. 1700 °C alatti hőmérsékleten néhány ezer órán át is üzemelhet, 1700 °C feletti 

hőmérsékleten azonban a felületen az üvegszerű védőhártya kezd megolvadni és a MoSi2 intenzíven 

kezd oxidálódni. 

6.1.2. Tűzálló gyártmányok 

A tűzálló anyagok különböző formákban kaphatók. Így égetett vagy vegyi kötésű tégla, olvasztott 

és öntött tűzálló anyag, nem formázott szemcsés vagy por anyagok, szálas anyag  stb. A falazat 

igénybevételének (hőmérséklet, hőmérséklet-ingadozás, szilárdság, kémiai és korróziós hatás, 

koptató hatás) bonyolultsága, a hőszigeteléssel kapcsolatos kívánalom stb. alapján kell 

megválasztani a tervezőnek, hogy a követelményeknek melyik tűzálló vagy szigetelőanyag és 

milyen formában felel meg leginkább. A falazatot a tartósság és hőszigetelés szempontjait 

leginkább kielégítő változatból kell készíteni. A kiválasztásnál a fentiek mellett figyelemmel kell 

lenni olyan gazdasági szempontokra, mint pl. az egyes változatok ára eltérő, továbbá beépítésük 



különböző képzettséget, munkaidő szükségletet és üzembe helyezési, szárítási, felfűtési feltételeket 

igényel. 

A beépítés módja szerint a tűzálló anyagokat az alábbiak szerint oszthatjuk fel: 

• égetett tűzálló téglák (előállítása: képlékeny, ,,félszáraz” formázás, szárítás és égetés útján);  

• nem égetett vegyi kötésű (lemezburkolattal) téglák; 

• olvasztott-öntött tűzálló anyagok; 

• nem formázott tűzálló anyagok; 

• szálas tűzálló anyagok; 

• fűrészelt idomok; 

• speciális préselt vagy sajtolt idomok (különleges kerámiák). 

6.1.2.1. Égetett tűzálló téglák 

Az égetett tűzálló téglák a kemenceépítés hagyományos építőanyagai. A téglák méreteit az egész 

világon érvényes szabványok is rögzítik, így nemcsak a téglák anyaga és tulajdonságai, hanem azok 

formája is kiforrottnak tekinthető. A több száz szabványos téglaforma kombinálásával a 

legbonyolultabb kemencefalazatok is kialakíthatók. A legáltalánosabban használt téglaformákat és 

azok nemzetközi jelöléseit az MSZ ISO 5019-1-6/1992. magyar szabvány, a formázott hőszigetelő 

tűzálló gyártmányok csoportosítását és leírását az MSZ EN 1094-2:2000 szabvány tartalmazza. 

A két sorozat, tehát a MSZ ISO 5019-1 szerinti derékszögű téglák az MSZ ISO 5019-2 szerinti 

éktéglákkal együtt használhatók fel. A szabványosított téglák között a boltozatok kétoldali 

megtámasztásához válltéglákat, a gömbszerű felületek kialakításához kétszer ékelt téglákat, a 

regeneratív hőcserélők rácsozatának kialakításához regenerátor rácstéglákat és különböző 

berendezésekhez további téglatípusokat találunk. 

Az MSZ ISO 5019-3..6 számú szabványai sorrendben: 

• derékszögű regenerátor rácstéglák, 

• villamos ívkemencék boltozati téglái, 

• válltéglák, 

• bázikus téglák oxigén-befúvásos acélgyártó konverterekhez, 

Az említett szabványok olyan téglaféleségek méretjelölését tárgyalják, amelyek – a válltéglák 

kivételével – speciális szakterületek tűzálló falazatainál kerülnek felhasználásra. 



A tűzálló anyag-gyártó cégek felár ellenében a vevő által megadott tervek szerint a szabványostól 

eltérő méretű téglákat vagy idomokat is gyártanak. 

Az MSZ ISO 5019-2:1992 sz. szabvány tárgya két tűzálló éktégla-sorozat, amelyek közül az 

egyikre a tégla állandó medián (közép) mérete, a másikra pedig az állandó külső méret a jellemző. 

A két sorozatnak megfelelő tűzálló téglák az MSZ ISO 5019-1 szerinti tűzálló derékszögű 

téglafajtákkal együtt használhatók fel.  

A téglából falazott boltozatok vastagságát leginkább a fesztávolság szabja meg. 1,4 m 

fesztávolságig 125 mm, 4 m fesztávolságig 250 mm, 5,5 m-ig 375 mm, e fölött 500 mm 

boltozatvastagság ajánlott. A boltozat készítésénél, ha a legnagyobb ívet adó szabványos éktégla 

sugaránál nagyobb fesztávolságú méretet kell kialakítani, az ékes téglákat normál téglával vegyesen 

kell beépíteni. Szilárdsági okokból a gyakorlatban 8000 mm-nél nagyobb fesztávolságú 

boltozatokat nem építenek. 

6.1.2.2. Nem égetett vegyi kötésű téglák (lemez burkolattal) 

Nem égetett tűzálló téglákat olyan kemencékben lehet felhasználni, amelyekben az üzemi 

hőmérséklet eléri a tégla égetési hőmérsékletét. A téglákat a beépítéshez megfelelő szilárdság 

biztosítása céljából kátrány, műgyanta vagy más kötőanyaggal formázzák, égetés nélkül falazzák és 

a végleges nagy szilárdságú kerámiai kötés a beépítés helyén következik be. A megfelelő nyers 

szilárdság elérése és a téglák pontos alak- és mérettartásának biztosítása érdekében – különösen 

bázikus magnezit, króm-magnezit tégláknál – gyakran sajtolnak a tégla köré 0,5-1 mm vastag 

acéllemezből készült burkolatot, amelynek nyúlványa a tégla felfüggesztésére alkalmas módon is 

kialakítható. 

6.1.2.3. Olvasztott-öntött tűzálló anyagok 

Az olvasztott-öntött tűzálló anyagok a hagyományos tűzálló tégláktól elsősorban előállításuk 

módjában különböznek, mivel ezeket a termékeket megolvasztva, olvadékuk formába öntésével 

állítják elő. Kihűlés után gyémántkoronggal a felöntést levágják és a leöntött tömböt pontos méretre 

vágják. 

Az olvasztva öntött idomok az építés helyszínén nem faraghatók és általában nagyobb tömbökben 

kerülnek felhasználásra. Megmunkálásuk általában a gyártás helyszínén történik gyémánt 

szerszámokkal felszerelt vágó-, csiszoló-, és fúrógépekkkel. 

A végső megmunkáláson átesett idomokból a gyártó cég szakemberei az összeállítási rajzok alapján 

felépítik a komplett kemencerészeket, melyekről ún. montírozási fényképek is készülnek. Ezen 

fényképek alapján a jelöléssel ellátott idomokból a megrendelők telephelyükön pontosan fel tudják 

építeni kívánt kemencét/kemencerészt. 



Ahol lehetséges, az öntött köveket száraz falazással kell beépíteni, szükség esetén a kövek közötti 

fugák kitöltésére, a tégla anyagának megfelelő minőségű tűzálló habarcsot használnak. Fontos, 

hogy a habarcs réteg minél vékonyabb legyen. 

Az építéskor az idomok hőtágulásának megfelelő méretű tágulási hézagot kell hagyni. Az 

olvasztott-öntött tűzálló anyagok élettartama a tömör szövetszerkezet, az igen kis nyitott porozitás 

és a nagy kopásállóság miatt többszöröse a hagyományos tűzálló tégláknak. 

6.1.2.4. Nem formázott tűzálló tömör és hőszigetelő anyagok 

A nem formázott tűzálló anyagok természetes vagy mesterségesen előállított tűzálló-szemcsékből, 

hidraulikus vagy vegyi kötőanyagból és vízből álló keverékek, melyek tartalmazhatnak még 

különböző adalékanyagokat, kötésgyorsítókat, -lassítókat nagyon finom szemcsefrakciót (10-200 

µm), pórusképzőket, plasztifikátorokat, szerves szálakat, acélszálakat. A megszilárdulás általában 

szobahőmérsékleten megvalósul és az alkalmazási hőmérséklet akár 1800 °C-ig is lehetséges. A 

különböző alkalmazási feltételekhez más-más betonösszetételt, konzisztenciát dolgoztak ki, melyek 

az igényeknek megfelelően döngöléssel, vibrálással, öntéssel vagy felszórással dolgozhatók be. 

A tűzálló betonok 1925 körüli megjelenése óta óriási fejlődésen mentek keresztül. Az 1930-as 

évektől intenzív kutató-fejlesztő munka folyt a gyakorlati felhasználás területén, de a gyakorlatban 

csak a II. világháború után sikerült nagyobb mértékben kihasználni ennek a tűzállóanyag-fajtának a 

kedvező tulajdonságait. Ekkorra sorra jelentek meg a hidraulikus kötésű, nem formázott tűzálló 

anyagok mellett a szervetlen és szerves kémiai/vegyi kötésű (foszfát, víz-üveg, klorid  stb.) tűzálló 

masszák.  

Az újnak számító hidraulikus és vegyi kötésű tűzálló anyag fajták nagy kihívást jelentettek – az 

addig szinte konkurencia nélküli – előre formázott, égetett tűzálló téglákkal szemben. 

A felhasználói igények folyamatos növekedésével azonban a meglévő anyagok – a felfűtési 

hőmérséklet változás során, a hidraulikus és vegyi kötőanyagok jellege és a kötés átalakulás 

időigényessége következtében – nem tudtak lépést tartani. Ugyanis, mind a hidraulikus, mind a 

vegyi kötés során létrejövő szilárdság a hőmérséklet növekedése során különböző kémiai vagy 

szerkezeti átalakulások miatt – a kötőanyag fajtájától függően – lényegesen csökken, s a megfelelő 

szilárdság 1000 °C fölötti hőmérsékleten a kerámiai kötés kialakulásával jön létre. 

A különböző kutatások azt mutatták, hogy főképpen a kötőmátrix terén kell fejleszteni. Így 

alakultak ki az 1970-es években a cementszegény (LCC) tűzálló betonok (angolul: Low Cement 

Castables), melyek a korábbi tűzálló betonoknál szokásos 15-30% cementtel szemben csak 3-8% 

cementet és 1,5-2,5% CaO-ot tartalmaztak. 



Az LCC betonok 1500 °C körüli hőmérsékleten, tartós üzemeltetésénél – az anortit tartalmú üveges 

fázis keletkezése miatt – bekövetkező rohamos hajlítószilárdság-csökkenést tapasztaltak. Ennek 

kiküszöbölésére a cement mennyiségének és annak CaO tartalmának további csökkentésével 

kifejlesztették az ultra cementszegény ULCC tűzálló betonokat (angolul: Ultra Low Cement 

Castables). Ezek cementtartalma kevesebb, mint 3% és a benne lévő CaO mennyisége is lényegesen 

kisebb (<0,6%). Ezáltal nagy tűzállóságú, nagyon tömör, s emiatt a korróziós hatásokkal szemben 

nagyobb ellenálló képességű anyagot sikerült kialakítani.  

A lecsökkentett cementtartalom mellett ezek a tűzálló betonok nagyon finom frakciót (10–200 µm) 

is tartalmaznak. Ez a „reaktív por", amit a német irodalom „mikrofüller”-nek nevez – általában a 

durvaszemcsés töltő anyaggal azonos minőségű – mennyisége a cement tartalom 30-100%-a is. Fő 

feladatai: az olvadékfázis viszkozitásának növelése, a térkitöltő- és kötőképesség javítása, ezáltal a 

keramikus kötés és a szilárdság növelése. A hagyományos betonokhoz képest kevesebb bedolgozási 

vízszükségletet a képlékenységet növelő folyósítók adagolásával kompenzálták. Ez biztosítja 

cement és a mikroméretű adalék(ok) homogén eloszlását, továbbá lényegesen csökkenti a 

bedolgozási vízszükségletet.  

Az ilyen típusú tűzálló betonok porozitása csak 6-10%, szemben a hagyományos betonnál lévő 15–

30%-kal. A pórusok mennyisége és mérete is sokkal finomabb és szűkebb mérettartományt fed le a 

cementszegény betonoknál. 

A nem formázott tűzálló építőanyagok a különböző felhasználási célra szolgáló termékek széles 

palettáját ölelik fel. A nem formázott tűzálló gyártmányokra vonatkozó magyar szabványt (MSZ 

EN 1402 1-7) irányadónak tekintjük mind a fogalmak meghatározásában, mind pedig a 

csoportosítás módját és szempontjait illetően. 

Az előkészített nem formázott tűzálló anyag olyan szemcsés anyagok és kötőanyag vagy 

kötőanyagok keveréke, amelyet felhasználásra kész állapotban szállítanak, vagy amely 

felhasználásra kész állapotba egy vagy többféle folyadék hozzáadásával hozható. 

Egyes előkészített nem formázott anyagok nem felelnek meg a tűzálló anyagokra vonatkozó 

fogalom meghatározások követelményeinek (például: a legalább 1500 °C-kal egyenértékű 

pirométeres kúp tűzállóságával), de megfelelnek az e szabvány követelményeinek, ezért 

csoportokba sorolhatók. 

A különféle anyagok megszilárdulási folyamatától függően a kötés lehet: 

• kerámiakötés, amikor a megszilárdulás a kiégetés során megy végbe; 

• hidraulikus kötés, amikor az állapotváltozás és a hidraulikus megszilárdulás 

szobahőmérsékleten megy végbe; 



• vegyi kötés (szervetlen vagy kombinált: szervetlen-szerves), amikor a megszilárdulás vegyi 

reakció útján – nem hidraulikus kötéssel – környezeti vagy a kerámiai kötésnél kisebb 

hőmérsékleten valósul meg; 

• szerves anyagú kötés, amikor a megszilárdulás szobahőmérsékleten vagy annál nagyobb 

hőmérsékleten következik be. 

Ha egyidejűleg több kötésrendszer érvényesül, akkor a kötésfajta megjelölésekor a 

megszilárdulásban alapvető szerepet játszót kell figyelembe venni. 

A nem formázott tűzálló anyagok a felhasználásuk módjától függően a következő csoportokba 

sorolhatók: 

• monolit szerkezetek készítéséhez és javításához; 

• falazatok fugázására és ágyazatok kötésére alkalmas anyagok; 

• bevonó anyagok; 

• kötőhabarcsok. 

Az egyes anyagfajtákat csoportonként meg kell különböztetni. 

A tűzálló betonok az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 

a) Általános, nem specializált: Tűzálló adalékanyag (aggregátum) és kötőanyag vagy kötőanyagok 

keveréke, többnyire száraz állapotban szállítják és a felhasználás során a hozzáadott vízzel vagy 

más folyadékkal keverik. A bedolgozás öntéssel vagy vibrációval, vagy öntés utáni vibrációval, 

csömöszöléssel, rászórással (rálövéssel), ha szükséges döngöléssel történik. A kötés kialakulása és a 

megszilárdulás melegítés nélkül valósul meg. 

b) Szokásos („medium”) beton: Hidraulikus kötésű tűzálló beton cement tartalommal, azonban 

folyósító nélkül.  

c) Folyósított beton: Cementet tartalmazó hidraulikus kötésű beton, de minimum 2 tömeg % ultra 

finom részecskékkel (<1 m, „mikrofüller”) és minimum egy folyósító közeg.  

d) Vegyi kötésű beton: Nagyobb mennyiségű kémiai kötőanyagot tartalmazó tűzálló beton (a 

kémiai kötőanyag biztosítja a megszilárdulást). 

A tűzálló felszóró anyagok tűzálló adalékanyag és kötőanyag(ok) különlegesen előkészített 

keveréke, melynek a bedolgozása pneumatikus vagy gépi felszórással történik: 

• tömör vagy szigetelő beton alapanyagokat száraz állapotban vagy vízzel való keverés után 

felszórják, 



• a plasztikus speciálisan előkészített felszórandó anyagot nagy nyomású levegővel, speciális 

berendezéssel merőleges irányban a felületre szállítja. 

A kötés típusa alapján további megkülönböztetést tehetünk a felszóró anyagoknál, aszerint, hogy a 

megszilárdulást hidraulikus, vegyi vagy kerámiai kötés hozza létre. 

A tűzálló döngölő anyagok csoportosítási lehetőségei az alábbiak:  

a) Tűzálló döngölő keverék (döngölő masszák): Felhasználás előtt nem összefüggő (nem koherens). 

Tűzálló anyag-szemcsékből, kötőanyagból vagy kötőanyagokból és szükség esetén folyadékból 

vagy folyadékokból tevődnek össze. A gyártmány fajtájától függően a jellemző kötés lehet: 

kerámiai, kémiai (szerves vagy szervetlen-szerves) vagy szerves. Ezek az anyagféleségek 

közvetlenül szállítási állapotukban vagy a folyadék vagy a folyadékok hozzáadása után 

használhatók fel, döngöléssel (kézi vagy gépi) kerülnek beépítésre. Főként a környezeti 

hőmérsékletnél nagyobb hő hatására szilárdulnak meg. 

b) Tűzálló plasztikus (formázható) anyagok: Formázásra közvetlenül felhasználható, megfelelő 

konzisztenciájú, tűzálló szemcsékből, kötőanyag(ok)-ból és folyadék(ok)-ból álló keverékek. A 

gyártmány fajtájától függően a jellemző kötés lehet: kerámiai, vegyi (szervetlen vagy szervetlen-

szerves) vagy szerves. Ezek az anyagok lágy, előalakított tégla vagy nem formázott állapotban 

kerülnek szállításra. Beépítésük (kézi vagy gépi) döngöléssel, vibrálással, sajtolással vagy 

,,extrudálással” történik. A környezetinél nagyobb hőmérséklet hatására szilárdulnak meg. 

A tűzálló kötőanyagok kötőhabarcsok és fugakitöltő anyagok lehetnek: kőműveskanállal vagy 

egyéb szerszámmal a fugák kitöltésére vagy az összekötendő elemekre bemártással való felvitelre 

alkalmas anyagok. 

A kötési mód szerint a tűzálló kötőhabarcs három fajtája a következő módon különböztethető meg: 

• Tűzálló kötőhabarcs (kerámiai kötésű): finom tűzálló szemcsék és keramikus kötéssel 

megszilárduló kötőanyag(ok) keveréke, amelyet vagy száraz állapotban szállítanak és víz 

hozzáadásával teszik felhasználásra alkalmassá vagy pedig felhasználásra kész állapotban 

szállítják. Ezek a kötőhabarcsok nagy hőmérsékleten kerámiai kötés kialakulásával 

szilárdulnak meg. 

• Tűzálló kötőhabarcs (hidraulikus kötésű): finom tűzálló szemcsék és hidraulikusan kötő 

anyagok keveréket. Ezeket a keverékeket kizárólag száraz állapotukban szállítják, víz 

adagolásával válnak felhasználhatókká és hő hozzáadása nélkül szilárdulnak. 

• Tűzálló kötőhabarcs (vegyi kötésű): finom tűzálló szemcsék és vegyi (szervetlen, szervetlen-

szerves) és szerves kötőanyag(ok) keveréke. 



Ezeket az anyagokat a közvetlen felhasználásra kész vagy száraz állapotukban szállítják, ez utóbbi 

esetben víz vagy más folyadék hozzáadásával válnak felhasználhatóvá. A kötési hőmérsékleteket 

tekintve a habarcsok levegőn- és hőre szilárdulókra csoportosíthatók. A keramikus kötéshez 

szükségesnél kisebb hőmérsékleten szilárdulnak. 

A tűzálló bevonóanyagok finom tűzálló szemcsék és kötőanyag(ok) keverékei. A gyártmány 

fajtájától függően jellemző kötéstípusa lehet: kerámiai, hidraulikus, kémiai (szervetlen, szervetlen-

szerves) vagy szerves. 

A bevonóanyagoknak általában nagyobb a víz- vagy egyéb folyadéktartalma, mint a 

kötőhabarcsoknak és a bemártó anyagoknak. Ezeket az anyagokat kézi szerszámokkal (kefével, 

kőműveskanállal) vagy fúvással, illetve gépi eszközökkel lehet a felületre vinni. 

A nem formázott tűzálló anyagok a következő jellemzők alapján csoportosíthatók: 

• az egész keveréket meghatározó vegyi összetétel szerint, a szükséges előkezelés (pl. szárítás 

és égetés) meghatározásával, 

• a keverékben lévő mértékadó anyag(ok) (pl. az alumínium-oxid (korund, bauxit, szintetikus 

mullit), magnézium, magnézium-oxid, karbon, karbidok és cirkon tűzálló alapanyagok) és 

adalékanyagok tulajdonsága szerint. 

A nem formázott tűzálló anyagok teljes megnevezésében a következő adatok szerepelnek: 

• anyagfajták, 

• a kötés fajtája, 

• szállítási állapot, 

• a felhasználás módja. 

A kötőanyag a tűzálló anyag formázhatóságát elősegítő anyag, amely formázás után a nyers vagy 

szárított állapotban a bedolgozott falazat szilárdságát és/vagy a kerámiai kötést biztosítja. A nem 

formázott tűzálló anyagok megszilárdulásánál alkalmazható kötési módokat az előzőekben 

ismertettük. Ebben a fejezetben az egyes kötéstípusoknál szerepet játszó kötőanyagokat és a 

megszilárdulás mechanizmusát foglaljuk össze. 

A kerámiai kötés hasonló módon érhető el, mint a formázott gyártmányok égetésénél olvadékfázis 

vagy ásvány újraképződés közben. Nem formázott tűzálló anyagoknál ez a folyamat kötő- vagy 

mineralizáló anyag hozagolása által – 1000 °C fölötti hőmérsékleten – valósul meg. 

A hidraulikus kötőanyag a cement, amelyet nem plasztikus tűzálló töltőanyagokkal 

(agglomerátummal) és vízzel kevernek, ezután már a keverék szobahőmérsékleten levegőn vagy 



vízben megszilárdul. A cement finomra őrölt kötőanyag, amely valójában a CaO-nak SiO2-vel, 

Al 2O3-mal és Fe2O3-mal alkotott vegyületeiből áll. A szilikát cementek legfontosabb képviselője a 

portland cement. 

A portlandcement klinkernek nagyolvasztó salakkal történő együttőrlésével nyerik a 

nagyolvasztósalak cementet. Tűzálló betonhoz a nagyolvasztósalakot alig használják, mivel 

termikus igénybevételnél a salak üveges részei kb. 900-1100 °C között lágyulnak, ezen határokban 

a bázikus salakoknál még kristályosodási hajlam is mutatkozik. 

Tűzálló anyagként történő felhasználáshoz jobban megfelel az aluminát (timföld) cement. A 

cementkötés alapját az Al2O3-ban gazdag kalcium- vagy bárium-aluminát képezi. Különösen az 

Al 2O3 > 50% összetételű kalcium-aluminát cementek bírnak a tűzálló anyag iparban nagy 

jelentőséggel. 

A normál technikai timföld cementek a CaO mellett C2S, C12A7 és C4AF összetételű vegyületekből 

állnak, a nagy timföld tartalmú timföld-dús cementeket CA, és CA2 továbbá CA6 és α-Al 2O3 

vegyületek alkotják. 

A kalcium-aluminát cementek továbbfejlesztéseként jött létre a timföld-spinell cement, mely az 

MgO tartalom révén részben javított tulajdonságokkal (pl. nagyobb szilárdság) rendelkezik. Ennek 

MA spinell tartalma 50-80% között lehet. A spinell természetesen nem hidraulikus kötésű. 

Nagyobb hőmérsékleteken történő alkalmazáshoz használnak még bárium-aluminát, vagy bárium-

timföld cementet (BTC). Ennek a mono-bárium-aluminát (BA) tartalma képezi az alapvegyületét, 

melynek elméleti összetétele 62% BaO és 38% Al2O3. A BTC tűzállóságát és lágyulási viselkedését 

a tiszta vegyületek és eutektikumok 1710 °C-os (BA - B3A) és 1790 °C-os (BA - BA6) nagy 

olvadási hőmérséklete határozza meg. 

A frissen bedolgozott beton felmelegítéskor 100-200 °C-nál a rétegek közötti víz, 500-600 °C-nál 

pedig a kémiailag kötött víz felszabadul. Minden cementnek 600-1000 °C között van egy szilárdság 

minimuma, amelyet a kezdeti- és végszilárdság, továbbá a kötési hőmérséklet befolyásol. 1000 °C 

fölött alakul ki a kerámiai kötés. 

A portland cement 1200-1300 °C-ig, a Ca-Al cement – az ún. timföld-cement 30-80% közötti Al2O3 

tartalommal – az Al2O3 tartalomtól függően – 1300-1800 °C véghőmérsékletig alkalmazható. 

További felhasználási érték növelést kínál a spinell-cement vagy a timföld-cementben a CaO-nak 

BaO-dal vagy SrO-dal való pótlása. 

Nem hidraulikus kémiai kötőanyagként használt anorganikus kötőanyagok: a vízüveg, foszforsav, 

alumínium- vagy alkáli foszfátok, Mg-szulfát és Mg-klorid. Ezek felhasználásakor a tűzálló anyag 



megszilárdulásának kezdete 100-250 °C-nál van. A kezdeti szilárdság – szilárdság-minimumon 

áthaladás nélkül – megmarad azon nagy hőmérsékletig, amelyen a kerámiai kötés már megvalósul. 

Az anorganikus kötőanyagok között említést érdemelnek az ún. kolloid oxid és szilikát anyagok. A 

cementnélküli tűzálló betonokhoz használnak egy sor ultrafinom, kolloid-diszperz, a 

szubmikroszkópos tartományban fekvő oxidos, oxid-hidroxidos és szilikát anyagot: 

• finom diszperz nagy SiO2 tartalmú vulkanikus üvegek, 

• >95% SiO2 tartalmú SiO2-porok, 

• >85% SiO2 tartalmú kolloid kovasavak, 

• 99% SiO2 tartalmú kovaszólok és kovagélek.  

Folyékony-diszperz állapotban ezek a termékek 20-30% SiO2-t tartalmaznak, sűrűségük 1,2 g/cm3, 

viszkozitásuk 3 MPa, pH értékük 9,5-10 körül van. 

A cementnélküli ún. keramobetonhoz kötőfázisként finom diszperz homokot, SiO2-ben gazdag 

vulkanikus üvegeket, kovaüveget, mullitot, samottot ajánlanak. Hasonló módon dolgoznak be az 

ilyen betonokba agyagokat, valamint agyagkötésű plasztikus tűzálló masszákat. Az agyagok 

finomrészecskéjű, elasztikus ásványkeverékek, melyek kaolinit, montmorillonit és illit 

agyagásványokat, mint fő alkotókat, valamint további anorganikus (pl. kvarc) és organikus kísérő 

anyagokat (humusz) tartalmazhatnak. Az agyagok hidroxil- és víztartalmú lemezes szerkezetű 

rétegszilikátok, melyek kolloid méretűek, nagy fajlagos felületűek, valamint speciális reológiai és 

szorpciós tulajdonsággal rendelkeznek. 

A szokásos agyagok legfontosabb agyagásványa a kaolinit Al 2O3·2SiO2·H2O, azaz Al4 [(OH)8 

Si4O10]. Felhasználáskor az agyag víztelenedik és metakaolinittá alakul, végül mullit + SiO2 

keletkezik. Égetett állapotban az anyag elméletileg 46% Al2O3 és 54% SiO2-t tartalmaz, tűzállósága 

kb. 1700°C, terhelés alatti lágyulási hőmérséklete max. 1450 °C. A kötőanyaggal szemben 

követelmény az elegendő tűzállóság, a nagy szemcsefinomság, nagy plaszticitás és jó kötőképesség. 

Megfelelőnek ítélik a tűzálló agyaglisztet, valamint a portalanító berendezésekből származó 

porokat.  

Mind a cement nélküli betonokhoz, mind a cementszegény (LCC) és ultra-cementszegény (ULCC) 

betonokhoz újabban reaktív agyagföldet alkalmaznak hozaganyagként. Ezek mérete 0,1-0,5 µm és 

fajlagos felülete 3-6 m2/g. Ez vízzel gyorsan bayerit- és bőhmit géleket hoz létre. Nagy 

hőmérsékleten α-Al 2O3-má kristályosodik. Az 500-1000 °C közötti szilárdságesést finom korund és 

SiO2 adagolással lehet csökkenteni. 



Magnézia kötőanyagot finomra őrölt kausztikus magnéziából és MgCl2- valamint MgSO4- lúgból 

(sűrűsége 1,12, ill. 1,2 g/cm3) állítanak elő. Tartalmaznak továbbá Al2(SO4)3, AlCl3, FeCl2 vagy 

FeCl3 sóoldatokat. Meg kell jegyezni, hogy a speciális kausztikus magnézia sokszor egyáltalán nem 

szükséges: megfelelő a finomra őrölt szinter magnézia, vagy periklas-granulátumok finom része, 

amely a kötőanyag komponens szerepét játssza (periklász cement). Újabban mechanikus aktiválást 

ajánlanak. 

Foszforsavas- és foszfátkötésű tűzálló betonoknál és tűzálló masszáknál kötőanyagként (főképpen a 

korund, az alumíniumszilikát, a SiO2, a SiC, a cirkon-, periklász,- és kromit anyagoknál, mint 

granulátum komponenseknél) foszforsav, illetve foszfátok, így alumínium-hidrogénfoszfát 

(Al(H2PO4)3 és nátrium-polifoszfát (Na(PO3)n alakban kerülnek felhasználásra. A foszforsavat nem 

kell erősen hígítani (8%-os-nál: H3PO4 / H2O ≈ 2). Sűrűsége ebben az esetben 1,33 g/cm3, az oldott 

AlPO4-nél kb. 1,66 g/cm3. A foszfátoldatok pH értéke 2-2,5. 

A megszilárdulás nyilvánvalóan a H3PO4-nek vagy a foszfátoknak az oxidokkal való kémiai 

reakciója által vagy a víztelenítéssel járó kondenzált foszfát vegyületek képződése által létrejövő 

kittesedésen alapszik. Az AlPO4 olvadáspontja kb. 2000 °C, az Al2O3·AlPO4 vegyületé 2030 °C, 

amely a beton tűzállóságához elegendő. A P2O5 azonban1600 °C fölötti hőmérsékleten kezd 

elgőzölögni, aminek eredményeként γ- vagy α-Al 2O3 marad vissza, amelyet ebben a formában 

szintén kötendő alapanyagnak kell tekinteni. 

Az organikus kötőanyagok általában csak temperáló kötésként szolgálnak 100-400 °C közötti 

hőmérsékleteken, gyakran anorganikus kötőanyaggal együtt használják. 

Az utóbbi időben különböző szerves kötőanyagokat ajánlanak és ismertetnek. Olyan anyagokról 

van szó, mint a szulfitlúg, metil-cellulóz, fenil-formaldehid, etil-szilikát, tetraetoxi-szilán és más 

makromolekuláris anyagok. 

Újabban gyakran használnak kátrányt, szurkot, epoxigyantát, furán- és melamin-gyantát, valamint 

fenolgyanta kötőanyagot, amely a felhasználás során szilárdul meg. 

6.1.2.5. Hőszigetelő anyagok 

Már a múlt század elején kiterjedten használták az üvegszálból készített paplanokat kazánok, 

csövek és más meleg felületek szigetelésére. 

A szálas anyagokban lévő pórusok térfogata nagyobb lehet, mint a szilárd anyagoké, így igen jó hő- 

és hangszigetelők. 

A szálas anyagokat tűzálló anyagként az 1960-as évektől kezdték alkalmazni. Ezek alapanyaga 

legtöbbször alumínium-szilikát vagy kalcium-szilikát. Az alumínium-szilikát szálakat – amelyeket 



gyakran ,,kaolin-szálak”-nak is neveznek –, főképpen kalcinált timföld és kvarchomok 

megolvasztásával, majd centrifugál öntési eljárással, valamint sűrített levegő vagy gőzfúvatással 

állítják elő. Az olvasztó berendezés leggyakrabban ívfényes, vagy aknás kemence. A nem szálas 

részektől, különösen a megolvadt gyöngy formájú szemcséktől való megtisztítás után az 

alumínium-szilikát szálakat laza állapotban vattává vagy paplanná feldolgozva, iszapolt idomok és 

kötőanyaggal préselt táblák, vagy papír formájában hozzák forgalomba. 

Az alumínium-szilikát szálak 1260 °C-nál nagyobb hőmérsékleten elaszticitásuk elvesztése és 

egyidejű zsugorodása közben üvegtelenednek. Ezért ezekre a szálas anyagokra az 1260 °C-os 

felhasználási határt adják meg. 

A kémiai összetételnek Cr2O3 és ZrO2 hozagolása útján történő megváltoztatásával elérhető a 

felhasználási határok 1400-1600 °C-ra történő növelése. 

A szálas anyag alkalmazásával a könnyű téglából vagy szigetelő betonból – tehát a szokásos 

hőszigetelő anyagokból – készült falazathoz képest a tűzálló fal vastagságának és a bélés 

tömegének jelentős csökkenése engedhető meg a szigetelőképesség növekedése mellett. 

A szálas tűzálló anyagok felerősítéséhez (fegyverzethez) és az erős áramlásnak kitett szálas anyag 

szilárdításához különleges cementet vagy a falfelületre felszórással juttatható szervetlen szilárdító 

oldatot forgalmaznak a szálas anyagokat előállító cégek. 

A szálas anyagok fegyverzethez való rögzítéséhez oxidkerámiai úton gyártott Al2O3 anyagú, illetve 

1000 °C-nál kisebb hőmérsékletű igénybevétel esetén hőálló acélból készült elemeket használnak. 

6.2. Tűzállóanyagok beépítése, kemencék felfűtése és leállítása 

A technológiai folyamatok fejlődése új és fokozottabb követelményeket támaszt a kemencék 

tűzállóanyagai elé. A beépítési helyek rendkívül eltérő igénybevételi tényezőivel szemben 

megfelelő tulajdonságokkal rendelkező építőanyagot kell alkalmazni. 

Egyszerű igénybevételről beszélünk abban az esetben, ha csak egy-egy tulajdonság, például 

szilárdság, vagy tömörség, illetve hőszigetelő képesség, vagy kopásállóság stb. biztosítandó.  

Összetett igénybevételről beszélünk viszont, ha több, de nem ellentétes jellegű tulajdonsággal kell 

rendelkeznie a tűzállóanyagnak. Ilyen eset például a tömörség, salakkal szembeni 

ellenállóképesség, kopásállóság egyidejű biztosítása. 

Ellentétes alkalmazástechnikai követelmények kielégítéséről beszélünk abban az esetben, ha olyan 

tulajdonságok egyidejű biztosítása indokolt, mint a salakkal és mechanikai koptatással szembeni 

ellenállas és a hőszigetelő képesség (nagy porozitás!). 



A tervezőnek, a tűzálló falazóanyagot beépítő szakembernek és az üzemeltetőnek általában a nagy 

anyagismeretet követelő, gyakran ellentétes alkalmazástechnikai feltételeket kell kielégítenie. 

Következésképpen jártasságát elsősorban a felhasználás során kiteljesedő elhasználódás-folyamatok 

mechanizmusának megismerésében kell fejlesztenie. Ez azt jelenti, hogy egy-egy újfajta 

tűzállóanyag kiválasztásával és tervdokumentáció szerinti beépítésével nem ér véget a 

kemencebélésekkel kapcsolatos munka, hanem csak egy megfigyelés és értékelés sorozat kezdődik. 

Ennek tanulságai megalapozhatják a végleges bélésmegoldást, amely az adott üzem konkrét 

berendezésének legcélszerűbb üzemeltetése esetén, az optimális falazattartósság eléréséhez vezet. 

[1] [2] [3] 

6.2.1. Nem formázott tűzálló termékek beépítése 

A tűzálló képlékeny döngölőmassza felhasználásra kész, képlékeny, esetleg előtömörített, nem 

hidraulikus kötésű tűzálló massza. A felszóró vagy torkret masszák és a Slinger-masszák 

bedolgozásra kész állapotban 5-40% nedvességet tartalmaznak. A tűzálló masszák jellemzésére 

általában a megkívánt bedolgozási nedvességtartalom és a szemcseszerkezet szolgál. 

A torkret masszáknál a száraz torkretálás és a nedves torkretálás között van különbség. A száraz 

torkretálásnál a száraz masszát a szórógéppel úgy hordják fel, hogy csak a szórógép fúvókájába 

vezetik be a szükséges vizet. A nedves torkretálásnál a masszát már a szükséges 

nedvességtartalommal vezetik be a szórógépbe. 

Minden massza bedolgozásánál biztosítani kell a megfelelő tömörséget és ügyelni kell arra, hogy az 

egymás után döngölt rétegek között a megkívánt kötés létrejöjjön. Nagy falazatfelületek 

kialakításánál követelmény azok lehorgonyzása. 

A tűzálló betonokat a kemencék építéséhez az égetett tűzálló téglákkal és a hatékony hőszigetelő 

anyagokkal ésszerűen kombinálva használják. A tűzálló beton fajtáját a munkatérben uralkodó 

hőmérséklet, az üzemeltetési feltételek, az előre elkészített falazó elemeket ezen túlmenően a 

szállítás, a szerelés és a használat során ért hatások, valamint a műszaki-gazdasági célszerűség 

figyelembevételével kell kiválasztani. Ez utóbbiak alapján meg kell említeni azonban, hogy a nem 

formázott tűzálló termékek tervezésekor a falvastagság és a formakialakítás nincs szabványhoz 

kötve. A tervező a formát és a méreteket a fentebb említett üzemi feltételek figyelembevételével 

szabadon választhatja meg. Így tudja a rétegvastagságokat, a hőszigetelés követelményeihez és a 

termelő berendezésben megvalósítandó folyamatokhoz hozzáilleszteni. 

A kemencék és más hőtechnikai berendezések falazatának kialakítása lehetséges: 

• egy- és kétrétegű beton blokkokból és panelekből, 



• tűzálló betonból, hőszigetelő anyagból és fém armatúrából álló többrétegű blokkokból és 

panelekből, 

• olyan többrétegű berendezésekből, amelyekben a hőszigetelő és tömör monolit rétegek 

falazását közvetlenül a kemencében valósítják meg. 

A hézagokat célszerű szálas tűzálló anyaggal tömíteni. 

Az adott típusú bélést olyan egységesített beton blokkokból építik, amelyek mérete a normál tégla 

hossz-, szélesség és magasság szerinti méreteinek a többszöröse (a tágulási hézagokkal). Ezek a 

falazatelemek a tűzálló téglákkal kölcsönösen helyettesíthetők és összeépíthetők (amennyiben 

kompatibilisek). A tűzálló betonból készült blokkoknál az acél-armatúra szerepe az építési, szerelési 

lehetőség és szállításkor a szükséges szilárdság biztosítása. 

A monolitikus falazatokat rendszerint mezőkre osztják és a tartószerkezethez horgonyozzák, 

minden egyes mező saját tartóegységként jelenik meg. 

A tűzálló betonból készült építő elemeket, mezőket méretük és helyük szerint megfelelő 

tartószerkezettel kell kialakítani. Ezeket külső falhoz, és/vagy acélszerkezetekhez oda kell erősíteni. 

Ezáltal az építendő berendezésben részterületeket, mezőket lehet kiépíteni és javítani anélkül, hogy 

az építmény stabilitását veszélyeztetnék. Az egyes falrészek stabilitásának biztosítása céljából 1200 

°C-ig terjedő hőmérsékletnél túlnyomórészt fémes, 1200 °C -nál nagyobb hőmérsékletnél 

keramikus horgonyozást, ankerokat építenek be. A különböző hőmérsékletekre, bedolgozási 

feltételekre és horgony elrendezési módokra nagyon sokféle merev és flexibilis horgony rendszer áll 

rendelkezésre. 

Ezekben a bélésekben a tűzálló beton alapjában véve a szállítás, szerelés és az üzemszerű használat 

során a munkabélés funkcióját tölti be. A hőszigetelő anyagok fajtáját hőtani számítások alapján 

választják ki. 

A felhasználás folyamán a tűzálló anyagok épségét a tűzálló beton fém armatúrájához erősített 

kerámia vagy fém ankerokkal biztosítják. A többrétegű paneloknak a kemence fémszerkezetéhez 

történő odaerősítését úgy kell kialakítani, hogy a fémváz és a bélés egymástól független tágulása 

biztosított legyen.  

A boltozati szerkezeteket – akár íves, akár sík függesztett rendszerben – úgy alakítják ki, hogy a 

nem teherviselő tűzálló beton rétegbe kerámia és fém ankerokat falaznak és ezek által jön létre a 

boltozatnak a tartó vasszerkezethez való függesztése. Az ankerok közötti távolságot az adott 

feltételek figyelembe vételével számítással állapítják meg, kiindulva a boltozatot alkotó tűzálló lap- 

és a szigetelőréteg tömegéből, a bélés vastagságából és az ankertégla szilárdsági tulajdonságaiból. 



Az ankertéglák hossza 250-600 mm lehet. Az ankertéglákat a tartó vasszerkezettel úgy kell 

összekapcsolni, hogy a használat folyamán minden ankerra egyenletes terhelés jusson. A 

kerámiából készült ankerok anyaga a hőmérséklettől és az alkalmazás feltételeitől függően samott 

vagy nagy timföld tartalmú anyag lehet. A fém-ankerok anyaga általában króm-nikkel ötvözésű 

ausztenites hőálló acél. 

A többrétegű monolit béléseket bonyolult profilú berendezésekben, továbbá olyan esetekben 

célszerű használni, amikor a kemencebélés szerelését szétszedhető elemekből nem lehet megoldani. 

A monolit bélések elkészíthetők öntött betonból, plasztikus vagy torkret masszából. A plasztikus 

masszából készült monolit bélésben az elkészítés után a jobb száradás végett annak teljes felületén 

3-5 mm vastagságú és 100-150 mm mély lyukakat fúrnak. A 2,5 m-nél magasabb függőleges 

falaknál 1,6-1,8 m távolságokban terheléstartó fém erősítést (polcokat) képeznek ki. 

A monolitikus béléseket kerámia vagy acél-ankerok és armatúra elemek segítségével erősítik a 

kemence vasszerkezethez. 

6.2.2. Hőszigetelő anyagok beépítése 

A szálas tűzálló és szigetelőanyagok szerkezeti és tűzállósági sokfélesége lehetővé teszi, hogy az 

adott feladathoz a legjobban megfelelő anyagot válasszuk ki. A paplan, tábla, papír, vagy 

különböző modul szerkezetek formájában kialakított szálas anyagok az üzemelés hőmérsékletén is 

önhordók. Ilyen anyagból készíthetők a függőleges falfelület és boltozatok belső rétegei. A táblás 

szálas anyagból előnyösen képezhető ki a kemenceajtók belső szigetelése. 

Gazdasági okokból a falazatot – a nem formázott tűzálló anyagokhoz hasonlóan – több rétegből 

állítják össze. Az egyes rétegek tűzállóságát az ott uralkodó hőmérséklet alapján kell megválasztani. 

A szálas tűzálló és szigetelőanyag rétegeket a fegyverzet lemez- falához hegesztett rögzítő 

elemekkel erősítik fel. A rögzítő elemek anyagát is az ott uralkodó hőmérséklet függvényében 

választják ki. 

A felhasználás igényeitől függően a kerámiaszálas modulok különböző formáit – hajtogatott-

modulok, csíkmodulok és filcmodulok – alakították ki melyekhez különböző felerősítési módokat 

alkalmaznak. 

Egy tipikus rendszernél a lemezköpenyhez erősített modulra vékonyabb, a tűzállóság szempontjából 

nagyobb értékű filcmodul rétegeket ragasztanak. Teljes falazatmetszet kiépítésénél ez történhet 

három modul réteggel is. Ez a technológia azért került kifejlesztésre, hogy a kemenceépítésnél a 

nagy hőmérsékletű helyekre gazdaságilag kedvező megoldás legyen alkalmazható. 



A teljes keresztmetszetben „modul a modulra” ragasztással kialakított többrétegű kerámiaszálas 

kemencefalazat lehetővé teszi nagyhőmérsékleten üzemelő kemencéknél is a gyors felfűtését és 

lehűtést. Emellett külön előnyt jelent a falazat kis hőtárolási képessége és jó hőszigetelő képessége 

révén elért környezeti falazati hőveszteség rendkívül kedvező mértéke. 

A kerámiaszálas modulnak olyan alkalmazása is lehetséges, amikor a meglévő kemencefalazaton – 

hőmegtakarítás céljából – ragasztott, vagy ún. tapétamodul kerül elhelyezésre. Ennél a megoldásnál 

a kerámiaszálas moduloknak, csíkmoduloknak a megépített, kiszárított falazatra történő felerősítése 

hőálló ragasztóval történik. 

A meglévő falazatra ragasztással felerősített kerámiaszálas modulok alkalmazásának alapvető célja 

a falazaton keresztül a környezetbe távozó hőveszteség csökkentése révén elérhető 

energiamegtakarítás. A kerámiaszálas külső hőszigetelésnek a hőmegtakarítás mellett további 

előnye, hogy az eredeti falazat hőingadozásának csökkenése révén annak igénybevétele kisebb lesz, 

ami lehetővé teszi a kemence gyorsabb felfűtését, ill. lehűtését is. 

6.2.3. A kemencék felfűtését megelőző vizsgálatok 

Az ipari kemencék, kémények és egyéb falazott tüzelőberendezések szárítása, felfűtése és üzembe 

helyezése nagymértékben befolyásolja e berendezések élettartamát. 

Az üzembe helyezés előtt ellenőriznie kell a kemence falazatának minőségét. Meg kell vizsgálni az 

építési és a szerelési naplóban a műszaki ellenőri bejegyzéseket. A rendelkezésre álló tervrajzok 

alapján meg kell állapítani, hogy a tűzálló falazat a tervnek megfelelően készült-e, nincsenek-e 

mérethibák és a tervben előírt minőségi tűzállóanyagból készült-e a kemence. A füstcsatornák, és 

kemencék falazatán ellenőrizni kell a falkötések helyességét, a falazási hézagok (fugák) helyzetét és 

vastagságát. Ügyelni kell a sorok vízszintességére, a hőtágulási (dilatációs) hézagok elhelyezésére, 

mérethelyességére és gondosan ellenőrizni kell, hogy a hőtágulási hézagok ki vannak-e tisztítva, 

mert ezek eltömődése habarccsal a falazat hőtágulását meggátolja. Ellenőrizni kell az idomok 

helyes illesztését is. [4] 

6.2.4. A tűzálló falazatok szárítása 

A kemence átvétele után megkezdhető a szárítás, majd a felfűtés. 

Az építés során használt tűzálló anyagok minősége meghatározza a szárítás és a felfűtés módját. E 

műveletet a kemencére vonatkozó felfűtési grafikon szerint kell elvégezni, és az abban előírt 

felfűtési sebességet feltétlenül be kell tartani. 



Az új, illetőleg átépített kemence és kémény falazata vizet tartalmaz, melynek mennyisége a fal 

tömegétől, a falazási hézagok vastagságától, a munka folyamán uralkodó időjárástól és a helyi 

viszonyoktól függ. 

A szárítást, felfűtést mindig a kéményekkel kell elkezdenünk. A szükséges huzatot ugyanis hideg, 

nedves kéményekkel nem lehet elérni. 

A szárítás során a falazat nedvességét csak lassan, és egyenletesen szabad kiűzni, biztosítani kell az 

elpárolgott nedvesség szabad távozását. A falazat és a füstgázok közötti hőmérséklet-különbség 

kicsi legyen. Ezzel elérhető, hogy a falazat nedvességtartalma erősebb gőzképződés nélkül 

eltávozhat. Az erős gőzképződés ugyanis a tűzállófalazat összerepedését eredményezheti.  

6.2.5. A szárítás és a felfűtés szakaszai 

A kemencék felfűtése – a tűzállóanyagok minőségét figyelembe véve- három szakaszból áll: 

a) A szárítás. A kemencefalazat 250 °C-ra való felfűtését szárításnak nevezzük. A szárítás 

sebessége általában 2-5 °C/h a kemencék nagyságától és típusától függően. 

A 250 °C-ig a fűtést elővigyázatosan és lassan kell végezni. A falazat tűztér felé eső oldalának 

hőmérséklete ugyanis gyorsabban nő, mint a falazat fegyverzet felöli részéé. A tűztér felöli 

falrészből ezért a nedvesség hamarább eltávozik, a falazat egyenlőtlenül megemelkedik, ami a 

tűzálló téglák kötésének felszakadozását, lazulását eredményezheti. 

A bázikus falazatú kemencék hőmérsékletét lehetőleg gyorsan növeljük 100 °C fölé, hogy a hátsó 

(vasszerkezettel érintkező) falrészekből elgőzölgő nedvesség sehol se tudjon kondenzálódni, mert 

különben a bázikus téglák és habarcsok hidratizálódhatnak.  

b) Az előfűtés. Az előfűtés kb. 600 °C-ig tart, szintén előre megállapított hevítési sebességgel. A 

szilikafalazatú kemencékben az előfűtés egyenletes és lassú legyen, mivel a szilikatéglák 

kristályátalakulásának jelentős része és az ezzel járó hőtágulás is akkor megy végbe. Az előfűtésnek 

további célja, hogy a gáz- és olajtüzelésű kemencék égőit kb. 600 °C kemencehőmérsékleten 

biztonságosan, robbanásveszély nélkül üzembe helyezhessük. 600°C-ig a kemence általában több, 

ideiglenesen felszerelt, gáz- vagy olajégővel szokták fűteni. A hevítési sebesség 0,5-30 °C/h. 

A fatüzeléses szárítás és előfűtés során a felhasznált famennyiség 0,5-,6 m3 a beépített falazat 1 m3-

re vonatkoztatva. 

c) Az üzemi hőmérsékletre való fűtés. 600 °C elérése után a kemencét már a saját 

fűtőberendezésével fűtjük és a hevítési sebesség is nagyobb. A kemence nagyságától, típusától és a 

beépített tűzállóanyagtól függően 25-200 °C/h lehet a sebesség. 



A kemencék felfűtésekor gondos felügyelet szükséges. A kemence különböző falrészeiben 

(boltozat, rácskamra, oldalfalak stb.) elhelyezett pirométerek mérési eredményeit kell a fűtési 

grafikonnal összevetni és eltérés esetén a fűtést helyesbíteni kell. 

A felfűtéskor, a boltozat megfigyelése és kezelése külön feladat. A boltozat szakszerűtlen felfűtése 

ugyanis annak lepattogzását, idő előtti elhasználódását eredményezheti. A felfűtés megkezdése előtt 

ellenőrizni kell, hogy a boltozat magasságának és ívének méretei a terv szerintiek-e. Ezután a 

boltozat vállait (vállgerendáit) támasztó rugókat a tervezők által előírt feszültségig kell meghúzni. A 

rugóerőt a rugók benyomódásának mérésével lehet meghatározni. A beszerelésre kerülő rugókhoz 

olyan grafikont mellékelnek, amelyen a rugót gyártó, a különböző terhelőerőknél mért 

benyomódásokat tünteti fel. 

A boltozat ívének ellenőrzése és a vállrugók beszabályozása után a boltozat mozgásának 

ellenőrzésére, annak középvonalában (hosszanti tengelyében) mérőpálcákat kell felállítani. Felfűtés 

közben a mérőpálcák jelölését a boltozat feletti tartókon levő jelzésekkel hasonlítjuk össze, és az 

egymástól való eltávolodásukat mérjük. Mérni kell a rugók összenyomódását is. A boltozat (kb. 10 

mm-rel való) megemelkedésekor a rugókat annyira lazítjuk, hogy a boltozat visszasüllyedjen, 

illetve az előírtnál nagyobb mértékben ne emelkedjék. 

A boltozat és a rugók beállításával és szabályozásával kapcsolatban foganatosított intézkedéseket, 

mérési eredményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

Kisebb, egyszerűbb kemencékben rugók helyett faalátétet alkalmazunk. Ekkor az acél alátét 

faalátétbe való nyomódását kell figyelni és az anyákat szükség szerint, utána kell engedni. 

6.2.6. A kemenceégők begyújtásának szabályai 

A gáztüzelésű kemencék begyújtásakor, üzembe helyezésekor végzendő alapvető műveletek 

sorrendje a következő: 

1. A kemenceajtók és füsttolattyúk nyitása. 

2. A levegőfúvó ventilátor üzembe helyezése. 

3. A kemencét levegőátfúvással ki kell szellőztetni (ideje a kemence nagyságától függ). 

4. A levegőszelep zárása. 

5. Az olajos kócból készült gyújtófáklya meggyújtása és az égő szájnyílása elé helyezése, ill. 

automatikus gyújtású égők esetén a gyújtóberendezés működtetése. 

6. Az égőhöz vezetett gázszelepet lassan ki kell nyitni és megfigyelni, hogy az égő begyullad-e. (Ha 

a fáklya a gázszelep megnyitása után elaludt vagy az égő nem gyullad be, a gázszelepet el kell 

zárni, a kemencét kb. 10 percig, ki kell szellőztetni, s a begyújtást újra kell kezdeni.) 



7. A levegőszelepet lassan kinyitni. 

8. Az égőnél a levegő-gáz arányt kell beállítani. 

9. Ha a kemencének több égője is van, és ezek a kemence szerkezeti sajátságából eredően nem 

gyújthatók be a már begyújtott égőről, akkor ezeket egyenként, a fentiekhez hasonló módon kell 

begyújtani. 

10. A kemence ajtóit csak akkor szabad becsukni, ha már minden égő működik. 

Az olajtüzelésű kemencéket is az előbbihez hasonló módon gyújtják be, a különbség csupán annyi, 

hogy a kemence kiszellőztetése után nem kell a levegőt elzárni. 

6.2.7. Samott és vegyes falazatú kemencék felfűtése 

A 6.1. táblázat különböző nagyságú samott falazatú kemencék részleges átépítés utáni felfűtéséhez 

szükséges hevítési időket tartalmazza. 

Különböző típusú, újonnan épített kemencék hazai tapasztalatokkal megegyező szárítási és felfűtési 

időszükségletét foglalja össze a 6.2. táblázat. 

A 6.3. ábra az újonnan épített vegyes falazatú hengerműi mély- és tolókemencék felfűtési 

grafikonját mutatja be. Az 1. görbe gyorsított felfűtésére vonatkozik. 

Az előzőekben csak általános elveket rögzítettünk. Ezektől különleges kemencék esetén gyakran el 

kell térni. 

Tájékoztatásul megjegyezzük, hogy egy 55 kamrás kokszolóblokk felfűtése 75…80 napot vesz 

igénybe. A kokszolóblokk jelentős része szilikáttéglából épül, és a beépített tüzelőanyagok 

mennyisége meghaladja a 14 000 tonnát. 

A műszak végeztével, vagy a hét végén leállított kemence sokkal gyorsabban fűthető fel üzemi 

hőmérsékletre, mint a teljesen újonnan falazott, különösen akkor, ha a falak hőmérséklete nem 

csökken 500-600°C alá. Ilyenkor a kis kemencék 2-5 óra, a nagy kemencék pedig kb. 8 óra alatt 

fűthetők fel. 

A hétvégi karbantartási munkák alkalmával célszerű a fűtést fenntartani csökkentett hőbevitellel 

(ún. vakfűtés), ezzel ugyanis a kemencék élettartama növekszik.  

 

6.1. táblázat. Samott falazatú Kemencék felfűtési sebessége [4] 

A munkatér 

felülete, m2 

Hőmérséklet-növekedés, °C/h 
Felfűtés időszükséglete órákban 20 °C-ról 

1200 °C-ra 
20-

150 

150-

200 

300-

700 
>700 



°C 

4 8 18 35 180 40 

15 6 12 22 130 56 

35 4 9 15 110 80 

60 3 7 12 80 102 

 

6.2. táblázat. Újonnan épített kemencék szárítási és felfűtési ideje [4] 

A kemence megnevezése 
Szárítási és felfűtési idő 

napokban 

Szilárd, cseppfolyós és gáznemű tüzelőanyagokkal működő, kis hőkezelő 

kemencék max. 6 m2 fenék-alapterületig 
1-3 

Ugyanilyen izzító kemencék 

regenerátorok nélkül 

regenerátorokkal 

 

2-4 

3-5 

Ugyanilyen hőkezelő kemencék 6-20 m2 alapterületig 3-5 

Ugyanilyen izzító kemencék regenerátorok nélkül 4-6 

Ugyanilyen izzító kemencék regenerátorokkal 5-7 

Hőkezelő kemencék 20 m2 alapterület felett 4-6 

Nagyméretű izzító kemencék 20 m2 alapterület felett 

regenerátorok nélkül 

regenerátorokkal 

 

4-6 

5-8 

Öntödei szárító kemencék, melyekben a kamra űrtartalma 

max. 20 m3 

max. 100 m3 

max. 100 m3 felett 

 

1-3 

3-4 

4-6 

 



 

6.3. ábra. Hengerműi kemencék felfűtési diagramja [4] 

 

6.2.8. A kémények szárítása és felfűtése 

A szárítást rendszerint a kémény aljában vagy a füstcsatornában elhelyezett famáglyával, 

tűzkosárral vagy ideiglenesen gázégővel végzik. Gyakran felhasználható - közös füstcsatorna 

esetén- a szomszédos üzemben levő kemence füstgáza is, melynek hőmérsékletét hideg levegő 

hozzákeverésével lehet szabályozni. A füstgázok CO2-tartalma gyorsítja a mésztartalmú habarcs 

kötését. 

A hőmérséklet emelkedése a bélelt vasbetonkémények esetén 200 °C-ig, nem bélelt kémények 

esetén 250 °C-ig, bélelt tégla kémények esetén pedig 300 °C-ig egyenletes legyen. Közös kémény 

esetén, a kéményre kapcsolt kemencéket a lassú felfűtés érdekében lehetőleg 1-2 napos eltolódással 

kell üzembe helyezni. 

A füstcsatornák szárítása a kemencével egyidejűleg végzendő, a távozó füstgázok mérsékelt és 

lassú emelkedése mellett. 

6.3. Kemencék konstrukciója 

6.3.1 Hevítő berendezések és kemencék jellemzői 

Az ipari technológiákban a hevítő (melegítő) berendezések fogalmat egyaránt használják a tűztér 

nélküli hevítő berendezésekre és a zárt tűzterű (égésterű) berendezésekre. 

A tűztér nélküli hevítő berendezéseknél az égőn bevezetett tüzelőanyag lángja a betétre irányul, de 

határoló falak hiányában rögtön lesugárzik a végtelen térbe, semmi sem akadályozza korlátlan 

mennyiségű környezeti levegő beszívását a lángba, így a tüzelőanyag hasznosítási hatásfoka kicsi. E 



berendezések többsége alapvetően egy különleges felfogólapra szerelt tüzelő berendezés, többnyire 

gázégő. 

 

6.4. ábra. Üstszárító lángképe 

 

6.5. ábra. Üstszárító berendezés 

 

Ilyen technológiák többek között: 

• falazat szárító és felfűtő berendezések: üst- és tégelyszárítás és felmelegítés, stb. (6.4 és 6.5 

ábra), 

• nyílt terű szárítók: öntödei formaszárítók, kerámiaipari szárítók, élelmiszeripari füstölők, 

stb., 

• kohó- és gépipari technológiák helyi melegítő berendezései: hegesztési varratok melegítése, 

hőkezelése, kerékabroncs melegítés, stb., 

• üvegipari alakos üvegforrasztó technológiák berendezései, 

• nyílt terű üst- és tartályfűtések: mosó-, pácoló-, felületkezelési technológiáknál, stb., 



• kovácstűzhelyek, stb. 

A kemencék és kazánok jellemzője a hevítési-melegítési folyamat hatékonyságának növelésére egy 

határoló falakkal körbezárt tűztér (kemencetér), amelyben az elhelyezett betét (adag) 

hőmérsékletének és hőtartalmának (entalpiájának) növelésére meghatározott módon hőenergiát 

juttatnak. 

Miután a hevítési folyamatok többsége nagyhőmérsékletű, a határoló fal kemencéknél szokásosan 

tűzálló falazatú (kivétel itt is van, a vakuum kemencék hideg falúak, hőálló lemezfal határolja 

ezeket, míg kazánoknál többnyire hűtött falú) (6.6. ábra). 

 

6.6. ábra. A kemence munkatér vázlata 

 

A kemence falazat feladata:  

• a láng hőveszteségének csökkentése 

o a füstgázok  környezetbe történő kilépésének a megakadályozása, 

o a környezeti hideg levegő tűztérbe történő beszivárgásának a kiküszöbölése, hogy 

ezzel biztosítsa a megfelelő lánghőmérséklet kialakulását, 

o a láng kisugárzásának megakadályozása. 

• a hőátadási feltételek biztosítása 

o kialakítása révén biztosítsa a kemence tervezett áramlási folyamatait, segítse elő a 

betétre irányuló konvektív hőátadást, 

o anyagának emisszivitása és hőmérséklete révén segítse elő a sugárzásos hőátadást, 

amely a kemencék többségénél meghatározó. 



A hevitő berendezés, illetve kemence elnevezés a nemzetközi szakirodalomban nem egységes. 

Gyüjtő fogalomként a német nyelvterületen Thermoprocessanlage, ezen belül a tűztér nélküli hevítő 

berendezésekre az Industriellen Erwärmungseinrichtung kifejezést, a határoló falakkal ellátott 

hevítő berendezésekre az Industrieöfen kifejezést használják..Angol nyelvterületen gyűjtő 

fogalomként a Heating Equipment kifejezés a gyakori. A kemencék elnevezésére több, nem mindig 

konzekvensen eltérő megnevezés terjedt el. A kisebb hőmérsékletű (<650 °C) berendezések 

általában Oven fogalom alatt (ide tartoznak a háztartási kályhák is, de nem kizárólagosan, ugyanis 

az 1450 °C felett dolgozó kokszoló kemence is Coke Oven), a nagyobb hőmérsékletű berendezések 

Furnace elnevezésűek. De például a fémipari olvasztó berendezések Melter, az üvegipari 

olvasztókemence Glastank, a kerámiaipari és cementipari égető kemencék Kiln, a kőolaj- és 

gázipari, vegyipari technológiai hevítőberendezések Heater, Incinerator, stb. elnevezés alatt 

találhatóak. Megjegyezzük, hogy Magyarországon is alkalmazzák kemence fogalomra az ipari 

hagyományok alapján helyenként a kályha, a pest, stb. kifejezéseket. 

6.3.2 A kemencék csoportosítása 

A kemencék különböző szerzők szerinti csoportosítása ugyancsak nem egységes. 

Csoportosíthatóak a hőenergia forrása szerint: 

• tüzelőanyaggal fűtött,  

• villamos energiával fűtött kemencékre. 

Feloszthatóak a működtetés szerint: 

• szakaszos, vagy adagolható, ki- berakásos, 

• folyamatos, vagy átmenő típusú kemencékre. 

Csoportosíthatóak a tüzelés jellege szerint: 

• közvetlen, vagy nyílt lángú 

• közvetett fűtésű kemencékre. 

Felsorolhatók a technológiák iparágai szerint: kohászati, kerámiaipari, üvegipari stb. kemencékre. 

Csoportosíthatóak a hőfelhasználási technológiai funkciójuk szerint: olvasztó, izzító, stb 

kemencékre. 

A német VDMA 24202 előírás az első, amely 1980-ban hatósági jelleggel megkísérli csoportosítani 

az ipari kemencéket. 

A felosztás rendező elvei:  

• a kemence építési módja szerint: 



a betétet rögzített helyen hevítő kemencék 

kamrás kemencék, teknős-, kádkemencék,aknás kemencék, 

kihúzható fenekű kemencék, harangkemencék, emelőfenekű kemencék, retortás 

kemencék 

mozgó átmenő betéttel dolgozó kemencék 

aknás kemencék, forgódobos-,karusszel kem., dobkemencék 

toló-,vonszoló-kemencék, rázó fenekű kemencék, görgősfenekű kemencék, alagút 

kemencék, léptető gerendás kemencék, szállítószalagos, láncoskemencék, páternoster 

kemencék, áthúzó kemencék, ejtőaknás kemencék 

• a betét elhelyezése szerint: 

tároló edényben, 

kihúzható, vagy rögzített tégely-, kád, -muffolás-, fazék kemencék, 

rögzített fenekű-, kádkemencék, folyékony betét csőkötegben, 

tartályban, állványzaton 

rögzített fenéken 

szilárd fenéken, sineken, halomban, lemezen, rostélyon, muffolás-csőkememence 

mozgó fenéken 

görgős fenék, sikló fenék, hordozó fenék 

egyéb módon 

alátámasztás nélkül, lebegtetve, más módon 

• a fűtés módja szerint: 

elektromos fűtés 

ív-, ivfényes kemencék, induktív-, indukciós kemencék, kapacitív, ellenállás-hevítés, 

konduktív hevítés, infravörös, 

elektronsugaras 

tüzelőanyaggal fűtés 

közvetlen tüzelés égőkkel, közvetett fűtés sugárzócsővel, 

gáz, olaj, szilárd – kupolókemence, kombinált fűtés 



egyéb fűtési módok 

gáznemű közeggel, ,termalolajjal, forró vízzel,gőzzel, 

egyéb módon, fűtés nélkül 

• a hőátadó közeg szerint: 

gáznemű: 

levegő, védőgáz, vakuum,gőz 

folyékony: 

olaj, só, fém, víz 

szilárd: 

por, érc 

• a hevítési technológia szerint: 

olvasztás – kupolókemence, ívkemence 

szárítás, izzítás, hőntartás, hőkezelés (megeresztés, edzés, lágyítás), tömörítés, elgőzösítés, 

pörkölés 

• a gyártási terület szerint: 

ércfeldolgozás, vas-, acél,- nagyolvasztó, nem-vas fémek, 

üveg-,zománc-,kerámia – Hoffmann-körkemence 

cement, mész, gipsz, szervetlen anyagok, gumi, műanyagok, műszálak, fa, élelmiszerek, 

élvezeti anyagok, tápszerek,szerves anyagok,  

gázok, folyadékok, ásványolaj, tüzelőanyagok,  

hulladék, szemét 

6.3.3 A kemencékben lejátszódó hőátadás alapfolyamatai 

A kemencék tűzterében – a kemence munkaterében láng jelenség mellett lezajló hőfelszabadítás az 

égési folyamat, melynek befolyásoló tényezői: 

• a kialakuló láng és a keletkező füstgázok tulajdonságai. 

o a tüzelőanyag minősége, annak égési jellemzői, 

o az oxidáló közeg oxigéntartalma, 

o a két közeg összekeveredésének körülményei, 



A kemencékben létrejövő hőátadást befolyásoló tényezők: 

• az égési folyamat biztosítására beépített tüzelőberendezések – az égők – tulajdonságai, 

száma és elhelyezése, 

• a kemencében kialakuló hőátadó közeg – a láng és a füstgázok - áramlási folyamatai, 

másnéven a kemence aerodinamikája, 

• a láng és a füstgázok hőátadási tulajdonságai. 

Mindezek kölcsönhatására a hőátadás az 5..fejezetben részletezett módon sugárzással és 

konvekcióval adódik át a betétre, majd abban hővezetéssel terjed tovább a hőkiegyenlítődési állapot 

eléréséig. 

6.3.3.1 Égési folyamatok a tűzterekben 

A tüzelőanyag fűtésű kemencék tűztereiben a hőfelszabadítás az égésben résztvevő tüzelőanyagok – 

Magyarországon a kemencék döntő többségénél földgáz – oxidáló közeggel – többnyire levegővel 

történő elégetése révén valósul meg. (Néhány berendezésnél a tüzelés egyéb gázzal – PB-gáz, 

kohógáz, kokszkemencegáz, finomítói és vegyipari hulladékgáz -,vagy tüzelő/fűtőolajjal, és egyes 

technológiáknál mint a nyersvasgyártás - ahol a hőenergia biztosítása mellett a redukáló hatás is 

alapvető, öntődei vasolvasztás, mészégetés, téglaégetés - szilárd tüzelőanyaggal – koksz, szén, 

szénpor, – is történhet. Levegő oxidáló közeg helyett előfordul oxigénnel dúsított levegővel, illetve 

tiszta oxigénnel biztosított égésfolyamat is.) 

A kemencékben az égésfolyamat az égők által biztosított. Az égők segítségével megvalósított 

keveredés mértéke meghatározza a hőfelszabadítás intenzitását. A gyors keverés határozott formájú 

rövidebb lángot, a lassú keveredés határozatlan alakú hosszú láng kifejlődéséhez vezet. Az égők 

rendszerezését és lángképének kialakulását befolyásoló paramétereket részletesen bemutatja a 3. 

főfejezet, a továbbiakban csak rövid összefoglalással és a kemencék munkájához szükséges 

kiegészítésekkel élünk. 

Az ipari földgázégők típusai a levegő hozzákeverés módja szerint: 

• részleges előkeverésű, vagy atmoszférikus égőknél az égési levegő 40-60%-át vezetik be az 

égőn át és a meggyújtott keverék a környezetből szívja hozzá az égéshez szükséges többi 

levegőt, gyújtás az égőből kilépő keveréknél, fésűs, vagy felületi lamináris láng, 

• égőben előkevert gáz-levegő áramlású égők, az injektoros égők, 

• gyújtás az égőben, sugár formájú turbulens diffúziós láng, 

• utókeveréses, (kétvezetékes, fúvókánál keverő), vagy kényszerlevegős égők, 

• gyújtás az égőből kilépve az égőkőben (égőfejben), sugár formájú turbulens diffúziós láng, 

• szétválasztott befúvású égők, 



• külön gázáram és levegőáram bevezetése a tűztérbe, hosszú diffúziós láng. 

A folyékony tüzelőanyagok (olajok) megfelelő elégetéséhez a folyadék hatékony keveréséhez 

annak felületét kell több nagyságrenddel megnövelni, ezt szolgálják a különböző technikájú 

porlasztók (nyomásporlasztás, kisnyomású és nagynyomású közegporlasztás, rotációs porlasztás, 

stb). A megnövelt felület révén a kigázosodás és kiégés intenzívebbé válik. 

Szilárd tüzelőanyagok levegővel történő elégetésénél a hatékony keveredéshez szükséges 

felületnövelést a szénőrlő malmokban történő aprítás, porítás révén biztosítják a szénporégők 

részére. 

Az ipari lángok meghatározó többsége a körszelvényű égőfejből kilépő kúpos-hengeres sugár 

formájú, mely alaknál meghatározó a kilépő sugár tolóereje, impulzusa (= tömegáram x 

sugársebesség) és perdülete. 

A sugár impulzus növekedése fokozza a keveredést, de egyúttal növeli a környezeti gázokra 

gyakorolt szívó hatást, onnan egyre többet magával ragadva a sugár szélesedik, miközben tengely 

menti sebessége csökken. A sugár tágulását korlátozzák a kemence határoló falai, az ütköző sugár 

egy része tengelyirányban visszafordul, és forró füstgázokat szállít a kilépő hideg gázkeverékhez, - 

a jelenség recirkulációként ismert, - ezzel elősegíti annak gyulladási feltételeit, stabilizálja a lángot 

az égő torkolatánál (6.7. ábra). 

 

 

6.7. ábra. Izoterm szabad sugár 

 

A láng felhígulása a környező, már hidegebb füstgázokkal csökkenti a láng hossza mentén a 

hőmérsékletkülönbséget, elősegítve az egyenletesebb hőátadást a betétre. 

A lángsugár tengelyirányhoz adódó forgása révén a centrifugális erő növeli a sugár kúpszögét, a 

szélesedő sugár fokozza a magával ragadást, a megnövekedett keveredési úthosszon létrejövő 

fokozott keveredés rövidíti a lángot és növeli a kiégés intenzitását. A perdület következtében a 



lángtengelyben létrejövő nyomáscsökkenés fokozza a visszaáramlást, növeli a recirkulációs zónát, 

ezáltal a visszaszállított hőtömeggel stabilizálja a lángot. 

A lángból a hőtartalom a betét felületére közvetlenül gázsugárzással és konvekcióval jut el. 

A láng a határoló falazat felületére is közvetlen hőátadást gyakorol konvekcióval és gázsugárzással, 

majd onnan a felvett hő egy része a hőmérsékletkülönbség hatására közvetlenül a betétre sugárzik, 

(szilárd test sugárzás), más része elnyelődik a falrész és a betét közötti láng által.(adszorpció), 

ugyancsak hőátadási folyamat  lép fel a melegebb betét és a hidegebb falrészek közötti szilárd test 

sugárzásnál (6.8 ábra). 

 

6.8. ábra. Hőátadás vázlata a kemence munkaterében 

 

A falnak átadott hő további része hővezetés révén átvezetődik a fal külső felületére és onnan 

sugárzással és konvekcióval adódik át a környezetnek. 

A betét felületére jutó hő hővezetés révén jut el a betét közepéig, magjáig, és közvetlenül a fenéken 

elhelyezett betétek esetén részben a fenékbe. 

A hőátadás folyamatát az 5. fejezet részletesen ismerteti. 

6.3.3.2 A hőátadási folyamatok és a tüzelési viszonyok összefüggése a kemencében 

A láng sugárzása függ  hőmérsékletétől és  emisszióképességétől, amely a nem-világító sugárzásból 

és a világító sugárzásból származó összetevők eredője. 



A láng hőmérséklete nagymértékben függ az égési intenzitástól, mely a perdület és a recirkuláció 

függvénye. 

Nagy perdületű lángok a rövid és forróbb lángokkal az égőhöz közeli kemencerészen biztosítják a 

hőátadás maximumát, míg erős recirkuláció esetén a láng hosszabb és egyenletesebb, bár kisebb a 

hőmérséklete, így a hőátadás maximuma az égőtől messzebb eső kemence-térrészben alakul ki (6.9 

ábra). 

 

 

6.9. ábra. A sugárzással történő hőátadás változása a lángkép függvényében 

 

Nem-világító sugárzás a sugárzóképes gázalkotók – a CO2 és a H2O - emissziójából, világító 

sugárzás a lángban levő szilárd részecskék – a korom – emissziójából származik. 

A nem világító gázlángok emisszivitása 0,15-0,40 és a füstgázok CO2 és H2O tartalma miatt a 

kiégés befejezésével sem csökken nullára. Olajfajták világító lángjának emisszivitása összetevőik 

C/H arányától függ. (6.10 ábra). Emisszivitásuk mértéke 0,4-0,8, a teljes kiégési úthossz mentén 

átlagosan csak 0,4-0,6. 

 



 

6.10. ábra. A láng sugárzóképességének függése a tüzelőanyag C/H arányától 

 

A Stefan-Boltzmann törvény (5.4 összefüggés) alapján az abszolút hőmérséklet negyedik 

hatványával növekedő sugárzásból származó hőátadás hányada az 1000°C feletti hőmérsékleten 

dolgozó természetes áramlású kemencék tűztereiben túlnyomó, 85-90%-os hányadot érhet el, a 

sugárzásos hőátadási tényező több száz W/m2K. 

A konvektív hőátadás ellentétben a sugárzással, csak lineárisan függ az abszolút hőmérséklettől 

(5.55 összefüggés), így a konvekcióból származó részarány nagyobb hőmérsékleteken levegővel 

történő tüzelés esetén kismértékű. A konvektív hőátadási tényező sebességfüggő, s az áramlási 

sebesség a betét méretéhez arányítva viszonylag nagyméretű kemencékben általában kicsi, 0,5-5,0 

m/s, így a konvektív hőátadási tényező csak 5-15 W/m2K. 

A füstgázok áramlási sebessége kényszer-keringtetésükkel növelhető. 

Kishőmérsékletű (<350 °C) hőkezelő kemencéknél a füstgázokat a kemencére épített füstgázátemelő 

ventilátor segítségével 20-40 m/s sebességre gyorsítják, nagy méretű kemencéknél a ventillátorok 

ciklikus forgásirány változtatásával egyenlítik ki a hosszirányban változó sebesség eltérésekből 

adódó hőmérséklet egyenlőtlenségeket. A konvekcióból származó hányad meghaladhatja az 50%-ot 

(6.11. ábra). 



 

6.11. ábra. Aluminium profilokat hőkezelő kemence 

 

Középhőmérsékletű kis és közepes méretű kemencéknél (<850 °C) közvetlenül a kemence 

munkaterébe épített hőálló acél lapátozású keringtető ventillátorok beépítésével érik el a 20-40 m/s 

áramlási sebességet. A konvekcióból származó hányad általában nem haladja meg a 25%-ot (6.12. 

ábra). 

 

6.12. ábra. Füstgáz-keringtető ventillátor 

 

Közép és nagyhőmérsékletű (≥850 °C) és a betéthez viszonyítva nagyterű kemencéknél 

nagysebességű és így nagy impulzusú égők sugárenergiájával gyorsítják meg a füstgázáramot a 

nagyméretű betétek felülete mentén  A nagy impulzusú égők által létrehozott fokozott recirkuláció 

egyenletesebb füstgázhőmérsékletet biztosít. Miután az égő impulzusa teljesítmény csökkenéskor 

lecsökken, ezért általában nagyobb számú, de kisebb teljesítményű, nem szabályozott levegő 



hozzávezetésű, vagy ki-be kapcsolással működtetett égővel oldják meg a kemence hőbevitelének 

csökkentését. Hasonlóan kiküszöböli az impulzuscsökkenést a szekvenciális égő működtetés (csak 

nagylángon üzemel, de a működési idő kisebb hányadában az égő) (6.13. ábra). 

 

6.13. ábra. Acélöntecs hevítése tangenciális tüzeléssel 

 

Nagyhőmérsékletű ízzítási technológiáknál alkalmazott egyéb megoldások a konvekciós hőátadási 

hányad növelésére: 

• a gyorsizzító kemencéknél a kemencetűztér közelítése a betétméretéhez, ezzel a füstgáz 

sebesség növelése, 

• ütközősugaras melegítés nagy sebességű égőkkel helyi melegítéshez (6.14. ábra) 

 

6.14. ábra. Alumínium tuskó gyors hevítése ütköző lánggal 

 



• oxigén dúsítás esetén, a nagy égéshőmérsékleten disszociálódó termékek betét felületén 

történő rekombinációja révén. 

6.4 Tüzelőanyag fűtésű kemence konstrukciók 

A kemencék felosztása, csoportosítása alapján belátható, hogy igen nagyszámú kemencetípus és 

még több konstrukció működik az egyes termelési ágazatokban, ezeknek még a felsorolása is 

meghaladná e jegyzet terjedelmét. 

A továbbiakban a vas- és fémfeldolgozás, a kerámiaipar, az üvegipar, a cementgyártás és a kőolaj-

feldolgozás jellemző kemencéit ismertetjük, a teljesség igénye nélkül.  

A nyersvasgyártás alapberendezése – a nagyolvasztó – és az acélgyártás termelő berendezése a 

konverter kialakításáról, működési és kiviteli jellemzőiről a vonatkozó „Nyersvasgyártás” és 

„Acélgyártás” című szaktárgyakban részletes ismereteket szerezhetnek a tárgy iránt érdeklődők, 

így ezek ismertetésétől e jegyzetben eltekintünk. 

6.4.1 Olvasztó kemencék 

6.4.1.1 A kupolókemence 

A függőleges henger kiképzésű aknás olvasztó kemence mintegy több száz éve a vasöntődék 

olvasztó berendezése, de felhasználják a hőszigetelő szálasanyag-gyártók is salak, illetve bazalt 

megolvasztására. Folyamatos üzemű kemence, de napi, heti leállással is üzemeltethető. 

Szerkezetileg egy négy lábon álló tűzálló falazattal kifalazott hengeres acélköpeny. A fenékzáró 

lemezen a kemence belső átmérőjével azonos méretű lenyitható ajtó szolgál a fenékdöngölés és a 

kupolókemence javítására. Az akna felső részén beadagolt szilárd nyersvas és koksz keveréke a 

fúvósíkban befújt középnyomású (0,2-03 bar) levegőtől kiég és elegendő hőmérsékletet biztosít a 

nyersvas megolvasztására. Az égéstermékek felfelé haladva előmelegítik a betétet, ezután a távozó 

2,3-2,8 MJ/m3 fűtőértékű, CO éghetőt tartalmazó kupológázok elégetésével azok hőtartalma 

rekuperátorban a levegő előmelegítésére hasznosítható (forrószeles kupoló) (6.15. ábra). 

Nagyobb öntvényekhez a szükséges mennyiségű nyersvas összegyűjtéséhez előgyűjtőt építenek, 

amely a folyamatos csapolást biztosító szifonnal csatlakozik a kupoló medencéjéhez. 



 

6.15. ábra. A kupoló kemence munkatere 

 

A koksz egy részének kiváltására a fúvósík feletti fúvókákon szénhidrogént (földgáz, vagy 

olaj)fújhatnak a munkatérbe költségcsökkentési célból (szénhidrogén póttüzelés). Évtizedek óta 

kísérleteznek környezetvédelmi okokból (jelentős a füstgázok CO és portartalma) tisztán 

földgáztüzelésű kupolókkal. 

A gyorsan kopó medence falazat könnyebb javítása végett a kemencét lábakra állítják, és feneküket 

lenyithatóan képezik ki. A viszonylag gyakori falazat javítási, újrafalazási igények miatt általában 

legalább két kupoló kemence működik az üzemben. 

Falazatuk: 

• a medence felső harmadában: alumíniumszilikát döngölőanyag (min. 35% Al2O3), 

• a fúvósík feletti további aknarész: szilika döngölőmassza, 

• a medence: szilíciumkarbid tartalmú (13-17% SiC) döngölőmassza. 

 

Főbb adataik: 

Jellemző Egység Hidegszeles kupoló Forrószeles kupoló 

Munkahőmérséklet  °C 1350-1480 1400-1570 

Fúvósík átmérője m 0,6 -1,3 0,6 -1,4 



Levegőhőmérséklet °C 20 300-450 

Fajlagos fúvósík terhelés kg/m2h 6000-8000 10600 

Fajlagos adagkoksz felhasználás % 14-22 12-18 

Fajlagos kokszfelhasználás 

szénhidrogén póttüzeléssel 
kg/t 12-16 10-14 

 

6.4.1.2 A lángkemence, vagy teknős kemence 

Munka módjukat tekintve szakaszos üzemű kemencék, kivéve az üvegolvasztó lángkemencét, 

amely folyamatos üzemű nagyobb teljesítményeknél. 

Az olvasztótér formájáról teknős kemencének is nevezett regeneratív tüzelésű lángkemencéka XIX. 

század második felétől a huszadik század utolsó harmadáig az acélgyártás alapberendezését 

képezték. A Siemens-Martin rendszerű olvasztókemencék elterjedtek voltak az acélöntődékben is, 

de napjainkban kiszorultak az acélgyártó konverterek, illetve az elektromos olvasztókemencék 

(ívkemencék) előtérbe kerülése miatt (6.16. ábra). 

 

6.16. ábra. Siemens-Martin acélolvasztó lángkemence 

 

Az aluminium olvasztásnál a regenerátoros, vagy később az agresszív füstgázoknak ellenálló 

anyagból készített sugárzó rekuperátoros tömbalumínium, vagy hulladék beolvasztó kemencék 

többségét az utóbbi két évtizedben átépítették regeneratív égővel fűtött kemencévé. A felülnézetben 

téglalap szelvényű, egy, vagy két regeneratív égőpárral működő kemencék egység teljesítménye ma 



már a 120 t betétmennyiséget is eléri, olvasztási ciklusidejük 4-6 óra. A modern kemencék 

buktathatóak, így csapolásuk könnyen megoldható (6.17., 6.18. ábra). 

 

 

6.17. ábra. Buktatható alumíniumolvasztó 

kemence 

 

6.18. ábra. Stabil alumíniumolvasztó kemence 

 

Falazatuk: az acélolvasztó kemencéknél a bázikus salak miatt mindig bázikus, magnezit, 

krómmagnezit falazóanyag, alumínium olvasztásnál alumíniumszilikát (samott) falazó-, vagy 

döngölőanyag szükséges. Szálkerámiák olvasztókemencék medencéinél nem alkalmazhatóak. 

Üvegolvasztásnál az üvegolvasztó lángkemencéknél többségénél ma is hagyományos téglarácsos 

regenerátorokban hasznosítják a távozó nagy hőmérsékletű füstgázok hőtartalmát, s az 1200-

1300°C hőmérsékletű  égési levegő a tűzfejeken át jut a gázsugár égőkhöz (Jet égők). A 

táblaüveggyártó folyamatos működésű üvegolvasztó lángkemencéknél egyik végfalukon adagolják 

az olvasztó térbe az alapanyagokat (kvarchomok, mész, szóda, üvegcserép és adalékok), majd az 

olvasztóteret követő munkamedencéből másik végfalnál a tápcsatornán, a feederen keresztül 

folyamatosan kiszedik, vagy kihúzzák a képlékeny üvegolvadékot (6.19. ábra). 

A kereszttüzelésű, nagyobb teljesítményű float-üveggyártó változatoknál az égők és a tűzfejek az 

olvasztótér két oldalán nyernek elhelyezést, míg az úgynevezett U-lángjárású kemencéknél a 

kemence végfalon (6.20., 6.21. ábra). Az olvasztási teljesítmény fokozására oldalt, vagy a 

boltozaton oxigénes tüzelőanyag égőket is beépíthetnek (oxy-fuel égők), míg a kemence olvasztó-

kiegyenlítő terében a hőmérséklet egyenlőtlenségek kiegyenlítésére a medence fenekéről benyúló 

molibdéndiszilicid (MoSi2) elektródák segítségével elektromos pótfűtést alkalmazhatnak (6.22. 

ábra). 

 



 

6.19. ábra. Kereszttüzelésű float-üveggyártó kemence 

 

6.20. ábra. Kereszttüzelésű üvegolvasztó kemence 

. 

6.21. ábra. Végfalról tüzelő üvegolvasztó kemence 

 



 

6.22. ábra. Molibdénszilicid elektródák beépítése 

 

A falazat anyaga öntött korund, a medencéknél zirkonium téglák. 

A legnagyobb float-üvegolvasztó kemencék teljesítménye eléri a 600 t/nap értéket. 

6.4.1.3 Tégelykemencék 

A tégelykemencék előszeretettel alkalmazott olvasztó berendezései a kis napi anyagmennyiséget 

felhasználó üzemeknek Tüzelőanyag-fűtésű, esetleg villamos ellenállás fűtésű egységeiket színes 

fémek, mint alumínium, cink, ólom, ón, bronz és réz olvasztására, az indukciós olvasztó 

berendezéseket acélok és nyersvas öntészeti célokra is felhasználják. 

Alkalmazzák a sófürdős kemencék olvadékfürdőjének előállítására. A tokos kemencék különleges 

változataként is felfoghatóak. 

Üveggyártásnál egytégelyes (fazekas) kemencék helyett nagy belső terű, többtégelyes kemencéket 

is használnak. 

Az egytégelyes konstrukcióknál hengeres tűztér közepén helyezkedik el tégely, melyet 

tangenciálisan elhelyezett égőkkel fűtenek. A hőhasznosítás javítására elterjedtek a rekuperatív égős 

konstrukciók is. Ha a tégelyt kitámasztással és leszorítással rögzítik, buktatható öntőkemence is 

készülhet. A tégely befogadóképessége a fém sűrűség függvénye és néhány tíz kg-tól a néhány száz 

kg-ig szokásos (6.23. ábra). 



 

6. 23. ábra. Gáztüzelésű tégelykemence sémája 

 

A tégely anyaga fém, sziliciumkarbid kerámia, nagyszilárdságú grafit, esetleg vastagfalú 

hagyományos kerámia. Utóbbi kis hővezetési tényezője és hőingadozás érzékenysége miatt 

fokozottan repedés és törés veszélyes. Ezen utóbbi veszély miatt célszerű a kemencék mellett 

folyékonyfém gyűjtő medencét, vagy csatornát kiképezni. 

Miután a falazat olvadékkal nem érintkezik, a hőmérsékleti feltételeknek megfelelő 

aluminiumszilikát anyagokkal döngölhető, falazható. 

6.4.2 Ízzító-hevítő-égető kemencék 

Az ipari kemencék többségénél a tüzelés a tűztérbe történik, és a betét érintkezik a lánggal és az 

égéstermékekkel, ezek a közvetlen fűtésű kemencék. 

Ilyen kemencék nem alkalmasak a védőgázzal, vagy aktív gázokkal dolgozó technológiákhoz, pl. a 

hőkezeléshez és a felületkezeléshez. (A hőkezelő kemencéknél közvetett hőátadás jön létre, a láng 

és a betét közé helyezett sugárzócső , vagy sugárzóelem-falon, illetve betét burkoló muffola 

(retorta) falon át történő hővezetéssel.) 

Az alkalmazott üzemi technológiákhoz folyamatos üzemű és szakaszos üzemű berendezések is 

rendelkezésre állnak. 

6.4.2.1 Tolókemencék 

A folyamatos üzemű kemencéknél általában a betét mozog, a fűtött kemencén keresztül. 

A tológép segítségével az egymást toló betétsor a vízhűtésű, de hőszigetelt tolósineken csúszva 

halad át a kemencén. Az anyagkiadás általában a kemence csak láncfüggönnyel zárt végén a 

kemence hosszirányába történik, de rövidebb betéteknél egy második keresztirányú tológép 

segítségével lehet oldalirányú is. 

A kemence legfőbb előnye, hogy az anyagárammal szemben történő füstgázelszívás révén a hosszú, 

fűtés nélküli előmelegítő zónában a munkatéren belül hasznosítja a távozó füstgázok hőtartalmának 



jelentős részét. A kemence hosszát limitálja az anyagvastagság az anyag egymásra torlódása okozta 

üzemzavar lehetősége miatt (50 mm alatt nem alkalmazzák). Ennek csökkentésére a kemence 

közepétől fogva, vagy a kiadó részénél lejt. Kisebb darabokat tálcákon tolnak. A kemence azonos 

technológiai célt szolgáló részeit zónának, a csúsztató sínekkel elválasztott térrészeit tereknek 

nevezik. A többnyire alsó és felső térrész által egyaránt fűtött kemencékben a bugák egymáshoz 

érnek, így a betét két oldalról melegszik. 

Hosszú ideig a többzónás alsó és felső fűtött-terű tolókemencéket tekintették a legkorszerűbbnek, 

ahol a viszonylag nagyteljesítményű égők a zónák végfalain az anyagáramlás irányával szemben, 

ellenirányban voltak beépítve.  

Új kemencék között igen elterjedtek a kisebb boltozat magasságú és nagyteljesítményű homlokégők 

helyet a nagyszámú, de kis egység teljesítményű boltozati lapos lángú égővel fűtőtt tolókemencék 

(6.24., 6.25. ábra). 

 

6.24. ábra. Tolókemencék munkatér kialakítási változatai 

 



 

6.25. ábra. Boltozati tüzelésű 170 t/h teljesítményű tolókemence 

 

Az utóbbi évtizedben több kemencét regeneratív oldalégőkkel kereszttüzelésűvé alakítottak át. A 

kemencék nagy teljesítményűek is lehetnek, az 500 t/h teljeítményű kemence munkatér mérete 

56x13 m-t is eléri. A nagy fesztávolságot függesztett boltozat hidalja át. Falazóanyag az izzító és 

hőkiegyenlítő zónában krómmagnezit tégla.  

A 6.26. ábrán 5 zónás, homloktüzelésű tolókemence látható. 

 

 

6.26. ábra. 5-zónás homlokfal tüzelésű tolókemence 

 



Hátrányos a tolókemencéknél, hogy a kiszolgált technológia üzemzavara esetén a kemence nem 

üríthető ki, s a kényszerű hőntartás alatt a betét felülete tovább oxidálódik (revésedik). 

 

 

6.27. ábra. Aluminiumtuskó hevítő kemence 

Az alumínium folyamatos öntése révén keletkezett nagyméretű széles bugák, vagy brammák 

hevítését végzi a tológéppel tolt csúszótálcás (papucsos) tolókemence, ahol a brammákat 

keskenyebb oldalukra állítva helyezik a brammák közötti hézagot biztosító hőálló csúszótálcákra, 

amelyeket a tológép működtet. A tálcák kialakítása elegendöen széles hézagot, így hatékonyabb 

hőátadást biztosít a nagy felületű oldallapok mentén. 

A következő kemencék a tolókemencék elvi változatainak tekinthetőek: mindegyiknél az 

anyagárammal szembe vezetett füstgázelszívás biztosítja a munkatéren belüli betételőmelegítést. 

6.4.2.3 Léptető-, vagy emelőgerendás kemencék 

Működés: a stabil hosszirányú fenékrészek, vagy tartósinek közé emelkedő-süllyedő és vízszintes 

irányban előre-hátra mozgó mechanizmussal mozgatott vízhűtésű emelőgerendákat építenek be. Így 

„lépésenként”, a bugák között a bugamagasság 0,5-1,0-szeresének megfelelő távolsággal történik az 

anyagtovábbítás, biztosítva a négy oldali hevítést (6.28. ábra). 



 

6.28. ábra. Emelőgerendás (léptetőgerendás) kemence keresztmetszete 

 

Elterjedtek a boltozati égős felső térrel rendelkező konstrukciók. 

Előnyös, hogy a betétek oldalról is hőt kapnak, valamint, hogy a kemence hosszabb leállásnál (sori 

üzemzavar) kiüríthető és a tolókemencéknél nem megfelelően dokumentált anyagkövetésből eredő 

minőség keveredés üresen hagyott „lépések” révén kiküszöbölhető. 

Hátránya a némileg bonyolultabb kivitel és a mintegy 5%-kal nagyobb levegőtényező. 

6.4.2.4 Emelőfenekű kemence 

A kizárólag felső tüzelőtérrel rendelkező kemencében az anyag mozgatása az emelőgerendás 

kemencékhez hasonlóan megoldható a kemencefenék egy részének, általában középső harmadának 

a mozgatásával, amelyen a betétek csak az emelő-előremozgás alatt fekszenek fel, majd a kétoldali 

fix fenékrészekre helyeződnek a lépés befejeztével. Kevésbé termelékeny a csak felső térből történő 

fűtés miatt és a reveképződés működési zavarokat okozhat, ezért kevésbé terjedt el. 

6.4.2.5 Gurító kemencék 

A csőgyártáshoz szükséges körszelvényű hengeres bugák felugrási veszély miatt tológéppel nem 

tolhatóak. A csak felsőtérrel épített egyterű kemencék feneke lejtős, ezen gördül az egymáshoz érő 

bugasor a gravitáció hatására lefelé. Az anyagkiadás oldalsó tológéppel történik a kemencefenék 

alsó, már vízszintes részén. Kisebb teljesítményűek, mint a tolókemencék.(6.29. ábra) 



 

6.29. ábra. Gurító kemence 

 

Kiválthatóak vályús fenék, és gerenda kiképzésű léptető kemencékkel. 

 

Néhány üzemi adat: 

Jellemző Egység Tolókemence Emelőgerendás 

kemence 

Emelőgerendás 

kemence 

Munkahőmérséklet °C 1250-1300 1250-1320 1250-1320 

Kemence hossza m 33,5 31,7 55,0 

Kemence szélessége m 13,2 12,5 11,4 

Buga vastagsága m 0,15-0,25 0,18-0,23 0,16-0,22 

Kemence telj. meleg buga t/h 210 388 (800°C) 500 

Keemence telj. hideg buga t/h 240 250 350 

Égők teljesítménye MW 194 110 220 

Fajlagos fenékterhelés kg/m2h    

Fajlagos hőenergia-

felhasználás 

MJ/t 1,200-1,711 0,740-1,470 0,900-1,130 

 



 

6.4.2.6 Karusszel (körgyűrű-fenekű) kemencék  

A fenéken elhelyezett alakos, vagy tömbformájú betétek a csapágyazott kerekeken körbeforgó 

gyűrű-alakú fenék egyetlen fordulata alatt jutnak el - a beadó ajtótól a forgásiránnyal szemben 

vezetett füstgázoktól előmelegedve az előmelegítő térrészen át, az álló kemencetestre szerelt égők 

által biztosított ízzító térrészen, majd a kisebb hőbevitelű kiegyenlítő térrészen át a kiadó ajtóig. 

Fűtési-hőátadási rendszere alapján körbehajtott tolókemencének is nevezik. 

A betét nem mozog a fenéken, így alkalmas konténerekben történő hevítésre is, melyek nem 

lennének alkalmazhatóak a tolókemencében (6.30., 6.31 ábra). 

Az Ø4-35 m közötti méretben, igen széles teljesítmény tartományban épülnek kemencék. 

Gyűrű fenekű kemencék a durva kerámia iparban is szokásosak. Itt az adag áll, míg a kemence 

oldalfala és a boltozat (ezzel a fűtőrendszer) fordul el. 

 

 

6.30. ábra. Karusszel kemence felülnézete 



 

6.31. ábra. Karusszel kemence animáció 

6.4.2.7 Hoffmann tipusú körkemence 

A körbe vándorló mozgó tüzelés elvét hasznosította a durvakerámia iparban téglaégetésre igen 

sokáig alap berendezésként tekintett 50-100 m hosszú Hoffmann típusú körkemence. Ennek ellipszis 

alakú munkaterébe az oldalsó ajtónyílásokon folyamatosan berakott betét  először a hűlő kiégetett 

rakományok hőjétől melegedett elő, majd a  rakat felett a boltozati tüzelés vándoro  lt körbe 

(szénpor szórás, később gázsugár égők) a vándorló égető zónát képezve,  ezt követte a hűlő zóna. 

Hátránya, hogy nem automatizálható, nagy az élőmunka igénye. Ha a kemence két végét levágják, 

akkor a ki és berakás villás targoncával gépesíthető. Ezen kemencéket majdnem teljesen kiváltották 

az utóbbi félévszázadban a nagyobb teljesítményű, automatizálható alagútkemencék (6.32. ábra). 

 



 

 

6.32. ábra. Hoffmann-féle téglaégető körkemence metszete és felülnézeti sémája 

 

Néhány üzemi adat: 

Jellemző Egység Hoffmann-kemence Hoffmann-kemence 

Termék - üreges és tőmörtégla üreges és tömör tégla 

Égetőcsatorna hossza m 62,5 138 

Égetőcsatorna keresztmetszete m2 5,92 8,88 

Rakat térfogat m3 300 650 

Teljes térfogat m3 370 1230 

Fajlagos rakat sűrűség kg/m3 300-900 300-900 

Égetési idő h 65-85 68-85 

Napi termelés m3 105-130 350-440 

Fajlagos energiaigény kJ/kg 1100-1300 1100-1350 



 

3.4.2.8 Alagút kemencék - Folyamatos kocsizó fenekű kemencék 

Elsősorban a finom- és durvakerámia ipar használja, de hőkezelésre fémipari üzemeknél is 

megjelenik.  Nagyteljesítményű, jól gépesíthető berakást és kiszedést biztosító, a betétrakományt 

fűtött csatornában kocsizó vonatszerelvénnyel (kisebb teljesítménynél csúszó lapokon) mozgató 

alagútkemence. A beadáskor a rakományt szállító csapágyazott kocsik az első és hátsó ajtóval lezárt 

beadó zsiliptérbe kerülve tolják szakaszosan, mindíg egy kocsinyi távolságra a tológép segítségével 

a teljes kocsiszerelvényt, így a szerelvény első kocsija a tolás végén a kijárati ajtón elhagyja a 

kemencét.(6.33  ábra) 

 

 

6.33. ábra. Téglaégető alagútkemence 

 

A kemence előmelegítő zónájában az égető zónából elszívott füstgázok utószárítják, majd 

előmelegítik a rakományt, amelyet hézagosan raknak a kocsikra a füstgázok átjárhatóságának a 

biztosítására. A hőátadás fokozására e zónában a füstgázokat ventillátorral keresztbe keringetik. Az 

égetési hőmérsékletet az oldalégőkkel, vagy boltozati égőkkel fűtött tűzzónában éri el a rakomány, 

majd továbbhaladva hőtartalmát hűlés közben a rajta átszívott égést tápláló levegőnek adja át. A 

hűtőzóna utolsó szakaszának hűlési hőtartalmát a nyers szárítók használják fel (6.34. ábra) 

 



 

6.34. ábra. Boltozati égők elrendezése gázfűtésű alagút kemencén 

 

A nyílt lángú alagútkemencék a legnagyobb méretűek, a kemence szélessége 2-6,5m, hossza 20-200 

m is lehet. A rakatokat hordozó kocsik tűzálló idomtéglákból kiképzett fenékrésze feletti szabad tér 

a kemence hasznos keresztmetszete, melynek szélesség-magasság aránya 4:1 arányú is lehet. 

A nyílt lángú alagútkemencék oxidáló atmoszférájában kevésbé igényes anyagokat:téglát, cserepet, 

tűzálló árúkat égetnek.  

A félmuffolás alagútkemencék előmelegítő zónájában az égők a zóna hosszában futó hőátadó 

csatornába tüzelnek, itt a füstgázok nem érintkeznek a majolika és kőagyag lapok árúk felszinével 

A muffolás alagútkemence teljes hosszában közvetett hőátadással történik a hevítés, szerkezete 

hasonló a muffolás kemencéhez, de itt a hőátadó csatornák az égető és a hűtő zónában is kizárják a 

füstgázok érintkezését a kényesebb mázas termékek, csempék és fehér árúk felszínével.(6.35ábra) 

A félmuffolás és muffolás kemencék szélessége 1,2-4 m, hossza 20-40 m. 

Acélipari hőkezelő kemencék közvetett fűtését muffola helyett többnyire sugárzócsöves fűtéssel 

oldják meg. 

 



 

6.35. ábra. Kerámialap égető muffolás kemence 

 

Néhány üzemi adat: 

Jellemző Egység Szabadlángú 

alagútkemence 

Félmuffolás 

alagútkemence 

Muffolás 

alagútkemence 

Termék - burkolólap gres mázas lap 

Égetési hőmérséklet °C 960-1000 1000-1060 950-1000 

Kemence hossza m 120 90 60 

Ciklus idő h 46 38 20 

Napi termelés m2 6000 3000 1000 

Fajlagos energiafelhasználás kWh/kg   0,22 

 

6.4.2.9 Görgős fenekű kemencék 

A betétet víz-, vagy levegőhűtésű, tűzálló anyaggal szigetelt, vagy tűzálló anyagból készült fűtött 

görgőkön továbbítják, így nagy hőmérsékleten is alkalmazhatóak. 

Széleskörűen elterjedtek acéllemezek, vagy profilok folyamatos, gyártósorba iktatott hőkezelésére, 

üveggyártásnál táblaüveg folyamatos feszültségmentesítésére, kerámiaégetésnél csempe és 

járólapok égetésére, stb. 

A folyamatos hőkezelési igény miatt a kemencék egymás mögött elhelyezkedő fűtő, gyorshűtő, 

hőntartó és hűtő szakaszokkal rendelkeznek. 



A közvetlen fűtésű kemencék görgő alatti és feletti terének fűtését oldalfalba épített nagysebességű 

égőkkel, közvetett tüzelésű hőkezelő kemencéknél sugárzócsöves fűtéssel biztosítják. Kerámialap 

égető kemencéknél egy, vagy többcsatornás, és egy, vagy többszintes kemencék épülnek melynek 

0,4-1,2 m szélességű és csak 0,1-0,2 m magas csatornái alul-felül villamos ellenállás, vagy 

gázfűtésúek. A termékek hordozó lapon, vagy a sűrűn beépített görgőkön jó hőkiegyenlítés mellett 

haladnak át a 35-70 m hosszú kemencecsatornákon. A többszintes égetőcsatornákban ellentétes 

anyag- és füstgázáramlással biztosítják a jobb hőhasznosítást.(6.36ábra) 

 

 

6.36. ábra. Többcsatornás görgös fenekű kerámialap égető kemence 

6.4.2.10 Konvejoros kemencék 

Kis alkatrészeknél és alakos daraboknál szokásos a lánchevederes konvejor kemencék használata. 

(6.37. ábra) 

 

6.37. ábra. Sugárzócső fűtésű keverőventillátoros konvejoros kemence 



 

Nagy alakos alkatrészek hőkezelése, zománc beégetése és kerámiaipari alakos szaniter árúk 

előégetése lánc-függesztékes konvejor kemencékben megy végbe (6.38. ábra). 

 

 

6.38. ábra. Függesztő konvejoros kemence 

 

A konvejor rendszer hőállósága biztosítja a nagy teljesítményt és nagy hőmérsékleten a folyamatos 

üzemet. A hőveszteség csökkentésére a konvejor beadó és kiadó része is a kemencében marad. Ha a 

beadó és kiadó rész a kemencén kívül kerül, fokozottabb a darab termikus igénybevétele a hirtelen 

hűlés és melegedés miatt. Bordás hevederrel, ferde, emelkedő szalaggal biztosítható a kemencén 

belüli hőkezelés, vagy szállítás szintkülönbség esetén is.. 

A kemence fűtése történhet nyílt lánggal közvetlenül, vagy lángterelő falrész mögött, közvetett 

fűtésnél sugárzócsővel, vagy villamos ellenállásfűtéssel. 

Közvetett fűtés esetén a lánchevederes konvejor fölé épített terelő ernyők és keringtető ventilátor 

segítségével védőgázáramban történő hőkezelés is biztosítható tömegárúknál. Kapcsolódó 

edzőtartállyal az edzési műveletek is elvégezhetőek. 

6.4.2.11 Folyamatos áthúzó kemencék 

Huzalok, lemezszalagok,láncok hőkezelésére szolgálnak.A tekercsekben rendelkezésre álló anyagot 

a bemenetnél az előző tekercs végéhez hegesztik és végtelenített szál, vagy szalag formájában 

vezetik át a kemencén, majd a kemence után újratekercselik és levágják, esetleg méretre vágják. 

Méretük és teljeítményük igen eltérő lehet. 



A huzal(drót)patentírozó kemence 12-40 szál végtelen szálba hegesztett huzalt vezet bordás 

hengerek segítségével az oldalt beépített égőkkel fűtött közvetlen fűtésű kemencén át. A felhevített 

huzalok a kemence végén egy önálló fűtésű ólomfürdőbe merülve veszik fel a pontos patentírozási 

hőmérsékletet. Ezért más felsorolások a merítő típusú kemencék közé sorolják. Az ólomkádat fűtő 

blokkgázégők égéstermékét a kemencetérből elszívott füstgázzal keverik, hogy elkerüljék a kád 

lyukadásához vezető helyi túlmelegedést (6.39. ábra). 

 

 

6.39. ábra. Huzalpatentírozó kemence elrendezése 

 

Az acél-hideghengerművek legnagyobb teljesítményű hőkezelő berendezése a folyamatos 

acéllemez(szalag)hőkezelő kemence, Európában működik 1,4 millió t/év teljesítményű, 100m 

hosszú és 36m magas, folyamatos acéllemez hőkezelő berendezés is. 

Karbonacélok és lágyacélok hőkezelésére egyaránt alkalmazzák.(6.40., 6.41. ábra) 

 

6.40. ábra. Lemezszalag hőkezelő kemence 

 

6.41. ábra. Függőleges izoterm lemezlágyító 

kemence 

 



Egy közepes méretű és teljesítményű izotermikus fényesre lágyítást végző kemence munkamenete a 

következő (6.42. ábra): 

 

6.42. ábra. Izoterm lemezlágyító kemence működési sémája 

 

A belépő oldalon az előkészítőben hengerlési kenőanyagoktól megtisztított lemeztekercset 

felhelyezik a tekercselő coil boxra, majd végét automata hegesztőkészülék hozzáhegeszti az előző 

szalag végéhez, ahonnan bekerül a szalaghőkezelő kemence fűtőzónájának függőlegesen elhelyezett 

görgők között kiképzett meneteire. A fűtőzónában kiképzett menetek száma a zónában töltendő 

tartózkodási idő, azaz a szalag sebesség és a hevítési idő függvénye az adott teljesítményű 

kemencénél. 

A mintegy 20 m szintkülönbségű görgők között az 1 mm vastagságú 1,2 m széles szalag mintegy 

0,4-0,6 m/s sebességgel fut, miközben 5% H2-t tartalmazó nitrogén védőatmoszférában mindkét 

oldalról sugárzócsövek fűtik az előírt 800-900 °C közötti hőmérsékletre. Innen a 

rekrisztallizációhoz szükséges időtartamra, illetve ennek megfelelő számú görgőmeneten fut át a 

hőntartó zónán, amely csökkentett számú sugárzócsővel fűtött. Innen 10 °C/ssebességgel lassan 

hűtve kerűl mintegy 650-670 °C-on a gyors hűtő zónába, ahol a felületét vízhűtésű nagysebességű 

ütköző gázsugarakkal hűtik 70 °C/s mm sebességgel. A gyors hűtéssel befagyasztott 

kristályméretek mellett az oldott karbon-tartalom csőkkentésére 300-400 °C között lágyítják 

szalagot, majd 5 °C/s lassú hűtéssel védőatmoszférában a 200 °C mértékű oxidálódási 

határhőmérsékletre hűtik, levegő hűtésű csövekre történő lesugárzás révén. A szalag végső hűtése 

80 °C alá ismét gázsugár (jet) hűtéssel történik. Kilépés után ismét feltekercselik tovább 

szállításhoz. 



6.4.2.12 Forgódobos kemencék 

A forgódobos kemencékben a dob forgása és lejtése biztosítja a porított, vagy szemcsés anyag 

mozgatását. 

A közvetlen fűtésű forgódobos kemencék bélés nélkül szárításra, tűzálló falazattal olvasztásra és 

érctömörítésre, granulálásra, cement klinker kiégetésére is alkalmazott kemence típusok. 

Szokásos elrendezésűknél a 6-12 m hosszú szárítódob 7-12°-kal, a cement klinker égetésnél a 80-

150 m hosszú forgódobos kemence 1-3°-kal lejt a forgódobba becsatlakozó álló dobba centrálisan 

épített egyetlen égő felé, miközben az anyag a lejtés és a 0,5-5 ford/min sebességű forgatás hatására 

halad az égő alatt elhelyezkedő kiadó nyílás felé. Cement klinker égetésénél a kihullott anyag 

tőbbnyire ellentétes dőlés szögű előszárító dobban adja át hőtartalmát a melegítendő betétnek, 

illetve az ellenáramban bevezetett levegőnek (6.43., 6.44. ábra). 

 

 

6.43. ábra. Forgódobos kemence vázlata 

 

6.44. ábra. Cement klinker-égető forgódobos kemence 

 



Amíg a szárító dobok falazott állórészére szerelt égő szokásosan egyszerű blokkégő, addig a 

nagyteljesítményű (3000-6000 m3/h teljesítményű) cementipari forgódobos kemenceégők átnyúlnak 

az állódob levegő-bevezetésén. A 8-10 m hosszú égőket vízhűtés és/ vagy megfelelő szálkeramikus 

hőszigetelés védi az elégéstől. Utóbbi égőket különleges hordozó kocsi pozícionálja a kemencéhez, 

amelyből leállás esetén a túlmelegedés elkerülésére az égőt visszahúzzák (6.45. ábra). 

 

 

6.45. ábra. Földgázégő timföldégető forgódobos kemencén 

6.4.3.13 Kamrás kemencék 

6.4.3.13.1 Közvetlen fűtésű kemencék 

Általában szakaszos működésűek. Ezeknél a kemencéknél az adag, a betét azonos pozícióban marad 

a hevítési folyamatban. Ilyenek pl: a nagy hőmérsékletű kovács kemencék. A leggyakoribb ipari 

kemence típus.  

Ipari alkalmazása széleskörű: kamra alakú munkatere fémek alakítási hőmérsékletre hevítésére, 

hőkezelésére, nagyméretű öntődei homokformák szárítására, finomkerámiák kiégetésére, üvegárúk 

hőkezelésére is alkalmassá teszi. Nagyszámú változata ismert. 

A réskemence rúdárúk kézi kovácsolásához biztosít meleg anyagot. a kis mélységű és magasságú 

kemence homlokfala teljes szélességében  az anyagvastagság szerint   nyitott ajtónyílás, melyen 

keresztűl a  hevítendő 10-30 rúdanyag végét bedugják, a meleg véget sajtolják, vagy kovácsolják, 

majd a maradékot visszatéve a műveletet a rúd elfogyásáig folytatják. Méretétől függően egy, vagy 

több ipari gázégő fűti. 



A kovácskemencék négyzet, vagy téglalap alakú kamrája felhúzható egy, vagy több ajtóval 

biztosítja a hevítendő betét kovácsszerszámokkal, vagy fogószerkezetes gépi mozgatású, 

manipulátorral történő manipulálását. Tüzelési rendszerűk és füstgáz áramoltatásuk sok féle lehet 

(6.46. ábra). 

 

 

6.46. ábra. Kétajtós kovács kemence 

Az aluminium tuskók hengerlés előtti hevítését boltozati impulzuségős, keverőventillátoros 

terelőernyős kamrás kemencében végzik (6.47. ábra). 

 

 

6.47. ábra. Adagoló kocsis aluminiumtuskó hevítő kemence 

 

A kihúzható fenekű, vagy kocsizó fenekű kemence nagy és nagysúlyú öntecsek, alakos idomok 

hevítésére szolgál. A síneken gördülő kocsit csörlő, fogasléc, vagy hidraulika mozgatja ki a 

kemence teljes homlokfalát képező felhúzott ajtójú kemencéből, hogy a nagysúlyú hevítendő 



tárgyakat a kemencén kívűl emelő daruval rá-, illetve leemelhessék a kemence fenekét képező 

nagyszilárdságú tűzállóanyaggal falazott kocsira. A kemence tűzterében gyakran nagysebességű 

impulzus égőkkel keringetett atmoszférát biztosítanak az alátétekre felemelt betét egyenletes 

hevítéséhez (6.48. ábra). 

 

 

6.48. ábra. Kihúzható fenekű, vagy kocsizó fenekű kemence 

 

Gyakori a rekuperatív égők alkalmazása. A fenék-kocsi és az oldalfal közötti rést homokzárral 

tömítik. 

A folyamatos öntés következtében a kohászati üzemekből kiszoruló öntecs hevítő mélykemencék a 

kamrás kemencék földfelszín alá telepített, elhúzható fedél mellett felülről adagolható változatát 

képezik. Egy, vagy több cellás, fekvő U-lángjárású változatuk a cella azonos oldalfalán helyezi el a 

fűtést biztosító gázégőt és a füstgáz lehuzatot (6.49. ábra). 

Ugyanez a fenéktüzelésű változatnál a fenék közepén elhelyezett égő és kétoldali fenék-közeli 

elszívás mellett függőleges síkokban biztosítja a fordított W-formájú forduló lángot. 

A kamrás kemencék tüzelési rendszere módosításával csökkentett tűztéri oxidációval hevítő 

reveszegény kemence konstrukciók is kialakultak, melyeknél a betét felett 0,5-ös levegőtényezővel 

tüzelve redukáló atmoszférát hoznak létre, amelynek éghető tartalmát a szimpla boltozat alatt, vagy 

kettős boltozat esetén a két boltozat között bevitt légfelesleggel kiégetik (6.50. ábra). 

 



 

6.49. ábra. U-lángjárású nagyterű mélykemence cella sémája 

 

 

6.50. ábra. Áteresztő belső boltozatú reveszegény kovács kemence 

 

A kovácskemencék lágyacéloknál szokásos 2,5-3,0%-os revésedés okozta anyagvesztesége ily 

módon 40-50%-kal csökkenthető. Hátrány a pontosan szabályozandó kemence atmoszféra és 

hőmérséklettartás bonyolultabb volta. 



A távozó nagy hőmérsékletű füstgázok hőtartalmának hasznosítására levegőrekuperátorok 

beépítése, vagy rekuperatív égők alkalmazása szükséges. 

Kamrás hőkezelő kemencéket impulzuségős füstgázkeveréssel extrém méretű alkatrészek 

hőkezelésére is építenek (6.51., 6.52. ábra). 

A kemencék falazata a hőmérsékletnek megfelelő samott, vagy újabban szálkerámia blokk, a fenék 

gyakran készül magnezit, vagy krómmagnezit téglából. 

 

 

6.51. ábra. Tartály hőkezelő kemence 

 

 

6.52. ábra. Reaktor elemek hőkezelésére épített hőkezelőkemence 



 

Különleges hevítési feltételek biztosítása szükséges aluminiumszalag-tekercsek hőkezelésénél. A 

kis olvadáspont miatt pontosan ellenőrzött, helyi túlmelegedéseket elkerülő, egyenletes, de 

ugyanakkor hatékony hevítés, majd hűtés szükséges a vastag szalag,- vagy fóliatekercs 

hőkezeléséhez, különösen a tekercsek szegélyén.. Nehezíti a feladatot, hogy a tekercsek vastagsága 

menti keresztirányú hővezetési tényezője a szalagfelületen maradt hengerlési kenőanyagréteg miatt 

rosszabb, mint a szalag szélessége irányában. A füstgázokat kényszer-konvekciós fúvókarendszer 

irányítja a tekercsekre (6.53. ábra). 

 

 

6.53. ábra. Aluminiumtekercs hőkezelő kemence 

6.4.3.13.2 Közvetett fűtésű kamrás kemencék 

Hőkezelő kemencék esetén a kemencetérben a betét hevítési és hűtési folyamatát is elvégzik, ezek a 

berendezések lehetnek szakaszos, de folyamatos üzemmódúak.is.  

A betétet óvni kell a felületi oxidálódástól, azaz az oxidáló füstgázoktól. A betét felület védelmére 

redukáló kemence atmoszféra, védőgáz atmoszféra, a felületi tulajdonságok megváltoztatására az 

adott hőmérsékleten a felülettel reakcióba lépő aktív gázatmoszféra alkalmazható (cementálás, 

nitridálás, stb.).  



A védő atmoszféra és a reagáló atmoszféra hagyományos tüzelés füstgázaival nem higítható, 

összetételének megváltozása módosítaná, vagy megszüntetné a kívánt felületvédő, illetve 

felületkezelő hatást, ezért a betét hevítésére nyílt lángból történő hőátadás helyett közvetett 

módszereket kell alkalmazni. 

A tüzelőanyag fűtésű kemencékben a betét nyílt lángtól való elzárására védőtokot, muffolákat, 

retortákat alkalmaznak, vagy a füstgázokat zárják tokba – ezek a sugárzócsövek, sugárzó elemek. 

Elterjedt az elektromos ellenállásfűtés fűtés alkalmazása is. 

6.4.3.13.2.1 Harangkemence 

A betétet védőtokkal, muffolával (retortával) védő kemencék közül legelterjedtebb típus. Nagy 

anyagmennyiségek hőkezelésére szolgál, kapacitása egy anyagoszlopos kivitel esetén elérheti a 60 

t, több anyagoszlopos kivitel esetén a 120-150 t betét mennyiséget. Huzal és lemeztekercsek, 

konténerekben apró alkatrészek, pl. csapágygyűrűk hőkezelését biztosítja (6.54. ábra). 

 

6.54. ábra. Több anyagoszlopos harangkemence 

 



 

6.55. ábra. Hidrogén védőatmoszférás egy anyagoszlopos harangkemence 

 

 

6.56. ábra. Szálkerámia falazatú fűtőharang 



Az üzem munkaszintjén telepített állás, az alapszerkezet biztosítja a betét és a hőálló acélból készült 

védő muffola (retorta) hordozását, a retorta alá történő védőgáz bevezetést és a retorta tőmítést. Az 

alapszerkezet alatti aknában elhelyezett keringtető ventilátor a konvektív hőátadást fokozó védőgáz 

cirkulációt,a víz-gáz hőcserélők a hűlési szakaszban fontos védőgáz visszahűtést szolgálják. 

Védőgázként korábban inert gázt – >99,5% tisztaságúN2-t , vagy kevésbé tiszta N2 + 5%H2 

keverékét használták, de azutóbbi évtizedben elterjedtek a 100% H2 védőgázzal működő kemencék, 

melyek a hidrogén többszörös hővezetőképességének köszönhetően közel 40%-kal rövidebb fűtési 

és hűtési időt igényelnek, ezzel megnövelve a kemencék teljesítményét. A kemencék méretüktől 

függően dolgozhatnak egy, vagy több centrálisan egymásra halmozott anyagoszloppal. Az 

egymásra rakott huzal, vagy lemeztekercsek között távtartók biztosítják a védőgáz keringtetését. A 

betétet híddaru emeli az alapszerkezetre (6.57. ábra). 

 

 

6.57. ábra. Több anyagoszlopos harangkemence 

 

A betét alapszerkezetre rakása után daru segítségével ráemelik a retortát és azt megfelelően tömítik 

a védőgáz veszteség csökkentésére, majd átöblítik a rendszert térfogatának 10-12-szeresét kitevő 

mennyiségű védőgázzal, hogy a levegő oxigéntartalmát kiűzzék és a hidrogén, vagy nitrogén 

védőgáz oxigénmentességét biztosítsák (≤30 ppm). 

A harangkemencéknél az acélköpenybe épített hengeres szelvényű, szálkerámia falazattal 

csökkentett súlyú fűtőkemence-testet, a fűtőharangot ráemelik az alapszerkezetre. A tüzelést 

biztosító ipari gázégőket tangenciálisan építik rá a fűtőharang alsó harmadára. A gáz- és 



levegőelosztó vezetékeket, az égéslevegő ventilátort és a rekuperátort is a fűtőharangra szerelik. 

Ráemelés után csatlakoztatják a flexibilis gázvezetéket és az elektromos működtetés kábeleit, 

valamint a füstgázgyűjtő csatlakozását. 

A fűtési periódus befejezése után a fűtőkemencét másik előkészített alapszerkezetre emelik át, míg 

a még izzó retorta hűtésére ventillátoros, sugárirányú befúvást biztosító hűtősisakot helyeznek, 

esetleg hűtővízpermettel fokozzák a hűtőhatást. A felületi hőelvonásnál hatékonyabb a keringtetett 

védőgáz folyamatos visszahűtése és ezzel a betét konvektív hűtése (6.58. ábra). 

 

6.58. ábra. A retortára helyezhető ventillátorokkal működő ütköző sugaras hűtésű hűtősisak 

 

Egy 24 fűtőharangos hideghengerműi kemencetelep látható a 6.59. ábrán. 

 

 

6.59. ábra. Hidegen hengerel acéllemez tekercsek hőkezelését biztosító harangkemence park 



 

Különleges megoldás, mikor nem a fűtőharang vándorol, hanem a fenékszerkezetet kocsizzák be 

síneken a fűtőharang alá. Általában 2-3 kocsival működik. Különösen kerámiaiparban elterjedt 

megoldás a süvegkemence (6.60. ábra). 

 

 

6.60. ábra. Felemelhető süveg kemence 

 

A kihúzható fenekű kemencék és a harang kemencék egyik változata a billenthető sisakú 

fütőkemence, melynek alapszerkezete helyben marad és manipulátorokkal adagolható. acélipari, 

szinesfémipari és kerámiaipari felhasználásban is előfordul. Lehet nyílt lángú gázégős fűtésű, de 

közvetett – elektromos ellenállásfűtést, vagy sugárzócsöves közvetett fűtést is alkalmaznak. 

Alkalmas egyes darabok, részadagok kivételére is. A fűtőkemence billentését mechanikus, vagy 

hidraulikus hajtással történik (6.61., 6.62. ábra). 

A sisak kemencék készülhetnek önjáró emelő- és szállító szerkezettel (6.63. ábra). 

 



 

6.61. ábra. Billenthető sisakú kemence 

 

6.62. ábra. Felnyitott billenő sisakú kemence 

 

 

6.63. ábra. Önjáró emelőszerkezetű sisak kemence 



 

Főbb adatok: 

Jellemzők Egység Acél hőkezelő 

harangkemence-

telep 

Acél hőkezelő 

harangkemence-

telep 

Acél hőkezelő 

harangkemence-

telep 

Betét tömeg  t 58,0 67,0 108,0 

Kemence teljesítmény t/hét 1700 3700 5000 

Alapok száma db 22 24 32 

Kemencék száma db 11 12 16 

Védőgáz - N2 – H2 N2 – H2 H2 - HNX 

Fűtési teljesítmény t/h 2,2 1,6 5,0 

Hűtési teljesítmény t/h 1,6 1,1 2,0 

Fajlagos hőfelhasználás GJ/t 0,71 0,71 0,62 

 

6.4.3.13.2 Üstkemencék 

A hőkezelő berendezések telepítésénél célszerűségi okok előtérbe helyezhetik a kemencének a 

munkatér alá történő helyezését. Az aknás rendszerű üstkemence hengeres,belülről samott téglával 

falazott kemencetestét a munkatér alá építik, és ebben helyezkedik el a betét körüli áramlást 

biztosító  hőállóacél tok, a két fal közé építik be a fűtést biztosító sugárzócsöveket. A konzol 

segítségével elfordítható és a kemencére homokzárral tömítő tetőbe építik be a hatékony hőátadást 

és ezzel egyenletes hőmérsékletet biztosító keringtető ventillátorokat (6.64. ábra). 

 

6.64. ábra. Huzaltekercsek kiemelése üstkemencéből 



3.4.3.13.3 Emelőfenekű, vagy liftkemencék.  

A harang kemencék helyben, lábakon álló változata ahol afenék emelhető a rajta levő 

betéttelés/vagy retortával a fűtő kemence testbe. Az emelőmű lehet mechanikus, vagy hidraulikus 

működtetésű. Előszeretettel alkalmazzák egytekercses hőkezelő kemenceként az aluminiumiparban 

(6.65. ábra). 

 

 

6.65. ábra. Emelő fenekű, vagy liftkemence 

 

Aluminium lemez és fóliatekercsek hőkezelésénél, mint tekercsenkénti hőkezelést biztosító 

kemencetípust elterjedten alkalmazzák, kemence csoportokban közösen vezérlik. 

6.4.3.13.4 Muffolás, vagy tokos kemencék 

Zománcozásnál, mázas kerámiák kiégetésénél kerülni kell a bevonatos fémfelület éríntkezését a 

füstgázokkal. Kis teljesítmény esetén a füstgázokat távoltartó muffolákat kamrás kemencébe, 

folyamatos termelési igény esetén görgős fenekű kemencébe építik. A betétet védőtok anyaga jó 

hővezetésű tűzálló kerámia, szakaszos üzemnél szilíciumkarbid kerámia, folyamatos üzemnél 

esetleg korund.. A hőátadást az atmoszféra, a tok fal anyaga és vastagsága befolyásolja. Az 

üzemeltetési költségeknél lényeges a tokok élettartama és költsége (6.66. ábra). 

 



 

6.66. ábra. Tokos kemence leemelhető felső résszel 

6.4.3.13.4 Sugárzócsöves-sugárzó elemes kemencék. 

Ha az égéstermékek kerülnek tokba, ezek a sugárzócsövek, vagy a sugárzó elemek. Ausztenites 

acélból készített sugárzó felületek mintegy 1000 °C felületi és 920 °C betét hőmérsékletig, ferrites 

acél sugárzócsövek mintegy 50 °C-szal nagyobb hőmérsékletig, míg a szilíciumkarbid csövek 1350 

°C felületi és 1250 °C munkatér hőmérsékletig alkalmazhatóak. 

Fém csövek általában 950 °C, keramikus csövek 1200 °C betét hevítési hőmérsékletig alkalmasak. 

A korszerű sugárzócsövek beépített rekuperatív, sőt regeneratív égővel jó hatásfokú üzemet 

biztosítanak a nagyterű kemencék csökkentett terhelésénél is (6.67. ábra). 

 

 

6.67. ábra. Közvetett fűtésű hőkezelő kemence 



A sugárzócsöves közvetett fűtés folyamatos és szakaszos üzemű kemencéknél is elterjedt. A 

folyamatos hőkezelő rendszerekben kamrás hevítőegység helyett az anyagmozgatását biztosító 

görgős, vagy konvejoros kemencék biztosítják. 

A kényes alkatrészeknél a teljes felület mentén egyenletes és pontos hőmérséklettartást a merítő 

típusú olvadékfürdős kemencék biztosítják. A folyékony fémfürdőbe (lásd a drótpatentírozó 

kemencéket), vagy meghatározott hőmérsékleten olvadó sóolvadékba merül a betét, ahol a jó és 

egyenletes hőátadást biztosító az olvadéktartályt, vagy kívülről fűtik, vagy merülő égőkkel, esetleg 

merülő tégelybe történő tüzeléssel a sófürdőt a tartályon belül fűtik a kívánt hőmérsékletre (6.68. 

ábra). 

 

6.68. ábra. Merülő égő sófürdős kemencéhez 

 



6.4.4 Hőkezelő rendszerek, hőkezelő kemencetelepek 

6.4.4.1 Szakaszos üzemű hőkezelő rendszerek 

A többcélú kamrás kemencék kis volumenű nagy értékű alkatrészek szakaszos üzemű nemesítésére, 

esetleg felület kezelésére szolgálnak. A kemence komplex hőkezelő-aggregát, sugárzócső fűtésű, 

keringtető ventillátorral és terelő ernyőkkel kialakított kamrás munkaterében védőgáz alatti hevítés 

és hőntartás, zsilipajtóval csatlakozó, védőgázzal kiszellőztethető hűtőkamrájában szabályozott 

visszahűtés, vagy a beépített liftszerkezettel az alatta elhelyezett edzőkádban edzés végezhető. A 

védőgáz megőrzését a beadó oldalon is tömör zárású zsilipajtó biztosítja (6.69. ábra). 

 

 

6.69. ábra. Többcélú kamrás kemence 

 

A vakuum kemencében vakuum szivattyú segítségével 1Pa alá csökkentik a légnyomást az aktív 

oxigéntartalom csökkentésére, majd semleges védőgázzal átöblítik a munkateret. A kellő 

gáztömörség biztosításához a teljes kemencetest hőállóacélból készül, kerámia falazó anyagot nem 

alkalmaznak annak adszorpciós tulajdonságai miatt. A kemencéknek elektromos ellenállás fűtése 

van. A vakuum hatására a fém gáztartalma, elsősorban a hidrogén de a nitrogén és a felületi réteg 

könnyen illanó ötvözői hajlamosak a kilépésre, ezek visszaszorítására semleges védőgázban 

folytatják a hőkezelést. 900-1200°C közötti hőmérsékleteken folytatott hőkezelések céljára a 



néhány száz kg betétsúlyú kézi betét mozgatású kemencéktől a konténerládákban 10-120 t 

betéttömegű, kemencetestből kihúzható fenék kocsival működő kemencékig széles körben 

alkalmazza a jármű és repülőgépipar alkatrészeinek hőkezelésére. Igen költséges hőkezelő-

berendezés (6.70. ábra). 

 

 

6.70. ábra. Titán tuskók hőkezelését biztosító első-hátsó ajtós vakuumkemence 

 

A többcélú kamrás kemencékhez hasonlóan a vakuum kemencék is felépíthetőek komplex hőkezelő 

aggregátként, megfelelő zsilipekkel csatlakoztatott vakuumozható edző- és szabályozható 

hőmérsékletű gázhűtő modullal történő kiegészítéssel (6.71. ábra). 



 

6.71. ábra. Többcélú nemesítő vakuum kemence felépítése 

 

Fluidizációs hőkezelőkemencében a betét a füstgázáram által lebegésben tartott SiO2, vagy ZrO2 

homok veszi át a füstgázok hőtartalmát és adja tovább egyenletes hőmérsékleten a betétnek. A 

fluidizációt biztosító füstgázokat általában előkeveréses égőkből biztosítják, amelyeket az alsó 

sűrűn furatozott gázelosztó lemez nyílásain egyenletesen elosztva vezetnek be a tűztérbe olyan 

nyomással, hogy lebegésben tartsák a hőcsere közeget. 

Fluidizációs elven piritpörkölő és mészégető kemencék is épülnek, itt a hőátadó-hőfelvevő közeg 

azonos, a finomszemcsésre őrölt pirit, vagy mészkő. 

Aluminium alkatrészek nemesítésére szolgál a szétnyitható, sugárzóblokk fűtésű, alul edzőkáddal 

rendelkező ejtőkemence (6.72. ábra). 

 



 

6.72. ábra. Sugárzó blokk fűtésű, szétnyitható aluminium nemesítő kemence 

 

6.4.4.2 Folyamatos hőkezelő kemence telepek 

Folyamatos üzem biztosításához a több hőmérsékleten történő hevítés és a kiegészítő műveletek 

elvégzését a feladattól függően közbenső szállítást biztosító görgősorokkal a több kemencéből álló 

lágyító, nemesítő, vagy felületi keménység növelését szolgáló betétedző hőkezelőrendszerek 

biztosítják,  amelyek  különösen a járműalkatrész gyártásnál elterjedtek.. 

Egy nemesítő-betétedző kemence rendszer esetén a hőálló acél adagoló kosarakban tárolt alakos kis 

alkatrészeket görgős szállítópályán továbbítják a védőgázas görgős fenekű kemence zsilip kapuja 

előtti tológép elé, amely szakaszosan tolja be az egymást tovább toló ládákat a sugárzócső fűtésű 

edzőkemencébe. A kemencéből a megfelelő hőntartás után kikerülő anyag a szabályozható fűtésű 

edző kádba, onnan mosás és szárítás után az ugyancsak sugárzócső fűtésű görgős fenekű 

megeresztő kemencébe kerül, majd vízhűtés után szárítva lép ki a kemence rendszerből (6.73.ábra). 

 

 

6.73. ábra. Konvejoros kemence 



 

Apró tömegárúnál (csavarok, csuklók, stb,) a görgös szállító rendszert szállítószalag a görgős 

fenekű kemencéket acélhevederes konvejoros kemencék is helyettesíthetik (6.74. ábra). 

 

 

6.74./a ábra. Nemesítő-betétedző kemence rendszer sémája 

 

 

6.74./b ábra. Konvejoros kemencetelep egység 

6.4.5 Csőkemencék 

A csőkemencék a petrokémiai és a kőolajipar alapberendezései közé tartoznak. Feladatuk a 

négyszögletes, vagy kör alakú kemencék oldalfalain, vagy kerületén elhelyezett 

hőcserélőcsövekben keringő folyadék konzisztenciájú nyersolaj, vagy egyéb olajszármazékok helyi 

túlhevítés nélküli egyenletes hevítése. Az egy, vagy több évente esedékes karbantartási leállások 



kivételével folyamatosan működő kemencék a nyersolaj krakkolódását kizáró korlátozott belső 

hőátadását (≤87 kW/m2 csőfelület) korábban szinte kizárólagosan injektoros égőkkel fűtötték, 

napjainkban energiatakarékossági okokból előtérbe került a térnyomás szabályozás mellett kisebb 

levegőfelesleggel működtetett, a füstgázhőtartalomból visszanyert hő által előmelegített vezetékes 

levegővel működtetett kényszerlevegős gázégők alkalmazása. Az égők beépítése lehet oldalégős, 

vagy fenékégős megoldású. Oldalégős beépítésnél a hőcserélőcsövek védelmére lángtörő 

ütközőfalat, vagy lángterelő falat szoktak alkalmazni (6.75., 6.76. ábra). 

 

 

6.75. ábra. Oldaltüzelésű kőolajipari csőkemence 

 

 

6.76. ábra. Fenék tüzelésű csőkemence 



6.5 Kemencék hőenergiagazdálkodása 

A kemencék hőenergia-gazdálkodásához a hevítési idő meghatározásánál, a hőmérleg egyes 

hőbevételi és hőkiadási tételeinek számításánál, a hőveszteségek lehetséges csökkentésére végzett 

számításoknál követjük a 2. és 5. főfejezetekben ismertetett elméleti elveket. A számításoknál több 

esetben egyszerűsítő feltételek mellett elvégezhető, közelítő számítási módszereket is ismertetünk, 

mivel az üzemi viszonyok között elvégzett mérések pontossága, egyes adatok szükség szerinti 

becsléssel történő meghatározása nem feltétlenül indokolja a nagyobb pontosságú, de időigényes 

számítási módszerek minden esetben történő alkalmazását. 

6.5.1 A betét hevítési idő meghatározása 

Egy hevítendő betét melegedése változik az idő, valamint a test méreteitől függően. 

Az idő (τ), a hőmérséklet (t) a helykoordináták és az anyag hőmérséklet-vezetési tényezője (a) 

közötti összefüggés a hőcsere folyamán: 

 =  (6.1) 

 

A hőátadást befolyásoló paraméterek: 

- sűrűség (ρ), fajhő (c), hővezetési tényező (λ) 

- idő (τ) 

- hely (x, y, z) 

- méretek (l1, l2, l3,…) 

- környező közeg hőmérséklete (t0) 

- hőátadási tényező (α), stb. 

A 6.1 egyenlet univerzális megoldást biztosít a következő alakban: 

 

Az összes fizikai paraméter függ a hőmérséklettől, így lehetetlen az egyenlet megoldása. 

A kérdés egyszerűsítésére közelítésként feltételezzük, hogy az adott hőmérséklet tartományban a 

fizikai tulajdonságok állandóak. További egyszerűsítésként egyszerű geometriákkal közelítünk, 

mint hasáb, henger és a gömb. Ezek a szabályszerű idomok jól leírhatóak a derékszögű és a henger 

koordináta rendszerben egyaránt. 

Az egyenletek megoldásánál a fizikai paraméterek átlag értékeivel számolunk. 



A háromdimenziós számítások még számítógéppel is nehezen kezelhetőek, ezért célszerű 

egydimenzióssá csökkenteni a feladatokat. Így végtelen (vagy nagyon hosszú) hosszú hengert, vagy 

végtelen téglatestet kapunk (véges vastagsággal és nagyon nagy felülettel, stb.). 

A 6.1 egyenletet így egy dimenziósra egyszerűsítve: 

 =      (6.2) 

 

Az egyenlet több módon megoldható, minden megoldás egyedi eredményt ad a hevített betét 

geometriája szerint. A változók száma dimenzió nélkűli számok bevezetésével csökkenthető. 

A leggyakrabban használt dimenzió nélküli számok és csoportok: 

- dimenzió nélküli hőmérséklet:                     (6.3) 

ahol: 

   kemencehőmérséklet (K) 

   betéthőmérséklet τ időpontban (K) 

  betét kezdő hőmérséklete, azaz a környezet hőmérséklete (K) 

- Biot-szám:                                                                     (6.4) 

ahol: 

  α hőátadási tényező (W/m2K) 

  λ hővezetési tényező (W/mK) 

  s betét jellemző mérete (m) (hasáb ½ vastagsága; henger, gömb sugara) 

- Fourier-szám:  (6.5) 

ahol:  

  a a betét hőmérséklet-vezetési tényezője (m2/s) 

   

λ hővezetési tényező (W/mK) 

  τ idő (s) 

  c fajhő (J/kgK) 

  ̺ sűrűség (kg/m3) 

 



Ezek után a 6.2 egyenlet: 

               (6.6) 

ahol: 

 x annak a pontnak a koordinátája a betétben, amelynek a hőmérsékletét, vagy a 

hevítési időszükségletét kell meghatározni 

Általában két féle kérdésre keressük a választ: 

• a betét adott pontjában adott hőmérséklet elérésének időszükséglete ismert hőáram esetén, 

• adott időpontban mekkora lesz a betét adott pontjának hőmérséklete ismert hőáram esetén. 

A szokásos feltételezés, hogy a fizikai paraméterek a hevítés alatt változatlanok maradnak. 

Számos táblázat és diagram áll rendelkezésre a fenti problémák megválaszolására. 

A 6.77.-6.82. ábrákon található diagramok segítségével hasáb (lemez), henger és gömb alakú 

betéteknél a betétek középpontjára vonatkoztatva megtalálható a Θ dimenzió nélküli hőmérséklet. 

Ha kettőt ismerünk a Θ, Bi és Fo kritériumokból, a harmadik meghatározható a diagramokból. 

A gyakorlatban a betétek nem végtelenül hosszúak, vagy nagy felületűek, hanem végesek, azaz 

korlátozott hosszal, illetve felülettel rendelkeznek. A véges betétek megtalálhatóak két, vagy több 

végtelen betét kereszteződésében (6.83. ábra). 

A 2sx, 2sy és 2sz oldalú négyszögletes hasáb vastagságát a 2sx, 2sy és 2sz függőleges végtelen 

hasábok határozzák meg. Minden komponens, végtelen méretű betét, a Bi és a Fo számok az adott 

viszonyokra meghatározhatóak a 6.77-6.82 diagramok segítségével. Ugyancsak meghatározható a Θ 

dimenzió nélküli hőmérséklet is a kérdéses pontban. 

 



 

6.77. ábra.    Θ, Fo és Bi közötti összefüggés a hasáb felületén (a vízszintes tengelyen Fo, a 

függőlegesen Θ értékei találhatóak) 

 

 

6.78. ábra.    Θ, Fo és Bi közötti összefüggés a hasáb középsíkjában (a vízszintes tengelyen Fo, a 

függőlegesen Θ értékei találhatóak) 

 



 

6.79. ábra.    Θ, Fo és Bi közötti összefüggés a henger felületén (a vízszintes tengelyen Fo, a 

függőlegesen Θ értékei találhatóak) 

 

 

6.80. ábra.    Θ, Fo és Bi közötti összefüggés a henger középvonalában (a vízszintes tengelyen Fo, a 

függőlegesen Θ értékei találhatóak) 

 



 

6.81. ábra.    Θ, Fo és Bi közötti összefüggés gömb alakú betét felületén (a vízszintes tengelyen Fo, a 

függőlegesen Θ értékei találhatóak) 

 

6.81. ábra.    Θ, Fo és Bi közötti összefüggés gömb alakú betét középpontjában (a vízszintes 

tengelyen Fo, a függőlegesen Θ értékei találhatóak) 

 

 

6.83. ábra. Véges méretű betét három végtelen méretű betét metszéspontjában 

 



Feltételezve, hogy Θx, Θy  és Θz hőmérsékletekből a véges méretű betét középponti hőmérséklete: 

  (6.7) 

 

Θ-ból a tényleges hőmérséklet meghatározható: 

 -   (6.8) 

ahol: 

   a végső hőmérséklet (kemence hőmérséklet (K) 

   a kezdő hőmérséklet (K) 

6.5.2 A kemence hőmérlege 

A kemence működtetés költségei különböző termékeknél a gyártási költségeken belül változó 

mértékűek lehetnek, de a kemence energiafelhasználási mutatói döntőek egy választott berendezés, 

vagy egy hevítési technológia megítélése szempontjából. 

Az energiafelhasználási mutatók meghatározásához ismernünk kell a folyamat energiahordozó 

felhasználásának a tényszámait és a felhasználás forrás és kiadás oldali adatait. 

A kemence hőbevételeinek és hőkiadásainak egyenlőségén alapszik a kemence hőmérlege: 

 =  

A hőmérleg bevételi tételei: 

   Qb1 Tüzelőanyagok kémiai energiájából származó hőbevétel 

   Qb2 Reakcióhőből származó hőbevétel 

   Qb3 Hozag- és segédanyagok fizikai hőtartalma 

   Qb4 A tüzelőanyag fizikai hőtartalma 

   Qb5 Az oxidáló közeg fizikai hőtartalma 

A hőmérleg kiadási tételei: 

   Qk1 Hasznos hő  

   Qk2 Falveszteségek 

   Qk3 Nyílásokon kilépő hőveszteségek 

   Qk4 Hűtővíz veszteség 



   Qk5 Mechanikai (mozgató, tároló, alátámasztó elemek, stb.) hővesztesége 

   Qk6 Hőcserélő hővesztesége 

   Qk7 Levegő előmelegítésre fordított hő 

   Qk8 Csatorna veszteség 

   Qk9 Füstgáz veszteség 

   Qk10 Maradék veszteség 

 

A hőmérleget meghatározott időperiódusra állítjuk össze, készülhet: 

- egy adag, vagy hevítési ciklus tartamára, 

- egy jellemző hőfelhasználási periódus egy üzemórájára, 

- 24 órás mérések alapján egy napra, stb. 

A hőbevételi és hőkiadási adatokat lehetőleg közvetlen mérési eredmények alapján, nem mérhető 

adatokat szakirodalmi táblázatokból, vagy grafikonok felhasználásával számítjuk. Leggyakoribb az 

1 üzemórára számított hőmérleg. 

A számításoknál a sugárzási hőátadás az abszolút hőmérséklet függvénye, így az egységes 

szemlélethez a hőmérsékletet minden esetben K-ben vesszük figyelembe, bár minden 

hőmérsékletkülönbségen alapuló összefüggésnél értelemszerűen °C-ban történő behelyettesítéssel is 

azonos eredményt kapnánk.  

6.5.2.1 A kemence hőbevételei (Qbi) 

6.5.2.1.1 Qb1: A felhasznált tüzelőanyag kémiai hőtartalma, vagy villamos energia esetén 

annak Joule-hője 

A kemence üzemeltetője által vásárolt tüzelőanyag hőtartalma. 

Szén és olajtüzelés esetén: 

=       MJ/h  (6.9) 

 G a felhasznált energiahordozó tömege (kg/h) 

  Hu a felhasznált energiahordozó fűtőértéke (MJ/kg) 

 

Gáztüzelés esetén: 

=   MJ/h 6.10) 



  V a felhasznált energiahordozó térfogata (m3/h) 

  Hu a felhasznált energiahordozó fűtőértéke (MJ/m3) 

 

Elektromos ellenállással történő fűtésnél 

:=   MJ/h  (6.11) 

  P a felhasznált villamos teljesítmény (kWh)   

6.5.2.1.2 Qb2: A hevítési folyamatban szereplő anyagok és segédanyagok reakcióhője 

A hevítés folyamán az egyes anyagokból kiégő ötvözők a folyamat hőszükségletének jelentős 

hányadát fedezhetik, ugyanígy a hevítéshez kapcsolódó segédanyagok (elektródák leégése)is 

hőbevételi forrás lehet. 

Az acél és egyéb fémek felületi oxidációja, revésedése is hőtermelő folyamat, ahol a leégett 

fémtömeg oxidációs hője: 4,795 MJ/kg vas, 2,288MJ/kg réz leégése esetén 

Védőgázok éghető komponenseinek kiégéséből származó hő hőkezelő kemencéknél az egyes 

éghető komponensek parciális nyomásának (%-a a gáztérfogatban), és  fűtőértéke szorzatának 

összegzéséből a sztöchiometriai számítások szerint számítható(1. főfejezet).  

Valamennyi reakcióhő, oxidációs és kiégési halmozott összege képezheti a Qb2 értékét. 

6.5.2.1.3 Qb3: A hozag és a segédanyagok fizikai hőtartalma 

Szilárd és folyékony hozag és segédanyagok: 

 =  .      MJ/h   ( 6.12) 

  ck a hozag, vagy segédanyag fajhője (MJ/kgK)   

  G a hozag, vagy segédanyag tömege (kg)   

  Th a hozag, vagy segédanyag hőmérséklet (K) 

védő-, hűtő- és aktívgázok: 

=  .  . (  - 273)          MJ/h  (6.13) 

  Vg a bevitt gázfajta térfogata (m3/h)     

 cg a gázfajta fajhője      (MJ/m3K) 

Tg           a bevitt gáz hőmérséklete (K)   



6.5.2.1.4 Qb4: A tüzelőanyag fizikai hőtartalma 

Számítása a Qb3 összefüggéseivel. 

6.5.2.1.5 Qb5: Az oxidálóközeg (többnyire égési levegő) fizikai hőtartalma 

Az égési levegő, oxigénnel dúsított levegő entalpiája rekuperatív, vagy regeneratív hővisszanyerés 

esetén jelentős lehet, a tiszta oxigént nem szokásos előmelegíteni. Számítás a Qb3 gázokra 

vonatkozó összefüggésével. 

6.5.2.2 Qki: A kemence hőkiadásai 

6.5.2.2.1 Qk1: Hasznos hő 

Hasznos hő a kemence előírt technológiai feladataihoz közvetlenül felhasználódó minden 

hőtartalom. Így hevítő kemencéknél a betét hevítési hőmérsékletre hevítéséhez tartozó hőtartalom, 

olvasztó kemencéknél a betét olvadáspontig hevítésére, megolvasztására, esetleges redukálására, az 

adalékok felmelegítésére és megolvasztására, valamint az olvadék túlhevítésére fordított hő, égető 

kemencéknél a kalcinálásra, szinterezésre fordított hő, stb. 

Összetett, eltérő hőigényű részfolyamatokból álló ciklusok esetén célszerű aa hasznos hő, illetve a 

hőmérleg részfolyamatokra bontásával élni, pl. nemesítő kemencék edzésre hevítési, illetve 

megeresztési folyamatai, harangkemencék hevítési és hőntartási folyamatai, olvasztó kemencék 

beolvasztási és kikészítési részfolyamatai. Így tudjuk megállapítani az összetett ciklusokon belüli 

maximális és minimális hőbeviteli igényt, megválasztani az alkalmas égők számát és teljesítményét. 

A hevítési és túlhevítési hő azonos módon, a betéttömeg, a fajhő, valamint a hevítés végső és kezdő 

hőmérsékletének szorzataként határozható meg. Több szakaszos melegítésnél minden melegítési 

szakaszra ki kell hasonló módon számítani a hőigényt. 

 = G .  .  - ) +  . (  - ) + ……+  . ( - )]   MJ/h vagy MJ/adag (6.14) 

Olvasztó kemencéknél az adagra vonatkoztatott hevítési hőhöz hozzáadandó a betét olvadáshője, 

amely adott fémekre táblázatokból hozzáférhető. 

A hőmérleg további kiadási tételei a hevítési-olvasztási-égetési folyamat alatt az állandó 

falszerkezetekben tárolt és azokon üzemközben átvezetett, majd a kemencéből kivezetett 

hőveszteség, a kemence hűtő-hőcserélő rendszere által felvett és a kemencéből távozó  hőveszteség 

,a kemencetér nyílásain kilépő hőveszteségek,  a mozgató, gyüjtő, stb segédberendezés elemek által 

felvett és a hevítés befejeztekor a kemencéből távozó hőveszteségek, stb., valamint nem utolsó 

sorban a kemencéből távozó füstgázok entalpiája okozta hőveszteség. 



6.5.2.2.2 Qk2: Falveszteségek –átvezetett és tárolt hőveszteségek 

A kemence munkatér belső hőmérséklete és a belső falfelület hőmérséklete közötti különbség, a 

belső falfelület hőmérséklete és a külső falfelület közötti különbség, valamint a külső falfelület 

hőmérséklete és a külső tér hőmérséklete közötti különbség a hajtóereje az egy, vagy többrétegű 

falszerkezeten átvezetődő hőmennyiségnek, amelyet röviden átvezetett falveszteségnek nevezünk és 

a hőmérleg számításoknál szakaszos és folyamatos üzemű kemencéknél is figyelembe 

vesszük.(6.84 ábra) 

 

6.84  ábra Hőáramlás a falazaton át 

 

Az 5.84 összefüggés írja le ezt a törvényszerűséget: 

 . (  - ) ==  . (  - ) =  . (  - )  (6.15) 

itt    jelölések: α  hőátadási tényező (MJ/m2h) indexek: g gáz 

 λ hővezetési tényező (MJ/mh)   f fal 

 T  hőmérséklet  (K)    b belső 

         k külső 

         kö környezet 

A nagyobb hőmérsékletű külső felület sugárzással és szabad áramlású konvekcióval fűti a hidegebb 

környezetet. 

 =  +  (6.16) 

itt        indexek: s sugárzási 



         ko konvektív 

= ε .  W/m2K  (6.17) 

C0 a Stefan-Boltzmann állandó (5,768 W/m2K4) 

ε a sugárzó felűlet emissziós tényezője 

- lemezborítás nélküli téglafalnál 0,80 

- hengerelt festetlen acéllemeznél 0,67 

- aluminium-festésű acéllemeznél 0,40 

- önhordó szálasanyagnál  0,98 

αko értékét az 5.71 -5.72 összefüggésekkel számíthatjuk a Nu szám függvényében, de közelítő 

számításokra alkalmas Bovy összefüggése, mely szerint 

  (6.18) 

 

A sugárzással és konvekcióval a környezet felé átvezetett hőveszteség mértékét ábrázolja a 6.85. 

ábra. 

 

6.85. ábra. A külső falhőmérséklettől függő falveszteség mértéke 



 

A Tfk külső falhőmérséklet a munkatér hőmérsékleten a belső falra hőátadást biztosító αgb, valamint 

a falazatot alkotó rétegek s/λ értékeitől függ a 6.86. ábra szerint.  

 

6.86. ábra. A belső falhőmérséklettől függő falveszteség 

 

Szakszerű kivitelezés esetén a megérinthető falfelületek hőmérséklete nem haladhatja meg a 60 °C 

értéket, ennél nagyobb oldalfal hőmérséklet esetén hőárnyékoló ernyőket kell a falazat mellett 



alkalmazni (pl. üvegolvasztó kemencék medencefala, illetve regenerátor kamrájának felszíni oldal 

falai, stb.). 

A síkfalon átvezetett hőveszteség mértéke síkfalak esetén 

W/m2  (6.19) 

s  jelölés  az egyes falrétegek vastagsága, (m) 

i  index az eltérő minőségű falrétegek  

 

A síkfalakra számítottnál bonyolultabb a helyzet a kemencék éleinél és sarkainál, de egyszerű 

számításoknál elég a megfelelő burkoló téridom (téglatest, henger, stb.) méreteit figyelembe venni. 

 

6.87. ábra. A falazat adatai 

 

Csövek és hengeres falazatú kemencék esetén a belső és külső felületek különbözőségét a 

következő összefüggés veszi figyelembe (6.87. ábra). 

  W/m2  (6.20) 



 

Falveszteség keletkezik a falazat felfűtésekor, mely maximális értékét egyensúlyi hőállapot 

beálltakor éri el, . Csak szakaszos üzemű kemencéknél vesszük számításba, folyamatos üzemű 

kemencéknél elhanyagoljuk. A falazat által tárolt hőmennyiség a tárolási falveszteség. 

Értéke rövidebb idejű felfűtések alatt nem éri el az egyensúlyi hőállapotot, de pontosabb 

számításához a falvastagsági és a hevítési ciklus adatain túlmenően a szünet periódusok pontos 

ismeretére is szükség van. Az egyensúlyi hőállapotokat feltételezve a nagyobb biztonság felé 

tévedünk, ezért a következő egyszerűsítés elfogadható. (Megjegyezzük, hogy rövid idejű felfűtések 

alatt nemcsak a falazat vesz fel kevesebb hőt az egyensúlyi állapotnál, de emiatt a külső 

falhőmérséklet is kisebb, azaz az átvezetett hőáram is látszólag nagyobb lesz a ténylegesnél.) 

A szakaszos üzemű kemencék tárolt hővesztesége síkfalak esetén: 

  W/m2  (6.21) 

itt ̺ jelölés az egyes anyagrétegek sűrűsége 

6.5.2.2.3 Qk3: Nyílásokon kilépő hőveszteségek 

A kemencék technológiai (ajtók, figyelő, bolygató, stb) nyílásokkal, valamint rongálódás, 

elhasználódás esetén repedésekkel rendelkezhetnek, melyeken keresztül a tűztéri hőmérséklet 

kisugárzássa és túlnyomás esetén kilángolás miatt hőenergia veszteséget szenved. 

A benéző és bolygató nyílások relatíve kis méretűek a kemence oldalfalain és üzemszerűen zárva 

vannak, hőveszteségük általában elhanyagolható. 

Így a technológiai nyílások közül az ajtó az amely adagoláskor, vagy kocsi kihúzáskor akár teljes 

falméretben kinyílik, ekkor a hőveszteség a méretek mellett erősen függ a nyitva tartás idejétől.  

Egyes különleges esetekben az ajtónyílás folyamatosan nyitott, pl.a réskemencéknél, egyes 

tolókemencék kidobó oldalán, stb. Megjegyzendő, hogy az ajtónyílás szegélye a sugárzás egy részét 

abszorbeálja, ezért a kisugárzás a kemencefal vastagságától is függ. 

A nyíláson át történő kisugárzás számítása: 

 MJ/h   (6.22) 

 

itt  ξ jelölés  a nyílás falvastagságának korrekciós tényezője 

 a index  ajtó 



 s   sugárzás 

Időtartamra történő számításnál annak relatív időtartamával is szoroznunk kell (6.88. ábra). 

 

 

6.88. ábra. A falvastagság befolyása a nyíláson át történő kisugárzásra 

 

A nyíláson át történő kilángolás tűztéri túlnyomás esetén jön létre (szokásos értéke 5-20 Pa), míg 

huzat (alnyomás) esetén környezeti levegőbeszívás jön létre (szokásos értéke -2 - -10 Pa). 

A ki-, vagy beáramló térfogatáram: 

  m3/h  (6.23) 

itt k index   kiömlés  

 

A kilángolt gáz fizikai entalpiája, vagy a beszívott környezeti levegő felmelegítési hőigénye: 

  MJ/h 

A kilángolt gáz kémiai entalpiája (Qk3lé) a kiáramló füstgázokban található éghető komponensek 

elemzési adatai alapján a 2.3.1 fejezet szerinti sztöchiometriai számításokkal számítható. 



A nyílásokon kilépő hőveszteségek összesen: 

MJ/h  (6.24) 

6.5.2.2.4 Qk4: Hűtővíz veszteség 

A kivezett hűtővíz adatai alapján: 

= G . 4,187 .   MJ/h       (6.25) 

itt indexek v víz 

   b belépő 

   k kilépő 

6.5.2.2.5 Qk5: Mechanikai (mozgató, tároló,stb.) elemek miatti hőveszteség 

A kemencébe berakott anyag tárolását szolgáló ládák, kosarak, tégelyek, függesztékek, retorták, stb, 

valamint a hevítési ciklusonként kemencéből kikerülő alagútkemence kocsik, kihúzható fenekű 

kemencék kocsijainak lehűlésével kivitt hőmennyiség.(Egyes szerzők hozzáadják a hasznos hőhöz, 

nehezen indokolhatóan). 

Számítani tárolóeszközök esetén és a szállítókocsiknál a fémszerkezet tömegét, fajhőjét és 

hőmérsékletét, valamint a fenékfalazat rétegenkénti hőmérsékletét (nem teljes lehűlés esetén a 

kihúzási és a betolási hőmérsékletkülönbséget), tömegét és fajhőjét a (6.14) összefüggéssel kell 

figyelembe venni. 

6.5.2.2.6 Qk6: Hőcserélő falvesztesége 

Csak központi hőcserélővel (rekuperátor, vagy regenerátor) rendelkező kemencénél, 5% becsült 

érték: 

  MJ/h (6.26) 

itt          indexek             fg          füstgáz 

                                        h      hőcserélő  

 e      előtt 

6.5.2.2.7 Qk7: Levegő-előmelegítés hővesztesége 

Ha a hőmérleget a hőcserélő kilépő pontjáig számítjuk, akkor a kiadásoknál is figyelembe kell 

venni a levegő előmelegítésre fordított hőmennyiséget is, amely Qk5 figyelembevételével: 

.   MJ/h (6.27) 

itt index  u után 



6.5.2.2.8 Qk8: Csatornaveszteség 

Nehezen számítható földbe épített füstcsatornák talajba átvezetett hővesztesége, becsléssel a 

kemencéből közvetlenül kilépő füstgázok hőmérsékletének 5% át vehetjük figyelembe. 

  MJ/h (6.28) 

6.5.2.2.9 Qk9: Füstgázveszteség 

A hőmérlegben érintett utolsó ponton mért füstgázok entalpiája. Hőcserélő nélküli berendezéseknél 

a Qk6, Qk7 és Qk8 elhagyásával egyszerűsítéssel a kemencéből közvetlenül kilépő 

füstgázhőmérséklettel számolnak. Hőcserélő eseté, előzőeket nem lehet elhanyagolni, de a 

hőcserélő utáni füstgázhőmérséklettel kell számolnunk. 

  MJ/h     (6.29) 

 

A legtöbb kemencénél elegendő a fentiek figyelembevétele megfelelő hőmérleg elkészítéséhez. 

Egyes technológiai berendezéseknél ezen tételeket még kiegészíthetik más tételek is, ennek 

szükségességét a technológia ismertében lehet megítélni. 

6.5.2.2.10 Qk10: Maradékveszteség 

A hőmérleg számításánál különböző elveket, fizikai és kémiai táblázatos étékeket, közelítően ismert 

adatokat és becsléseket is alkalmazunk, mérési eredményeink hibahatára sem egységes, ezért még 

gondosan végzett munka esetén is a számított hőkiadások összege kisebb a számított 

hőbevételeknél. 

Ha a különbség 3%-on belül marad, a hőmérleg utóellenőrzés nélkül elfogadható és a különbséget 

Qk10 maradékveszteség megnevezéssel a hőmérleg kiadási oldalán szerepeltethetjük. 

6.5.3 Kemencék hatásfok mutatói 

6.5.3.1 Kemence hatásfok 

A kemencehatásfok alatt a betét felmelegítéséhez és/vagy megolvasztásához szükséges hasznos hő 

és a hőfolyamathoz szükséges vásárolt energiahordozók energiatartalmának a %-os hányadosát, 

azaz a tüzelőanyag-hasznosítási tényezőt értjük. 

Az eddigi jelölésekkel: 

  %  (6.30) 

 



6.5.3.2 Munkatér hatásfok 

A kemencetér, vagy tűztéri hatásfokot a füstgázveszteség figyelembevételével, a távozó füstgázok 

hőmérséklete és az elméleti égési hőmérséklet százalékos hányadosaként számítjuk. 

  %  (6.31) 

6.5.3.3 Energiahasznosítási (exergia) hatásfok 

A hasznos célra fordított és az összes bevitt energiának a %-os hányadosa: 

  .  100  %       (6.32) 

6.5.3.4 Energetikai hatásfok 

A z energetikai hatásfokot a folyamathoz optimális üzemeltetési feltételek mellett elméletileg 

szükséges energiafelhasználás és a gyakorlati üzemi viszonyok melletti tényfelhasználás százalékos 

hányadosát értjük. 

%  (6.33) 

6.5.3.5 A Sankey diagram 

A hőmérleg szemléletes és könnyen áttekinthető a Sankey diagram segítségével, amely a 

hőfelhasználás részfolyamatait az energia-felhasználással arányos nyalábokkal ábrázolja, azzal a 

feltétellel, hogy a baloldalon ábrázolt bejövő nyalábok összes szélessége megegyezik a jobb oldali 

kimenő nyalábok összes szélességével. Összetett és eltérő hőfelhasználású részfolyamatoknál 

célszerű a Sankey diagramot részfolyamatonként megrajzolni, értelemszerűen ehhez a 

részfolyamatonkénti hőmérleg adatok ismeretére is szükség van (6.89. ábra). 

 



6.89. ábra. Sankey diagram sémája 

6.6 Kemencék energia felhasználásának csökkentése 

A füstgáz hőtartalmának hasznosítását gáz-gáz típusú hőcserélőkben történhet, melyek a visszanyert 

hő felhasználási helye szerit lehetnek primer (magában a füstgázt kibocsátó kemencében 

hasznosítják a visszanyert hőt), vagy szekunder hőcserélők (a visszanyert hő hasznosítása egyéb 

felhasználónál történik). 

6.6.1 Füstgázok hőtartalmának hasznosítása 

A távozó füstgázokkal elvitt hőveszteség, a füstgázveszteség többnyire a kemence legjelentősebb 

veszteség tétele, 1000°C távozó füstgázhőmérséklet mellett értéke sztöchiometrikus tüzelési 

feltételek mellett is eléri, légfelesleg mellett pedig meghaladja a fűtőanyaggal bevitt hőtartalom 

50%-át. 

E távozó hőtartalom hasznosítása elsődleges gazdasági érdeke a kemence üzemeltetőjének, hiszen a 

hőhasznosítás révén növelheti a kemence hatásfokát, csökkentheti fűtőanyag számláját. 

A távozó füstgázok hőtartalma primer módszerekkel felhasználható a betét előmelegítésére, az 

égésben résztvevő közegek előmelegítésére és ezzel a kemence közvetlen hőfelhasználásának a 

csökkentésére, valamint felhasználhatjuk szekunder módon a kemencén kívűl hasznosítható 

hőigények biztosítására – pl. szárítás, meleg víz, vagy gőztermelés, fűtési levegő melegítése, stb.  

Egyes kemencekonstrukcióknál megoldható a kemencén belüli előmelegítésre történő felhasználás, 

pl. toló-, léptetőgerendás, karusszel, alagútkemencék, stb. előmelegítő zónáiban. Más kemence 

típusoknál csak költséges külön kemencerész, vagy előmelegítő kemence építésével – pl. 

olvasztókemencéknél, forgódobos kemencéknél, stb. oldható meg a betét előmelegítése. 

Az energia-megtakarításon túlmenően az égési levegő előmelegítésére fordított primer 

hőhasznosítás a levegővel bevitt fizikai hőtartalom növelése eredménye képen növeli 

lánghőmérsékletet, ezzel pedig javulnak a hőátadási viszonyok, megnő a kemence teljesítménye. 

A leggyorsabban megtérülő primer hőhasznosítási módszer az égésben résztvevő közegek – 

földgáztüzelésnél a több mint 10-szeres térfogatarány miatt kizárólag az égéslevegő távozó 

füstgázok hőtartalmával történő előmelegítése. (A földgáz 430 °C fölé hevítve koromkiválás mellett 

termikusan bomlana.) 

A gáznemű közegek, így az égéslevegő-előmelegítés alapvető eszközei a rekuperatív és a 

regeneratív hőcserélők. 

A rekuperatív hőcserélőkben időben folyamatosan egy válaszfal két oldalán áramló közeg között a 

válaszfalon keresztül jön létre a hőátadás. 



A regeneratív hőcserélőkben periodikusan, egy hőközvetítő töltet segítségével jön létre 

periódikusan a hőátadás, első lépcsőben a füstgáz a regenerátor kamrában felmelegíti a töltetet, 

majd második lépcsőben a tölteten levegőt átvezetve az átadja a hőtartalma nagyrészét a levegőnek. 

A folyamatos működéshez legalább két regenerátor kamrára van szükség, a kettő közé beépítve a 

váltószelepet.  

Mindkét hőcserélő konstrukciót hasznosítják égőkbe integrált kompakt hőcserélőként is. 

Alkalmazási területüket és az elérhető tüzelőanyag megtakarítást a füstgázhőmérséklet 

függvényében a 6.90. ábra mutatja be. 

 

 

6.90. ábra. A levegő előmelegítéssel nyerhető tüzelőanyag megtakarítás 

 

A kemencék központi rekuperátorai általában >1 MW hőteljesítmény felett (mintegy 100 3/h 

földgáz felhasználás), míg a központi regenerátorok egy nagyságrenddel nagyobb, >10 MW 

hőfogyasztás esetén térülnek meg elfogadható időn belül. 

6.6.1.1 Rekuperátorok 

Alapvetően a füstgázoldali hőátadás szabja meg kialakításukat. 900 °C alatt kizárólag konvektív 

hőcserére alkalmas, ennél nagyobb hőmérsékletek esetén konvektív és sugárzásos hőcserére 

kialakított konstrukciókat egyaránt alkalmaznak. 



A rekuperátorok anyaga lehet fém, vagy kerámia. 

A fémrekuperátorok anyaga: 

• <700 °C esetén szerkezeti acéllemez, vagy cső, 

• <1000 °C esetén öntött vas, 

• >1000 °C felett ausztenites, vagy ferrites szővetszerkezetű hőálló acél (az ausztenites acél 

hidegen alakítható, S tartalmú füstgázokra érzékeny, max. 1100 °C fémhőmérsékletig, a 

ferrites acélt alakításhoz, hegesztéshez előmelegíteni kell, S tartalmú füstgázatmoszférára 

érzéketlenebb, mintegy 50-100 °C-szal nagyobb hőállóságú. 

Előnyei: nyomásálló kompakt, összeszerelhető egységek, gyors beépítési és csere lehetőség, kisebb 

tömeg mellett nagyobb fűtőfelület 

Hátrányai: túlhevítés ellen védeni kell, a konvektív típusok füstgázszennyezőkre érzékenyek. 

Típusai:  

• konvektív, füstcsatornába építhető csöves rekuperátorok (6.91. ábra) 

 

6.91. ábra. Füstjáratba építhető csöves csatorna rekuperátor 

 

• konvektív, lemeztáskás egységrekuperátor (6.92. ábra) 

 



 

6.92. ábra. Hazai fejlesztésű, lemezes rekuperátor 

 

• sugárzó, koncentrikus lemezhengerekből, vagy kerületi csőfüggönyből álló rekuperátorok 

(6.93. ábra) 

 

 

6.93. ábra. Sugárzó rekuperátor 

 

A kerámia rekuperátorok korábban csőformájú tűzálló idomtéglákból épített, nagy tömegű és 

méretű, költséges alépítményt igénylő berendezések voltak, melyek a nagyobb hőmérséklettűrés 

mellett jelentős hátrányuk, a masszával tömített csőidomoknál fellépő kezdeti 10%-os, majd éven 



belül 30-40%-os tömítetlenségük miatt gyakori költséges és időigényes átrakásra szorultak, ma már 

nem alkalmazzák. 

Modern típusuk SiC csövekből épűl, melyek tömítése kemencén kívül megoldható (6.94. ábra). 

1400°C hőmérsékletű füstgázokkal 1000°C levegő előmelegítés is elérhető 

 

6.94. ábra. Modern SiC csöves kerámia rekuperátor 

6.6.1.2 Regenerátorok 

A nagyolvasztók léghevítői (cowperek) mellett a nagyteljesítményű floatüveg gyártó olvasztó 

kemencék nagyhőmérsékletű (1250-1300 °C) levegő előmelegítését még ma is a hagyományos 

téglarácsos regenerátorokkal biztosítják, többnyire az oldaltüzelésű 6-8 tűzfejes elrendezésnél 

tűzfejenként önálló regenerátorral. 

A regenerátorok keramikus töltő- és építőanyagának a nagy hőmérséklet igénybevétel mellett nagy 

élettartamúnak kell lennie, a legújabb 600 tonnás float-üveggyártó kemencéket már 15 éves 

megállás nélküli üzemre tervezik. 

A regeneratív tüzelési rendszer a folyamatos működéshez mindig legalább két regenerátort igényel, 

ennek megfelelően a regeneratív lángkemencékben két szemközti tűzfejen keresztül váltakozva 



tüzelnek a regenerátorból kilépő forró égéslevegővel, illetve füstgázt szívnak be a regenerátor felé a 

váltószelep pozíciójának megfelelően (6.95. ábra). 

 

 

6.95. ábra. Regenerátor rendszer sémája 

 

Rendkívül nagy alépítményt igényel és csak a legnagyobb termelőegységeknél fizetődik ki, ezért 

alkalmazása egyes területekről (acél-és vasöntődék, kerámiaipari égetőkemencék, stb. visszaszorult. 

Legnagyobb felhasználója régen az acélgyártás volt, ahol a Siemens-Martin lángkemencék 

alkalmazása a konverteres technológiára történő átállással megszűnt. 

6.6.2. Tüzelési rendszer korszerűsítése 

A gázégők áramlási és keverési rendszereit az impulzus és a perdület függvényében az 1. főfejezet 

részletesen tárgyalja, itt csak a szerkezeti változatok ismertetésére térünk ki. 

Az iparfejlődés legutolsó száz éve igen nagyszámú égőkonstrukciót eredményezett, ezek közül a 

fejlődés sokat kiszorított az alkalmazásból. 



Az energiaárak robbanása megrövidítette a korábban is éven belüli megtérülési időket.  A korábbi 

kísérletező jelleggel kialakított konstrukciók továbbfejlesztésénél alkalmazva a tudományos 

megfontolásokat, az áramlástani és égéselméleti modellezés alapján történő égőfejlesztést egyre 

jobb hőátadási paramétereket biztosító konstrukciók alakultak ki. Integrált hőcserélőik révén a 

rekuperatív és regeneratív égők a tűztér kialakítások átgondolására késztetik a konstruktőröket. 

Az ipari égők közül napjainkban leggyakrabban alkalmazott konstrukciók katalógusszerűen a 

következők: 

6.6.2.1 Közvetlen tüzelés (nyílt lángú égők) 

Injektoros égők 

Gáz-levegő arányt tartó 5-10 Pa tűztéri nyomásnál, szűk szabályozási tartomány jellemzi, huzat 

esetén levegő tényezője megugrik. Folyamatos üzemvitelhez, mostoha üzemviszonyokhoz a köolaj- 

és gázfeldolgozó iparban terjedt el. a hazai iparban az 1960-as években fejlesztett 0,5 bar névleges 

nyomású többfúvókás Bi típust alkalmazták. Egyfúvókás alapváltozata nagyobb teljesítményeknél 

túl hosszú a keverőcső mérete miatt, ezért torkolatánál 90°-ban meghajtják 5 égőből álló sorozat 

0,040–0,66 MW, azaz 5-80 m3/h földgáz teljesítmény határok között gyártották (6.96., 6.97. ábra). 

 

 

6.96. ábra. Hagyományos injektoros gázégő 

 

6.97. ábra. Hazai fejlesztésű Bi típusú csoport injektoros gázégő 



 

Kényszerlevegős (kétvezetékes) gázégők  

 

Kis és középnyomású ipari gázégők 

Magyarországon az 1960-as években fejlesztett AxABC tipusú égőcsalád égőit alkalmazták 

széleskörűen. Perdítő eleme cseréjével rövid és hosszú lángú változatokban gyártották 0,025(Ax), 

0,05(A), 0,5(B) és 3,0(C) bar névleges gáznyomásra. Szabályozhatósági tartománya >10, szükséges 

légfelesleg 1,05.(6.98 ábra) 

 

6.98. ábra. Hazai fejlesztésű kényszer levegős (két vezetékes) AxABC típusú gázégő 

 

A későbbi 1990-es években fejlesztették ki a beépített gyújtóégővel rendelkező 0,40-4,00 MW 

teljesítmény tartományra több égőből álló K kényszerlevegős gázégő családot (6.99. ábra). 

Napjainkban számos külföldi gyártó nyújt széles körú választékot, kívánság szerint beépített 

gyújtóégővel, lángőr érzékelővel, stb. 

 



 

6.99. ábra. Hazai fejlesztésű K tipusú kényszer levegős gázégő 

 

Nagysebességű, vagy impulzuségő 

Előkeveréses változataik gázsugár keverő segítségével működnek, de az égőfejből történő 

lángvisszacsapás veszélye miatt nem terjedtek el. 

A kényszerlevegős gázégők e változatainál a láng megnövelt impulzusát, tolóerejét a kilépő gáz-

levegő keverék égőkövön belüli meggyújtása, majd a lángnak a hosszított égőkő szűkített 

kiáramlási szelvényén nagy sebességgel történő kilépése biztosítja (6.100. ábra). Az égőkőből, 

illetve égőfejből történő kilépés sebessége >120 m/s. 

 

6.100. ábra. Nagysebességű, vagy impulzus égő és lángképe 

 

Alkalmazási területük széleskörű, a közvetlen hevítés mellett előszeretettel alkalmzzák nagyterű 

hőkezelő kemencék füstgázainak hőmérséklet homogenizálására, felületmenti áramlás 



biztosításával nagy darabok, retorták, vagy tégelyek egyenletes hevítésére. Felső 

teljesítményhatáruk korlátozott. 

 

Laposlángú gázégők 

A kényszerlevegős gázégők e típusánál az égőkőből kilépő láng falsík menti kialakítását kell 

biztosítani a nagy perdület paraméterrel és megfelelő égőkő kialakításával. A perdület kialakítható a 

levegő áram tangenciális, ciklonszerű bevezetésével, vagy a levegő áram csavarmenet jellegű 

perdítő elemen történő átvezetésével. 

A lapos lángkép lehet tömör tárcsa alakú (6.101., 6.102. ábra), vagy fal menti lángcsóvákból álló 

(6.103. ábra). 

 

 

6.101. ábra. Tangenciális levegő- bevezetésű laposlángú gázégő 

 

 

6.102. ábra. Tangenciális levegő bevezetésű laposlángú égő lángképe 



 

 

6.103. ábra. Falmenti lángcsóvás laposlángú égő lángképe 

 

Alkalmazásuk: a kis boltozat magasságú izzítókemencék boltozati égőjeként hatékony sugárzási 

hőátadást biztosítva növelik a kemencék termelését. Felső teljesítmény határuk korlátozott. 

 

Rekuperatív gázégők 

Az égőbe integrált rekuperátor révén már kis teljesítményű égőknél is elfogadható megtérülési 

idővel megvalósítható a rekuperatív levegő előmelegítés. Az 1960-as években kifejlesztett módszer 

a láng körül visszaáramló füstgázt az égőn keresztül visszaszívja az égőtorkolat kerületén kiképzett 

tűbordás hőcserélőn keresztül (6.104. ábra). 

 

6.104. ábra. Rekuperatív égő működési sémája 

 



A rekuperátorrész ellenállását a füstgáz elszívó ágban ejektor segíti. Az egyúttal nagysebességű 

égőként működő rekuperatív égővel a levegő tényezőtől függően a 6.90. ábra szerinti 20-30%-os 

tüzelőanyag megtakarítás várható átlagosan 400 °C mértékű levegő előmelegítés mellett (6.105., 

6.106. ábra). 

 

 

6.105. ábra. Rekuperatív égők lángképe 

 

6.106. ábra. Rekuperatív égőfej sugárzócsőhöz 

 

A rekuperatív égővel üzemelő kemence füstgázelszívó rendszerénél csak lefojtva működik a 

kemencében a lehuzat, a füstgázok mintegy 10%-ának az átengedésével biztosítják a kemence 

térnyomás szabályozásának a működését. 

Az égőbe épített hőcserélőt egészen kis méretekben, sugárzócsöveknél is alkalmazzák. A 

rekuperatív égők teljesítménye felülről korlátozott, mintegy 500 kW a teljesítményhatár. 

 

Regeneratív gázégők 

Az 1980-as években kifejlesztett regeneratív gázégők esetén két forradalmi változtatás tette 

lehetővé a nagyméretű, de egyúttal nagy levegő előmelegítést biztosító regenerátorok 

összezsugorítását:  

- a váltási időt a hagyományos rácsos regenerátorok 15-20 perc időtartamáról 1,5-2,0 percre 

csökkentették, 

- a nagyméretű rácstéglák (0,3x0,2x0,2m) helyett kisméretű Al2O3 

- golyókat  alkalmaztak hőcserélő töltetként, ezáltal megsokszorozták a töltet fűtőfelületét. 

Ezáltal több mint két nagyságrenddel kisebb térfogatban sikerül a hagyományos rácsokhoz 

viszonyítva azonos hőcsere funkciókkal, azaz a levegő előmelegítése elérheti a füstgázhőmérséklet 

85%-át. A rendszer a hagyományos regenerátorok működési elve szerint két együttműködő égőt 



tételez fel, míg az egyik tüzel a saját regenerátorában előmelegített levegővel, addig a másik füstgáz 

lehuzatként dolgozva átengedi regenerátor töltetén a füstgázokat, egyúttal előmelegítve azt (6.107., 

6.108. ábra). 

 

6.107. ábra. Regeneratív égő vázlata 

 

A rendszer további előnye, hogy a regenerátorból távozó füstgázok a kémény hatékony 

működéséhez szükséges minimális hőmérsékletig lehűlve, 150-180 °C hőmérsékleten lépnek a 

váltószelepbe a hagyományos rácsos regenerátoroknál szokásos ~500 °C helyett. Ez a tökéletes 

füstgázhő-hasznosítás mellett növeli az üzembiztonságot. 

Az alumíniumoxid töltet percek alatt cserélhető és az esetleges füstgázbók kivált szennyeződésektől 

forró vizes átmosással megtisztítható. 



A gyors váltások melletti fokozottabb üzembiztonságot a tűztér 10% füstgázzal történő 

átszellőztetése mellett többnyire állandóan égő lángőrzött gyújtóégő biztosítja. 

A regenerátor töltet a kisebb teljesítményű (<4 MW) magában az égőházban is kialakítható (One 

Box System), nagyobb égőknél az égőhöz tetszés szerinti elforgatással csatlakozó regenerátor 

házban nyer elhelyezést. (800-1200 °C–os levegő előmelegítés és 60%-os tüzelőanyag megtakarítás 

is elérhető alkalmazásával. A nagy levegő hőmérséklet következtében megnő az égési hőmérséklet 

és a NOx kibocsátás veszélye, de ezt a korszerű égők ma már osztott tüzelőanyag bevezetéssel 

sikeresen kompenzálják. 

 

 

6.108. ábra. Regeneratív égőpár működése 

 

6.6.2.2 Közvetett tüzelést biztosító tüzelőberendezések 

Sugárzócsövek 

A védőgázas, vagy aktív atmoszférás hőkezelő kemencék, zománc beégető rendszerek, 

hagyományos alkalmazói a füstgázokat zárt csőrendszerben elégető és az így átvett hőt a betét felé 

lesugárzó sugárzócsöves tüzelőberendezések. 



A sugárzócsövek legegyszerűbb változata az egyenes (I-alakú), vagy egy utú, egy végű sugárzócső. 

A sugárzócső többnyire Cr-Ni ötvözésű hengerelt ausztenites, vagy Cr-Si-Al ötvözésű centrifugál 

öntésű csövekből készülnek hőállósági, illetve képlékenységi határuk ennek megfelelően 1000-1050 

°C. A hőmérséklet hatására meghajolhatnak, illetve hőtágulnak, ezt vízszintes beépítésnél 

hosszirányú elmozdulást biztosító ellenfali támasztékkal veszik figyelembe, de legcélszerűbb a 

felülről lefelé irányuló függőleges beépítés (6.109. ábra). 

 

 

6.109 ábra Ízzó 3-ágú sugárzócső 

 

Lényeges a minél egyenletesebb felület menti hőmérséklet, ez recirkulációs rendszer esetén jobb, 

mint a recirkuláció nélküli konstrukcióknál. A kevesebb megtámasztási igény és a betéthez jobban 

igazodó hőátadó felület miatt alakították ki az U, P, kettős P, W, A és három ágú típusokat (6.110. 

ábra). A sugárzócsövek belső szerkezete kettős cső a belső lángcsőben áramlik előre a láng, majd 

annak nyitott végénél visszafordulva a két cső között áramlik vissza. A recirkulációs lángcsöveknél 

a lángcső elején is nyitott, így a nagysebességű égő impulzusa recirkuláltatja a sugárzócsövön belül 

a füstgázokat (6.111. ábra). Ma már rekuperatív égős, sőt egy gyártónál regeneratív sugárzócső is 

megjelent, ezek 40%, illetve 55%-os tüzelőanyag megtakarítást eredményezhetnek. 

 



 

6.110. ábra. Sugárzócső rendszerek 

 

Az utóbbi évtizedek jelentős fejlesztési eredménye a keramikus csővel és részben alkatrészekkel 

épített sugárzócső, melynek anyaga nitrid kötésű SiC kompozit, amely 1280 °C munkatér 

hőmérsékletet is képes biztosítani. 

 

 

6.111. Korszerű recirkulációs egyenes sugárzócső 

6.6.3  Energiamegtakarítás komplex kemence felújítással 

Egy amerikai esettanulmány alapján mutatjuk be egy feszültségmentesítő hőkezelő 

modernizálásának lépéseit és eredményeit. 



A régi kemence tűzálló téglával falazott, szabályozhatatlan levegőtényezőjű égőkkel működtetett 

kemence (csak a tüzelőanyag mennyiségét szabályozták, a levegőellátás állandó értékű volt (6.112. 

ábra) 

 

6.112. ábra. Az új kemence 

 

A modernizálás lépései: 

- fejlett ciklikusan tüzelő égőkkel csökkentették a kemence tüzelőanyag felhasználását, 

- nagysebességű impulzus égőkkel nagy cirkulációt biztosítottak a munkatérben és a jobb 

ellenőrzéssel elérték a jobb hőátadást és a <2�C hőmérséklet egyenletességet a hőntartás 

végén, 

- a kemence bélését nagy szálkerámia modulokkal készítették, pontosan illesztették a falakon, 

a boltozaton és az ajtón, kevés csatlakoztatással. Az eredmény: megszüntek a helyi forró 

pontok kisebb zsugorodás és hosszú karbantartási időszak. 

- a könnyített tömegű kocsi-szerkezet szintén csökkentette a tüzelőanyag felhasználást, PLC 

vezérlésű precíz tüzelésvezérlést, flexibilis zóna kialakítást és digitális hőmérsékletnaplózást 

valósítottak meg, 

- túlhőmérséklet reteszelés a betét és a bélés túlhevülése ellen, 

- automatikus térnyomás szabályozást valósítottak meg, 

- minden égőt lángőrrel láttak el,  

- képernyőn keresztül közvetlen hőelemes, vagy infravörös hömérsékletmérővel ellenőrizték a 

termék felületi hőmérsékletét. 

Az eredmény az optimált tüzelőanyag fogyasztás, radikális ciklusidő csökkenés (6.113 ábra). 



 

 

6.113. ábra. A ciklus idő csökkenése 
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7. Tüzelőanyagok vizsgálata 

7.1. Szilárd és folyékony tüzelőanyagok vizsgálata 

7.1.1. Tüzelőanyagok gravimetriás vizsgálatai 

A tüzelőanyagok gravimetriás vizsgálata alatt jellemzően három mennyiség (nedvesség-, hamu- és 

illótartalom) meghatározását értjük. Mindhárom vizsgálat közös vonása, hogy a bemért mintát előírt 

körülmények között hevítjük, majd visszaméréssel meghatározzuk a hevítéskor bekövetkező 

tömegcsökkenést, amiből kiszámolható a kérdéses mennyiség. 

A tüzelőanyagok gravimetriai vizsgálatok alapján az alábbi összetevőkre bonthatók: 

nedvességtartalom, illótartalom, fix karbon és nedvességtartalom (7.1. ábra). Az éghetőt az illó és a 

fix karbon együttese jelenti, a kokszmaradék pedig a fix karbon és a hamu összege. A fix karbont 

nem mérjük, hanem a többi mért érték maradékaként számítható ki.  

 

 

7.1. ábra. A tüzelőanyagok gravimetriásan mérhető fő alkotói 

 

Főbb MSZ jelölések (MSZ 24000/30):  

� Üzemi állapot: „r” felső index 

� Elemzési állapot: „a” felső index 

� Száraz állapot: „d” felső index 

� Száraz, hamumentes állapot: „daf” felső index 

� Összes nedvesség: Wt  

� Durva nedvesség: Wex  

� Higroszkópos nedvesség: Wh  

� Hamu:A 



� Illó: V 

� Éghető illó: V c  

� Nem éghető illó: Vnc  [1] 

7.1.1.1. Nedvességtartalom meghatározása 

Vonatkozó szabványok: 

• MSZ-24000-23 (1977): Szenek laboratóriumi vizsgálata. A nedvességtartalom 

meghatározása 

• DIN 51718 (2002): Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Wassergehaltes und der 

Analysenfeuchtigkeit 

• ASTM D 3173 – 03 (2003): Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of 

Coal and Coke 

A tüzelőanyag nedvességtartalmának ismerete a tüzeléstechnikában döntő fontosságú. A 

későbbiekben látni fogjuk, hogy az egyik legfontosabb energetikai paramétert, a fűtőértéket milyen 

jelentősen befolyásolhatja egyrészt a hígító hatása, másrészt pedig az elpárologtatásához szükséges 

energia miatt. Továbbá figyelembe kell venni a nedvesség jelentette ballaszt tömeget a szállító és 

logisztikai rendszerek tervezésénél, méretezésénél. 

A nedvességtartalom mérés további jelentősége abban áll, hogy lehetővé teszi az elemzési 

adatoknak egy előre definiált állapotra (pl üzemi nedves, vagy száraz állapot) való átszámítását. 

Üzemi állapotnak („r” felső index) tekintjük a tüzelőanyag állapotát olyan nedvesség- és 

hamutartalommal, amilyennel azt kitermelik, szállítják, vagy felhasználják. A laboratóriumba 

beérkező minták jellemzően üzemi állapotúak. Elemzési állapotról („a” felső index) akkor 

beszélhetünk, ha a minta szemcsemérete a mérési módszer által megkívánt nagyságúra van 

beállítva, a nedvességtartalma pedig egyensúlyban van a laboratórium levegőjének nedvességével 

(azaz higroszkópos nedvességgel rendelkezik). Száraz állapot („d” felső index) a tüzelőanyag 

nedvességtartalom nélküli (a kristályvizet leszámítva) állapota [1]. 

A fentiekből kiderül, hogy a mintáinkat a további vizsgálatainkhoz az eredeti nedves állapottól 

eltérően légszáraz (elemzési) állapotra kell hozni. Az eredeti nedves állapotban (különösen nagy 

nedvességtartalom esetén) a minta hajlamos lenne bemérés alatt-után veszíteni a víztartalmából, 

teljesen leszárítva pedig (különösen a hidrofil biomasszák esetén [2] nedvességet venne fel a 

laboratórium levegőjéből. Bizonyos anyagok esetén (pl pelletek, brikettek, koksz) a minta eleve 

légszáraz állapotúnak tekinthető. 



Egy-egy mérési eredmény megadásakor mindenképp közölni kell, hogy az a minta milyen 

állapotára vonatkozik. 

Ahogy a minták különböző nedvességű állapotokkal rendelkezhetnek, úgy a nedvességtartalmat is 

feloszthatjuk az alábbi módon: 

• Durva nedvesség (Wex): az összes nedvességnek az a hányada, ami a minta légszáraz 

állapotig való száradása alatt távozik. 

• Higroszkópos nedvesség (Wh): az összes nedvességnek az a hányada, ami a minta 

légszáraz állapotig való száradása után is megmarad. 

• Összes nedvesség (Wt): a higroszkópos nedvesség és a durva nedvesség összege [3]. 

A mérések kivitelezése: 

Durva nedvesség meghatározása: 

A szabványban előírt szemnagyságú és tömegű üzemi állapotú mintát szobahőmérsékleten, illetve 

szárítószekrényben legfeljebb 40-50 °C-on szárítjuk tömegállandóságig. A mintát közvetlenül 

ismert tömegű szárítótálcán egyenletesen szétterítve helyezzük el, és a tálcával együtt mérjük le 

(visszaméréskor is) táramérlegen. 

A szárítás befejezését jelentő tömegállandóság beálltát meghatározott időnként történő 

visszamérésekkel állapítjuk meg. Az MSZ szerint a tömegállandóság akkor áll be, ha kétóránkénti 

visszamérések mellett a tömegváltozás tüzelőanyag fajtától függően 0,1 – 0,3% alatt van. 

Higroszkópos nedvesség meghatározása: 

A légszáraz laboratóriumi mintából fedeles szárítóedénybe mérünk be és azt 105 °C-os 

szárítószekrényben szárítjuk tömegállandóságig. A minta bemérése, visszamérése az ismert tömegű 

edénnyel együtt történik analitikai mérlegen. A szárítás végét szabvány határozza meg. 

A szárítás időtartama alatt a szárítóedény fedele nincs az edényen, hogy a mintából nedvesség 

szabadon tudjon távozni. A szárítás végeztével az edényt kivesszük a szárítószekrényből, a 

nedvesség felvételének megakadályozására a fedőt ráhelyezzük, majd 2-3 perc szabad levegőn való 

hűtés után exszikkátorban hagyjuk teljesen kihűlni. 

Összes nedvesség meghatározása: (egylépcsős módszer) 

Hasonlóan járunk el, mint a higroszkópos nedvesség mérésekor, különbség a kiinduló anyagban 

van. Itt légszáraz helyett eredeti nedves üzemi állapotú mintából indulunk ki.  



 

Az eredmények kiszámítása 

Az egylépcsős módszerrel meghatározott összes nedvességet, a durva nedvességet és a 

higroszkópos nedvességet az alábbi képlettel számoljuk ki: 

W = (m2 – m3) / (m2 – m1) * 100% 

ahol: 

W: nedvesség, m/m % 

m1: a szárítóedény tömege, g 

m2: a szárítóedény és a minta tömege, g 

m3: a szárítóedény és a maradék tömege, g 

 

Amennyiben kétlépcsős módszerrel határozzuk meg az összes nedvességet (higroszkópos és a durva 

nedvességből), akkor azt az alábbi képlettel számíthatjuk ki: 

Wt
r = Wex

r + Wh
a * (100% – Wex

r)/100% 

ahol: 

Wt
r: az összes nedvesség az eredeti állapotban, m/m % 

Wex
r: durva nedvesség az eredeti állapotban, m/m % 

Wh
a: higroszkópos nedvesség elemzési (légszáraz) állapotban, m/m % 

 

További (nem gravimetriás) eljárások a nedvességtartalom meghatározására: 

• Xilol desztillációs módszer [3] 

• Karl Fischer módszer [4] 

7.1.1.2. Illótartalom meghatározása 

Vonatkozó szabványok: 

• MSZ-24000-10 (1983): Szenek laboratóriumi vizsgálata. Illó meghatározása 

• DIN 51720 (2001): Prüfung fester Brennstoffe – Bestimmung des Gehaltes an Flüchtigen 

Bestandteilen 

• ASTM D 3175 – 02 (2002): Standard Test Method for Volatile Matter in the Analysis 

Sample of Coal and Coke 



 

Illótartalom alatt értjük a zárt térben hevített tüzelőanyagok gáz halmazállapotú bomlástermékének 

nedvességtartalom nélküli részét [5]. Az illótartalom ismeretére azért van szükség, mert az 

alapvetően meghatározza a tüzelőanyag kiégésének a jellegét. 

A szilárd tüzelőanyagok kiégése az alábbi szakaszokra bontható: 

Pirolízis, amikor a tüzelőanyag elveszíti a nedvességtartalmát, majd megkezdődik az illók távozása. 

Az égésnek ez a kezdeti szakasza endoterm, a kilépő gázok-gőzök többnyire az alábbiak: vízgőz, 

metán, szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok. 

A folyamat folytatásaként megtörténik a felszabaduló illók alkotta gázburok gyulladása, amikor a 

gázfázisban végbemenő égési reakciók eredményeként szén-dioxid és vízgőz keletkezik. A kiégés 

ezen szakaszára jellemző, hogy a gázburok nem engedi az oxigént a szilárd szemcséhez. 

A fenti folyamat végére az illók elfogynak, megkezdődik a visszamaradt kokszmaradék kiégése. Az 

oxidációs folyamatok egy része szilárd fázisban történik, az oxigén diffúzióval jut a szemcse 

felszínére, ennél fogva az égésnek ez a szakasza jóval lassabb. Reakciók a szilárd fázisban: 

C + ½ O2 = CO* 

C + O2 = CO2 

C + CO2 = 2CO* 

C + H2O = CO* + H2* 

CO* és H2* gázfázisban tovább oxidálódó alkotók: 

CO + ½ O2 = CO2 

H2 + ½ O2 = H2O [2] [6]. 

A fentiekből látható, hogy a magasabb illótartalom gyorsabb kiégést, hamarabb bekövetkező 

gyulladást eredményez. 

A mérés kivitelezése 

A szabványban előírt szemcseméretű és mennyiségű tüzelőanyag mintát ismert tömegű fedeles 

tégelybe (7.2. ábra) mérjük, majd megfelelő hőmérsékletre előzetesen beállított kemencébe 

helyezzük, és 7 percig, levegőtől elzártan hevítjük. A 7 perc letelte után a tégelyt kb. 5 percig 

szobahőmérsékleten hűtjük, majd exszikkátorba helyezzük. A kísérlet után a tégelyben 

visszamaradt anyag a kokszmaradék. A bemérést, visszamérést és az üres tégely lemérését analitikai 

mérlegen végezzük. 



 

7.2. ábra. Illótartalom meghatározásához alkalmas fedeles tégely típusok [5] 

A megfelelő mérés alapvető feltétele a levegő (ezáltal az oxigén) kizárása a mintától. Ez biztosítja, 

hogy csak az illó távozzon, a fix karbon oxidációja ne induljon meg. A levegő kizárását biztosítja a 

kísérlet alatt (a bemérésnél és visszamérésnél is) végig a tégelyen maradó fedő, valamint a kemence 

munkaterében biztosított védőgázos (redukáló vagy inert) atmoszféra. 

A kísérlet hőmérsékleteként az MSZ 850 °C-ot határoz meg a szenekre. Tapasztalatok alapján a 

biomasszák fix karbonja ezen a hőmérsékleten már oxidációt szenved. Ezért a biomassza és 

hulladék minták esetén jóval alacsonyabb (400-500 °C) hőmérséklet alkalmazása célszerű. A 

gyakorlatban derivatográfos analízis alapján állapítjuk meg azt a hőmérsékletet, ahol az illók 

maradéktalanul távoznak, ugyanakkor a fix karbon sértetlen marad [2]. 

A tégelyek elhelyezésére, megtartására az MSZ (és a DIN) szerint krómnikkel huzalból, vagy 

hőálló acéllemezből készített tégelyállvány szolgál, amik lehetővé teszik több párhuzamos minta 

egyidejű hevítését a kemencében. A tégelyállvánnyal szemben támasztott lényeges szempont, hogy 

biztosítsa a megfelelő hőátadást a kemence és a tégelyek között (7.3. ábra). 

A kísérlet során a mintából az illón kívül a nedvességtartalom is távozik, ezért annak ismerete 

mindenképp szükséges az eredmény kiszámításához. 

 



 

7.3. ábra. Lemezből illetve huzalból készített tégelyállvány fajták [5] 

 

Az eredmények kiszámítása 

Az elemzési minta illóját az alábbi képlettel határozhatjuk meg: 

Va = (m2 – m3) / (m2 – m1) * 100% - Wh
a 

ahol: 

Va: az elemzési minta illótartalma, m/m % 

m1: a fedeles tégely tömege, g 

m2: a minta és a fedeles tégely együttes tömege, g 

m3: a maradék és a fedeles tégely együttes tömege, g 

Wh
a: az elemzési minta nedvességtartalma, m/m % 

 



Az illótartalom eredeti nedves állapotra átszámítva: 

Vr = Va * (100% – Wex
r)/100%  

ahol: 

Vr: az eredeti nedves minta illótartalma, m/m % 

Va: az elemzési minta illótartalma, m/m % 

Wex
r: az eredeti nedves minta durva nedvességtartalma, m/m % 

7.1.1.3. Nem éghető illó meghatározása 

Az illónak azt a részét tekintjük nem éghető illónak, amely a szervetlen eredetű hidrát- és 

kristályvizet, karbonátszéndioxidot és a szerves eredetű bomlási vizet és szén-dioxidot tartalmazza. 

A meghatározás elve, hogy a tüzelőanyag mintát inert (pl.: N2) gázáramban lepároljuk, a 

kátránytermékeket, és kénvegyületeket eltávolítjuk, a felszabaduló vízgőzt és szén-dioxidot töltött 

elnyelető csöveken megkötjük.  

A nem éghető illó a szerkezeti (105 °C fölött felszabaduló) víz és az összes szén-dioxid összegeként 

határozhatjuk meg, azaz: 

Vnc
a = (H2O)a + (CO2)össz

a 

ahol: 

Vnc
a: az elemzési minta nem éghető illótartalma, m/m % 

(H2O)a: az elemzési minta szerkezeti víz tartalma, m/m % 

(CO2)össz
a: az elemzési minta össz. szén-dioxid tartalma, m/m % 

 

Az éghető illó az összes illó és a nem éghető illó különbségeként számolható ki: 

Vc
a = Va – Vnc

a 

ahol: 

Vc
a: az elemzési minta éghető illótartalma, m/m % 

Va: az elemzési minta összes illótartalma, m/m % [5] 

7.1.1.4. Hamutartalom meghatározása 

Vonatkozó szabványok: 

• MSZ-ISO-1171 (1993): Szilárd ásványi tüzelőanyagok; A hamu meghatározása 

• DIN 51719 (1997): Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes 



• ASTM D 3174 – 02 (2002): Standard Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal 

and Coke from Coal 

A tüzelőanyagok levegőn történő tökéletes elégetéséből szilárd égéstermékként hamu marad vissza. 

A hamu tartalmazza az eredeti tüzelőanyagban lévő szervetlen komplexet és ásványi anyagokat. A 

képződő hamu összetevőinek mennyisége (különösen az illékony, bomlékony komponensek, pl.: 

kén, alkáli halogenidek, karbonátok), ennél fogva a keletkező hamu mennyisége függ az égetés 

hőmérsékletétől, ezért a hamusítás körülményeire vonatkozó előírásokat pontosan be kell tartani. 

Az esetek döntő többségében elmondhatjuk, hogy egy adott tüzelőanyagnak minél nagyobb a 

hamutartalma, az annál kedvezőtlenebb tüzeléstechnikai szempontból. A tüzelőanyag hamu 

(hasonlóan a nedvességhez) ballasztként van jelen a kitermeléstől kezdve az anyag elégetéséig. A 

keletkező salak az általa elvitt fizikai hő útján veszteséget jelent a tüzelőberendezés (kazán) 

energiamérlegében. A nagy hamutartalom különösen kritikus, ha a hamu hajlamos a lágyulásra. A 

tűztér hőmérsékletén könnyen lágyuló hamu egyrészt rontja a kiégés hatásfokát azáltal, hogy a 

körbefollya a tüzelőanyag szemcséket elzárva ezzel az oxigén útját, illetve a kazán falazatán, 

hőátadó felületein tapadványokat, lerakódásokat képez. 

A mérés kivitelezése 

Az ismert tömegű izzítóedénybe analitikai mérlegen bemérjük a néhány g tömegű, a szabványnak 

megfelelően előkészített mintát. Az izzítóedényt a szobahőmérsékletű tokos kemencébe helyezzük, 

majd a kemencét az előírt sebességgel (tüzelőanyag fajtától függően jellemzően 10 °C/perc alatt) 

felfűtjük az izzítás hőmérsékletére (az MSZ szerint 815 °C), ahol hőntartjuk egy meghatározott 

ideig (MSZ: 60-75 min). 

A minta tökéletes elégetése után az izzítóedényt kivesszük a kemencéből, majd szobahőmérsékleten 

hűtjük néhány percig, ezt követően exszikkátorba helyezzük. A visszamérést (csakúgy mint a 

bemérést illetve az üres tégely lemérését) analitikai mérlegen végezzük. 

Az eredmények kiszámítása 

Az elemzési (légszáraz) minta hamutartalma: 

Aa = (m3 – m1) / (m2 – m1) 

ahol: 

Aa: az elemzési minta hamutartalma, m/m % 

m1: az izzítóedény tömege üresen, m/m % 

m2: az izzítóedény és a bemért minta együttes tömege, m/m % 



m3: az izzítóedény és az égetési maradék együttes tömege, m/m % [7] 

 

Az eredeti nedves minta hamutartalma: 

Ar = Aa * (100% – Wex
r)/100%  

ahol: 

Ar: az eredeti nedves minta hamutartalma, m/m % 

Aa: az elemzési minta hamutartalma, m/m % 

Wex
r: az eredeti nedves minta durva nedvességtartalma, m/m % 

7.1.2. Szilárd tüzelőanyagok elemi összetételének vizsgálata 

Vonatkozó szabványok: 

• MSZ 24000/11 (1988): A széntartalmak és hidrogéntartalom meghatározása 

• MSZ 24000/12 (1989): A kéntartalmak meghatározása 

• MSZ 24050 (2001): Szilárd ásványi tüzelőanyagok. A szén-, a hidrogén- és a 

nitrogéntartalom meghatározása műszeres analitikai módszerekkel 

• MSZ ISO 334 (1993): Az összes kéntartalom meghatározása. Eschka módszer 

• DIN-51721 (2001): Bestimmung des Gehaltes an kohlenstoff und Wasserstoff 

• ASTM D 3177-02 (2002): Test Methods for Total Sulfur in the Analysis Sample of Coal and 

Coke 

• ASTM D 2492-02 (2002) Test Method for Forms of Sulfur in Coal 

• ASTM D 3178-89R02 (1997) Test Methods for Carbon and Hydrogen in the Analysis 

Sample of Coal and Coke 

• ASTM D 3179-02E01 (2002) Test Methods for Nitrogen in the Analysis Sample of Coal 

and Coke 

• ASTM D 4239-04A (2002) Test Methods for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and 

Coke Using High-Temperature Tube Furnace Combustion Methods 

• ASTM D 5373-02 (2002) Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, 

Hydrogen, and Nitrogen in Laboratory Samples of Coal and Coke 

A tüzelőanyagok elemi összetételének meghatározása alatt esetünkben a szerves vegyületek 

legfontosabb elemi összetevőinek (azaz karbon-, hidrogén-, kén-, nitrogén- és oxigéntartalmának) 

mennyiségi analízisét értjük. 

Az elemi összetétel ismerete több okból kifolyólag is szükséges lehet: 



• égéselméleti, tüzeléstechnikai számításokhoz, pl. levegőszükséglet meghatározása, 

hidrogéntartalom ismeretében fűtőérték meghatározás 

• környezetvédelmi szempontból: a legkritikusabb a tüzelőanyag kéntartalma, ami a savas 

esőkért, szmog kialakulásáért felelős, a nitrogéntartalom pedig az NOx képződéshez 

szolgálhat forrásul, illetve a szilárd tüzelésnél nagy tömegben keletkező szén-dioxid pedig 

az üvegházgázok közé tartozik 

• további technológia okokból: a magas kéntartalom a tapadványképződés veszélyét rejti 

magában, illetve a füstgázrendszerben korróziót okozhat 

Elsősorban környezetvédelmi okokból fontos lehet egyéb (nyomokban, kis koncentrációban) 

jelenlévő elemek mennyiségének ismerete (pl. halogének, nehézfémek), ezeknek a tárgyalásától 

fejezetünkben eltekintünk. 

A szerves anyagok (beleértve a tüzelőanyagokat) több évszázada érdekelte a kutatókat. Lavoisiert 

tekintjük a szerves kémiai elemzés megteremtőjének, ő volt az első, aki felfedezte, hogy a szerves 

vegyületek többnyire karbont és hidrogént tartalmaznak, amire az elégetés során képződő vízgőz és 

szén-dioxid kimutatása révén következtetett. Mintegy ötven évvel később, 1837-ben Liebignek 

sikerült mennyiségileg meghatározni a karbon- és hidrogéntartalmat, még később Dumas fejlesztett 

ki eljárást a nitrogén mérésére. 

Az azóta eltelt évek alatt számos módszert fejlesztettek ki a különböző korok technikai 

színvonalának megfelelően. Szinte valamennyi eljárás alapelve, hogy a vizsgálandó anyagot 

tökéletesen elégetik, és a keletkező füstgázt elemezve következtetnek a tüzelőanyag összetételére 

[8]. 

A fejezetünkben részletesebben a Liebig módszer továbbfejlesztésének tekinthető MSZ 24000-11 

szabványban ismertetett eljárást, valamint az egyidejű CHNS mérést biztosító automatikus 

nagyműszeres analitikai módszert ismertetjük. 

7.1.2.1. Karbon és hidrogén szimultán meghatározása Dennstedt-féle égetőberendezéssel 

A vizsgálat elve, hogy a mintát vízszintes csőkemence rendszerben 800 °C-ig fűtve lassan, platina 

katalizátor jelenlétében, folyamatos oxigénáramban elégetjük. Az elégetés során keletkezett vizet és 

szén-dioxidot szilárd adszorbenseken megkötjük, és az adszorbensek tömegnövekedéséből 

határozzuk meg a karbon- és hidrogéntartalmat. 

Az égetőkemence két kemencéből áll, melyek közül az egyik kétzónás (300 és 800 °C-ra beállított 

zónákkal) rögzített helyzetű, a másik kemence 800 °C-ra fűthető és sínen mozgatható. Az égetési 

reakciók egy kb. 1 m hosszú kvarcüveg égetőcsőben mennek végbe, aminek az egyik vége olivás 

csőcsatlakozással van ellátva, a másik vége gumidugóval lezárható. Az égetőcső nyitott, dugózható 



végén vezetjük be az oxigént, és a másik, olivás végén lépnek ki a gázok a csőből. A kevesebb, mint 

g tömegű mintát porceláncsónakba bemérve a cső első harmadáig toljuk be. A mozgatható 

kemencét a cső elejétől kezdve lassan a minta irányába toljuk, ezáltal biztosítva a minta lassú (kb. 

fél órás időtartamú) felfűtését. A kemencével a minta fölé érve még félórás hőntartási idő 

következik. 

A képződő égéstermékek az álló kemence irányába haladva először az álló kemence 800 °C-os 

térrészében lévő palládium katalizátorral találkoznak, ami segíti az esetleg jelenlévő éghető gázok 

tökéletes oxidációját. Ezt követően az alacsonyabb hőmérsékletű zónában elhelyezett ólom-

dioxiddal érintkeznek a gázok, ami az elégetéskor keletkező kén-dioxid megkötését szolgálja. 

Az égetőcsőből kilépő gázok először a vízgőzök elnyeletésére szolgáló szilikagéllel vagy kalcium-

kloriddal töltött úgynevezett U-csőbe jutnak, majd a szén-dioxidot megkötő nátronmeszet 

tartalmazó U-cső következik. A kísérlet végeztével az U-csöveket le lehet zárni és levenni a 

tartóállványokról. A levett U-csöveket analitikai mérlegen lemérjük, és összehasonlítva a mért 

tömegeket a kísérlet előtti tömeggel meghatározzuk a tömegnövekedést. 

Az elemzési minta karbontartalma:  

Ct
a = 0,2729 * (m5 – m2) / m3 * 100% 

Az elemzési minta hidrogéntartalma: 

Ht
a = 0,1119 * (m4 – m1) / m3 * 100% – Wh

a * 0,1119 

ahol: 

Ct
a: a minta teljes karbontartalma, m/m % 

Ht
a: a minta teljes hidrogéntartalma, m/m % 

m1: a vízelnyelő U-cső tömege a kísérlet előtt, g 

m2: a szén-dioxid elnyelő U-cső tömege a kísérlet előtt, g 

m3: a minta tömege, g 

m4: a vízelnyelő U-cső tömege a kísérlet után, g 

m5: a szén-dioxid elnyelő U-cső tömege a kísérlet után, g 

0,2729: tényező a szén-dioxid karbonra való átszámításához 

0,1119: tényező a vízgőz hidrogénre való átszámításához [9] 

Wh
a: a minta elemzési nedvessége, m/m % 



7.1.2.2. Nagyműszeres eljárás CHNS elemzésre 

A módszer alapja, hogy a mintát tökéletesen elégetjük, a képződő gázokat olyan detektálási 

módszerrel mutatjuk ki, amelyek teljesítik az alábbi követelményeket: 

• külön-külön és interferencia nélkül jelezze az elemzési gázokat 

• lineáris választ adjon a minták teljes lehetséges koncentrációtartományában, vagy legyen 

lehetséges a nemlineáris válaszok pontos megfeleltetése a koncentrációknak 

Jellemző detektálási módszerek: 

• Hővezető képességi detektorok (Thermal conductivity detector, TCD) 

• Infravörös detektálás 

• Gázkromatográfiás módszer 

Hővezető képességi detektorok (TCD) 

A gázokat a TCD-k és adszorberek megfelelően elrendezett során vezetjük át. A gázok először a 

vízgőzdetektor mintaágán, majd a víz adszorberen, ezt követően a vízgőzdetektor referenciaágán 

haladnak át. Ezt követően a szén-dioxid detektor mintaágába lépnek a gázok, amit előbb a szén-

dioxid adszorber majd a szén-dioxid detektor referenciaága követ. Ekkorra már csak a hélium 

vívőgáz és a nitrogén marad mag a gázokból, amit a nitrogén detektor mérőágára vezetünk. A 

referenciaágra tiszta hélium kerül (7.4. ábra) [8][10]. 

 

7.4. ábra. CHN meghatározó készülék TCD detektorokkal 

(a): égető egység, (b): mérő egység, 1: csőkemence a mintával a minta hélium vívőgázba oxigén 

bekeverésével történő égetéséhez, 2: csőkemence töltettel az interferáló gázrészek eltávolítására, 3: 

gáz homogenizáló kamra, 4: mintavevő hurok, 5: vízgőz detektor, 5: szén-dioxid detektor, 6: 

nitrogén detektor, 8: víz abszorbens, 9: szén-dioxid abszorbens [8] 



 

Infravörös detektorok 

A szén-dioxidot és a vízgőzt az adott gáz hullámhosszúságára beállított detektorokkal határozzuk 

meg. A detektorokba belépő gázokból a zavaró komponenseket (halogenidek, kén-oxidok) el kell 

távolítani. A nitrogént TCD detektorral lehet mérni, a nitrogén detektorra lépő gázból a szén-

dioxidot és a vízgőzt el kell távolítani [10].  

Kromatográfiás módszer 

A minta nagy hőmérsékleten, oxidáló közegben történő gyors és tökéletes elégetése (ún. flash 

combustion) minden szerves és szervetlen komponenst égéstermékké alakít. A képződő gáz 

halmazállapotú égéstermékek hélium vivőgáz segítségével oxidáló és redukáló zónákon való 

átáramoltatás után kromatográfiás oszlopra jutnak, ahol komponenseikre (CO2, H2O, N2, SO2) 

szétválnak. A szétválasztott gázkomponensek észlelése hővezetőképesség-detektorral történik. 

A mintából 3-5 mg anyagot mérünk az ónfóliából készült mintatartóba. Szükség esetén V2O5 

katalizátort kell kevernünk a mintához. Az égési reakció a vertikálisan elhelyezett kvarcüvegből 

készült reaktorcsőben megy végbe, amit egy csőkemence fűt megfelelő hőmérsékletűre (esetünkben 

900 °C-ra). A gázok áramlása fentről lefele történik. A reaktorcsőben több rétegű töltet található, 

ezek (fentről lefelé): kvarcvatta, katalitikus oxidáló (wolfram-oxid), kvarcvatta, rézszemcsék, 

kvarcvatta. Az elemanalizátor elvi felépítési sémáját az 7.5. ábra mutatja be. 

A mérési ciklus indításakor a készülék meghatározott ideig nagytisztaságú oxigént juttat a 

reaktorcsőbe. Ezt követően a mintaadagoló beleejti a csőbe az aktuális mintát. Az ónfóliából készült 

mintatároló (amibe a vizsgálandó anyagot csomagoltuk) heves reakcióval, nagyhőmérsékletű lángot 

biztosítva elég (bizonyos források szerint az 1600 °C-ot is elérheti), ami a minta teljes oxidációját 

eredményezi. Az égetés gyorsan, pár másodperc alatt végbemegy (flash combustion). 

A tökéletes égést az erősen oxidáló atmoszféra és a nagy hőmérséklet biztosítják. A gázok először a 

katalitikus oxidáló rétegen áramlanak keresztül, ami az esetlegesen jelenlévő CO CO2-dá 

oxidálására szolgál. Ezt követően a rézszemcsékből kialakított rétegre jutnak, aminek kettős 

feladata van: egyrészt a maradék oxigén eltávolítására (a detektor védelmében), másrészt a 

képződött nitrogén-oxidok nitrogénné való redukciójára. 

A képződött gázkeveréket (He vívőgázban CO2, H2O, N2 és SO2 keveréke) kromatográfiás oszlopra 

(kolonnára) vezetik. A kolonnában lévő tölteten (pl.: poropak PQS) az egyes gázkomponensek egy 

bizonyos ideig visszatartást szenvednek, amely idő más-más az egyes komponenseknél. Az 

oszlopról az alábbi sorrendben jönnek le a gázkomponensek: N2, CO2, H2O és SO2. Egy 



gázkomponensre jellemző retenciós idő adott oszlop esetén függ a kolonnatér hőmérsékletétől és a 

vivőgáz térfogatáramától. 

 

7.5. ábra. Carlo Erba EA 1108 típusú C, H, N, S, O elemanalizátor elvi felépítése 

 

A szétválasztott gázkomponensek mennyiségi meghatározása hővezetőképességi detektorral 

történik. Ezen detektortípus érzékelője négy elektromosan fűtött wolframszál Wheatstone hídba 

kötve, melyek közül kettőt a mérőágban (a kolonnák után következő vezetékszakasz) a másik kettőt 

az úgynevezett referenciaágban (csak He gáz áramlik rajta keresztül) helyezték el. A szálak 

hőmérséklete a körülötte áramló gáz hővezetőképességétől függ. Amennyiben a tiszta vivőgáz jut a 

mérőágban lévő szálakra, a hőmérséklete megegyezik a referenciaágival, a híd egyensúlyban van, 

az erősítőre az alapvonal jele kerül. Abban az esetben, ha a mérőágban valamelyik gázkomponens 

megjelenik, a wolframszál hőmérséklete és ennél fogva az ellenállása is megváltozik, a híd kibillen 

az egyensúlyából, analóg jelet küld az adatfeldolgozó rendszernek. 



A számítógéppel rögzített feszültség jelek képezik az úgynevezett kromatogramot, ami egy idő-

feszültség diagram (7.6. ábra). A kromatogramon látható ún. csúcsok alatti terület arányos a hozzá 

tartozó elem mennyiségével. 

Az elemanalizátor kalibrációja valamilyen ismert összetételű anyaggal történik, pl: szulfanil-amid, 

BBOT, stb. 

 

7.6. ábra. Az elemanalizátor szolgáltatta tipikus kromatogramm, mely alapján a minta N, C és H 

tartalma számszerűen meghatározható 

7.1.3. Szilárd tüzelőanyagok égéshőjének és fűtőértékének vizsgálata 

Vonatkozó szabványok: 

• MSZ-24000-5 (1978): Szenek laboratóriumi vizsgálata. Az égéshő meghatározása és a 

fűtőérték kiszámítása 

• DIN 51900-2 (2003): Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe - Bestimmung des 

Brennwertes mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes - Teil 2: 

Verfahren mit isoperibolem oder static-jacket Kalorimeter 

• ASTM D 5865 – 01 (2001): Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and 

Coke 

A tüzelőanyagok talán legfontosabb jellemzője a fűtőérték, az az energiamennyiség, ami 

felszabadítható a tüzelőanyag egységnyi mennyiségének tüzelőberendezésben való elégetéséből. 

Fontos tisztázni és élesen megkülönböztetni az égéshő (régiesen: égésmeleg) és a fűtőérték 

fogalmát: 



• Az égéshő (Qs)
1 az a hőmennyiség, ami a tüzelőanyag tömegegységének tökéletes 

elégetésekor felszabadul, az égés utáni maradékok: fel nem használt oxigén, szén- dioxid, 

nitrogén, kén-dioxid gáz halmazállapotban, a (hidrogén égéséből és a nedvességből 

származó) víz folyékony, a hamu pedig szilárd halmazállapotban lesz jelen. 

• A fűtőérték (Qi)1 az a hőmennyiség, ami a tüzelőanyag tömegegységének tökéletes 

elégetésekor felszabadul, az égési maradékok közül a víz gőz halmazállapotban lesz jelen 

[11]. 

Az égéshő és a fűtőérték között a különbséget a keletkező víz folyékony vagy gőz halmazállapota 

jelenti. A gyakorlati tüzeléstechnikában a fűtőértékkel lehet jellemezni a tüzelőanyagokat, hiszen a 

tüzelőberendezésekből a füstgáz az esetek döntő többségében 100 °C fölötti hőmérsékleten távozik, 

aminek következtében a víz gőz fázisban lesz. 

Az égéshő meghatározásában előírt feltételek a legritkábban fordulnak elő ipari berendezésekben2 

az égéshő fogalmára mégis szükség van, mert a laboratóriumi mérőműszerben (kaloriméter) a 

legkényelmesebb olyan feltételt biztosítanunk, ahol a víz kondenzálódik. A közvetlenül mért 

égéshőből a víz párolgáshőjét (25 °C-on 2,449278 kJ/g) levonva számoljuk a fűtőértéket. 

A tüzelőanyagok égéshőjét erre a célra kialakított kaloriméterben elégetve mérjük meg. A mérés 

alapja a következő. Az előzetesen lemért tömegű mintát nagynyomású (2,5 – 3,5 MPa) oxigénnel 

töltött vastag falú acél edényben (ún. bomba) égetjük el tökéletesen. Az égetés során felszabaduló 

hőt felveszi a bomba, valamint a bombát körülvevő ismert mennyiségű víz, aminek a 

hőmérsékletemelkedése arányos az égéskor felszabadult energiával. 

A kaloriméter edény (amibe a vizet töltöttük), a víz és a bomba képezte rendszer a környezetétől 

lehetőség szerint termikusan minél jobban el van szigetelve, így a kísérlet adiabatikus (nincs 

hőcsere a környezettel) égetésnek tekinthető. Az égési reakciót kísérő entalpiaváltozás kifejezhető 

az alábbi módon: 

∆Hr = – C * (T2 – T1) + (n2 – n1) * R * T 

ahol: 

C: a bomba, víz és tartozékok hőkapacitása 

                                                           

1 Az égéshő és fűtőérték jelölésére az MSZ-24000-5 szabványt vettük alapul. Ezen kívül néhány szokásos jelölés:  

égéshő: Ha, GH, Hc 

fűtőérték: Hu, Hnet 

2 A háztartási tüzelőberendezések között egyre nagyobb teret hódítanak a kondenzációs kazánok, kandallók. 

Ezek az eszközök kondenzáltatják a füstgáz víztartalmát (ezzel energiát visszanyerve), tehát itt többnyire teljesül 

az égéshő jelentette végállapot. 



(T2 – T1): a kaloriméter hőmérsékletváltozása a kísérlet alatt 

n1: a gázfázis kiinduló anyagmennyisége 

n2: a gázfázis anyagmennyisége a kísérlet után 

 

A kaloriméter hőmérsékletváltozása a kísérlet során néhány K, ezért a C hőkapacitást állandónak 

tekinthetjük.  

A kaloriméter felépítését a 7.7. ábra szemlélteti. A bomba kísérlet alatt a desztillált vízzel töltött 

acél kaloriméter edényben foglal helyet úgy, hogy a víz teljesen ellepje. A víz homogenitásáról 

keverőlapát, vagy dugattyús keverő gondoskodik. A vízbe hőmérő lóg, ami folyamatosan méri a víz 

hőmérsékletét. A kaloriméter edény oly módon kerül elhelyezésre, hogy minél kisebb legyen a 

hőcsereviszony a környezetével. Az edényt a köpeny vesz körül, ami jellemzően vizet tartalmaz. A 

kaloriméter edény és a köpeny között légrésnek kell lennie. 

A bomba (7.8. ábra) rozsdamentes acélból készült nyomástartó edény, ami rendelkezik az oxigén 

töltéséhez illetve a véggázok elengedéséhez szükséges szelepekkel, illetve a gyújtóhuzal elektromos 

csatlakozásaival. A gyújtóhuzal a tégelyben lévő minta fölött van lazán kihúzva úgy, hogy a két 

vége a két áram hozzávezető pálcához (elektródákhoz) van csatlakoztatva. 

A kalorimetriás mérés három fő szakaszra bontható: az előperiódusra, főperiódusra és az 

utóperiódusra (7.9. ábra). A főperiódus a gyújtással kezdődik, és addig tart, amíg a víz 

hőmérséklete állandó értékre be nem áll. Az elő- és utóperiódus a kaloriméter edény és a környezete 

közötti hőcsereviszonyt leíró korrekciós számításokhoz szükségesek. Az előperiódus utolsó 

hőmérséklete egyúttal a főperiódus első hőmérséklete. A főperiódus utolsó hőmérséklete 

megegyezik az utóperiódus első hőmérsékletével. 

A gyújtás elektromosan történik, ilyenkor vagy a készülék automatikusan, vagy a mérést végző 

személy feszültséget kapcsol a gyújtózsinórra, ami a fejlődő villamos hőtől meggyullad és ezzel 

begyújtja a mintát. 

 



 

7.7. ábra. Bomba kaloriméter felépítése 

1: hőmérő, 2: víz, 3: keverő, 4, bomba, 5: köpeny 

 

 

7.8. ábra. Kaloriméter bomba metszete 

1: oxigén bevezetés, 2: csavaros fedél, 3: bomba test, 4: gyújtóhuzal, 5: tégely 
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7.9. ábra. A vízhőmérséklet alakulása a kaloriméter edényben kísérlet közben 

 

A bomba kalorimétereket osztályozhatjuk üzemmód szerint, megkülönböztetve többek között 

statikus, folyamatosan kompenzált, adiabatikus és isoperibol kalorimétereket (7.10. ábra). A 

legegyszerűbb esetben a köpenyhőmérsékletet egyszer mérjük a kísérlet előtt és után, és abból 

következtetünk a kaloriméter edény és a köpeny közötti hőcsere viszonyra. A folyamatosan 

kompenzált kalorimetria azt jelenti, hogy a készülék folyamatosan méri a köpenyhőmérsékletet 

(nem szabályozza), így a hőáramot pillanatról pillanatra számítja. Az adiabatikus kalorimétereknél a 

köpenyhőmérsékletet az edény vizének hőmérsékletére szabályozza a rendszer, ezáltal biztosítva a 

hőcsere minimalizálását. Az isopelibol kaloriméterek köpenyhőmérsékletét állandó értéken tartják, 

míg a bomba és a kaloriméter edény hőmérséklete mérésenként emelkedik. A mikroprocesszoros 

szabályozó folyamatosan méri a köpeny és a kaloriméter edény vizének a hőmérsékletét, ezen 

hőmérsékletkülönbségből korrigálja az edény és a köpeny közötti hőátadást. 
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7.10. ábra. Kaloriméter üzemmódok – a köpenyhőmérséklet és kaloriméter vízhőmérséklet 

viszonya 

 

A kaloriméter vízértékének meghatározása 

A kaloriméter vízértéke alatt a kaloriméter edény, bomba, tartozékok és a víz együttes hőkapacitását 

értjük. Adódna a lehetőség, hogy az egyes részek fajlagos hőkapacitása és tömege alapján 

határozzuk meg a vízértéket:  

C = cp víz * m víz + cp acél * macél 

ahol: 

C: a kaloriméter vízértéke, kJ/K 

cp víz, cp acél: a víz és az acél fajlagos hőkapacitása, kJ/(kgK) 

m víz, macél: a víz és az acél tömege, kg 

A gyakorlatban a vízérték meghatározása a fenti módszerrel nehézkes és pontatlan lenne, ezért azt 

ismert mennyiségű hő bevitelével mérjük le. Ezt jellemzően ismert égéshőjű kalibráló anyag 

elégetésével tesszük. 

A kalibráló anyagunk lehet egyebek között benzoesav vagy szacharóz. 

A vízérték az alábbi képlettel határozható meg: 

C = (Qs kal * m kal + c1 + c3) / (Tn – T0 – K) 

ahol: 

Qs kal: a kalibráló anyag égésmelege, J/g 

m kal: a kalibráló anyag tömege, g 

c1: gyújtóhuzal égéséből származó hő, J 

c3: salétromsav képződéséből származó hő, J 

Tn: a főperiódus véghőmérséklete, K 

T0: az előperiódus véghőmérséklete, K 

K: a kaloriméter és a környezete közötti hőcsere végett szükséges korrekciós tényező, K 

Az elemzési minta égésmelege: 

Qs
a = C * (Tn – T0 – K) – (c1 + c2 + c3 + c4) / m minta 



ahol:  

Qs
a: az elemzési minta égéshője, J/g 

c2: idegen egyéb anyagok égéshője, J 

c4: kénsav képződéséből származó hő, J 

m minta: a minta tömege, g 

A kaloriméter és a környezete közötti hőátadás korrekciós tényezője:  

K = 0,5 * (dn + dk) + (n – 1) *dk 

ahol:  

dn: a víz hőmérsékletváltozásának sebessége az előkísérlet alatt, K/min 

dk: a víz hőmérsékletváltozásának sebessége az utókísérlet alatt, K/min 

n: a főkísérlet időtartama, min 

A hőcsere korrekció számítására léteznek alternatív nagypontosságú képletek, pl.: Botló-képlet, 

Regnault-Pfaundler-képlet.  

A gyújtóhuzal égéséből származó energia: 

c1 = (m1 – m2) * q1 

ahol: 

m1: a gyújtóhuzal teljes tömege, g 

m2: az el nem égett gyújtóhuzal tömege, g 

q1: a gyújtóhuzal égéshője, J/g 

Égéssegítő anyagok égéséből származó hő: 

c2 = m4 * q2 

ahol: 

m4: égéssegítő anyag tömege, g 

q2: égéssegítő anyag égésmelege, J/g 

Mivel a minta elégetése a bombában közel tiszta oxigénben, nagy hőmérséklet és nyomás mellett 

játszódik le, számos olyan egyéb reakció léphet fel, mely normál körülmények esetén ugyanazon 

anyagnál nem menne végbe. Ezek a mellékreakciók számottevő hőt termelnek, ezért hatásukat 

korrekcióval kell figyelembe venni. Normál körülmények között a tüzelőanyag kéntartalma kén-



dioxiddá oxidálódik és a füstgázzal távozik. Ugyanazon anyag bombában történő égetésekor az 

oxidáció kén-trioxidot eredményez, mely a bombában lévő nedvességgel kénsavat alkot. 

Hasonlóképpen a normál tüzelésnél figyelmen kívül hagyható a nitrogén, azonban a bombában 

rekedt nitrogén molekulák az oxidáció után a vízgőzzel salétromsavat alkotnak. 

A savképződéssel járó energia meghatározásához a bombában lévő folyadék begyűjtésére és 

titrálására van szükség. Miután kivettük a bombát a kaloriméterből, és a gázok kiengedése után 

lecsavartuk a fedelét, a bombában lévő folyadékot egy főzőpohárba töltjük. Ezt követően a 

bombában lévő tégelyt, az elektródákat, a bomba fedelét és a bombát desztillált vízzel átmossuk, és 

beletöltjük a mosófolyadékot is a főzőpohárba ügyelve arra, hogy maximum 200 cm3 vizet 

használjunk fel. A mosófolyadékot a CO2 eltávolítása érdekében felforraljuk, majd 0,05 mólos 

bárium-hidroxid oldattal fenolftalein indikátor jelenlétében megtitráljuk. A titrált oldathoz 20 cm3 

0,05 mólos nátrium-karbonát oldatot adunk. Az oldatot rövid ideig a csapadékkal együtt forraljuk, 

majd leszűrjük. A szűrletet néhányszori átmosás után metilnarancs jelenlétében 0,1 mólos sósav 

oldatta megtitráljuk. 

A salétromsav képződésekor felszabadult energia: 

c3 = 6,0 * (20 – V2) 

A kénsav képződése miatti korrekciós tag: 

c4 = 15,1 * (V1 + V2 – 20) 

ahol: 

6,0: 1 cm3 0,1 mólos salétromsav képződési hője, J/ cm3 

15,1: 1 cm3 0,1 mólos kénsav képződési hője, J/ cm3 

V1 : a bárium-hidroxid oldat fogyása, cm3 

V2: a sósav oldat fogyása, cm3 

Az eredeti nedves anyag égéshője: 

Qs
r = Qs

a * (100% – Wex
r)/100% 

ahol: 

Qs
r: az eredeti nedves anyag égéshője, J/g 

Wex
r: az eredeti nedves anyag durva nedvessége, m/m % 

A fűtőérték (mint fentebb írtuk) az égéshőből a képződő víz párolgáshőjével csökkentve 

határozható meg: 



Qi
r = Qs

r – 24,49278 * (9 * Hr + Wt
r) 

ahol: 

Qi
r: az eredeti minta fűtőértéke, J/g 

Hr: az eredeti minta hidrogéntartalma, m/m % 

Wt
r: az eredeti minta teljes nedvességtartalma, m/m % 

[11][12][13] 

7.1.4. A hamu lágyulási tulajdonságainak vizsgálata 

Vonatkozó szabványok:  

• MSZ 24000-8 (1983): Szenek laboratóriumi vizsgálata. A hamuk olvadási folyamatának 

vizsgálata 

• DIN 51730: Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Asche-Schmelzverhaltens 

• ASTM E 953-8 (2004): Standard Test Method for Fusibility of Refuse-Derived Fuel (RDF) 

Ash 

Az erőműi kazánok szerkezetét a tüzelőanyagok eltüzelésekor keletkező szilárd égési maradék 

károsítja. A károsodás mértéke az eltüzeléskor keletkező hamu kémiai és ásványi összetétele mellett 

a szintereződési lágyulási, olvadási tulajdonságai befolyásolják. 

Szintereződési és lágyulási jellemzők meghatározása 

A hamu lágyulás- és olvadáspontjának kísérleti úton való meghatározására többféle eljárás 

ismeretes, amelyeket három csoportba lehet osztani. Mindhárom csoportra jellemző, hogy a mintát 

(próbatestet) kemencében hevítjük, és detektáljuk a hőmérséklet növekedésének hatására: 

• a próbatest méretváltozását (magasság, szélesség), optikai úton (hevítőmikroszkópos 

eljárás), 

• a próbatest magasságváltozását, mechanikus úton, 

• a minta fajlagos elektromos ellenállását. 

A hevítőmikroszkópos módszer esetén tüzelőanyag hamu olvadási tulajdonságait az alábbi 

hőmérsékleti pontokkal jellemezhetjük: 

� Szintereződési hőmérséklet (SST): az a hőmérséklet ahol a minta magassága a kiinduláshoz 

képest 5%-ot csökkent 

� Deformációs pont (DT): az a hőmérséklet ahol a próbatest kezd gömbszerűvé válni, a 

sarkok, élek elkezdenek lekerekedni 



� Gömb hőmérséklet (ST): az a hőmérséklet ahol a lágyulás jelei megjelennek pl: a felület 

megváltozása élek lekerekedése, a próbatest felfúvósodásának kezdete 

� Félgömb hőmérséklet (HT): az a hőmérséklet ahol a próbatest alakja hasonlít egy félgömbre, 

a megolvadt próbatest fele olyan magas, mint az alapvonala. 

� Folyási (megolvadási) hőmérséklet (FT): az a hőmérséklet ahol a próbatest a kiinduló 

magasság harmadára megolvadt. 

A vizsgálat berendezése  

A vizsgálóberendezés fő komponensei: az elektromosan fűtött csőkemence, a megfigyeléshez, 

fénykép vagy videó felvételhez kialakított nyílás és a fényforrás (7.11. ábra). Mindegyik részt egy 

optikai padon helyezünk el (7.12. ábra). 

 

7.11. ábra. Mérőműszer és a kemence 

 



7.12. ábra. Csőkemence a mintatartóval 

 

A csőkemence központosított, belső átmérője 55 mm, lantán-kromit fűtőszállakal ellátva mely 

1700 °C-ig fűthető. A kemencetér homlokoldalán cserélhető kvarcüveg található, ahol mosógáz 

hozzáadás és elvezetés lehetséges. A kemence önműködő szabályzó- és vezérlő berendezéssel van 

ellátva. A 7.13. ábra a digitális kamera és a csőkemencébe elhelyezett minták elrendezését mutatja. 

 

 

7.13. ábra. Kamera a kemence és minta elhelyezkedése 

 

Az eljárás rövid ismertetése 

A 815±10 °C-on kiégetett hamuból előállított, 3 mm magasságú és 3 mm átmérőjű hengeres méretű 

próbatestet szabályozott körülmények között hevítünk. A műszer kamerája az alakváltozást 

folyamatosan rögzíti és a különböző szabványok szerinti karakterisztikus hőmérsékleteket (DT, ST, 

HT, és FT) automatikusan meghatározza. 

A készülék lehetővé teszi, hogy a szabványban rögzített főbb lágyulási pontoknak megfelelő 

hőmérsékletek jellemző képeit megfigyeljük (7.14. ábra), továbbá a képfeldolgozó szoftver 

folyamatosan elemezve a kamera képeit a magasság- és szélességváltozást diagramon ábrázolja 

(7.15. ábra) [14][15]. 

Gyakorlati feltételek mellett az ásványi alkotók viselkedése tapasztalat szerint a kémiai összetételen 

túl a technikai feltételektől, pl.: a tüzelés módjától is függ. A laboratóriumi mérési eredmények 

éppen ezért nem annyira a konkrét hőmérsékletértékek meghatározása miatt fontosak, mintsem 

abból a szempontból, hogy segítségükkel összehasonlíthatóvá válnak a különböző tüzelőanyag 

hamuk. 



 

a) Kiindulási állapot  

T = 551 °C 

 

b) 5% magasságcsökknés 

SST = 904 °C 

 

c) Deformációs hőmérséklet 

DT = 1279 °C 

 

d) Gömb hőmérséklet 

ST = 1288 °C 

 

e) Félgömb hőmérséklet 

HT = 1321 °C 

 

f) Folyási hőmérséklet 

FT = 1331 °C 

 

7.14. ábra. Egy szén hamu minta lágyulási folyamata jellemző képei 



 

7.15. ábra. Egy szén minta hamujának lágyulási diagramja: méretváltozás a hőmérséklet 

függvényében 

7.2 Gázok vizsgálatai 

7.2.1 Gázok fűtőértékének meghatározása 

Vonatkozó szabványok: 

• MSZ 11448 (1983): A földgáz égéshõjének, fûtõértékének, relatív sûrûségének és Wobbe-

számának meghatározása 

• D1826-(2003): Test Method for Calorific (Heating) Value of Gases in Natural Gas Range by 

Continuous Recording Calorimeter 

Az eltüzelésre alkalmas gázok egyik legfontosabb jellemzője a belőle elégetéskor felszabaduló hő, a 

fűtőérték. A kalorimetriás metódusok jelentős része közvetlenül az égéshőt (azaz azt a hőértéket, 

ami a fűtőértékhez képest pluszban tartalmazza a képződő vízgőz párolgáshőjét) mérik, jelen 

fejezetben ettől eltérően közvetlenül fűtőértéket meghatározó módszerről ejtünk szót. Szinte 

valamennyi gázt mérő kaloriméterre igaz, hogy a működésük folyamatos átáramlású, égéstermék-

hűtőközeg hőcserén alapszik. 

Qgáz * dVgáz/dt= chűt * m hűt/dt * dThűt 

ahol: 

Qgáz: a gáz fűtőértéke (vagy égésmelege), J/m3 

Vgáz : elégetett gáz térfogatárama, m3/h 



chűt : a hűtőközeg hőkapacitása, J/(kg * K) 

m hűt/dt: a hűtőközeg tömegárama, kg/h 

dThűt : a hűtőközeg hőmérsékletemelkedése, K 

A hőfelvevő közeg lehet víz, vagy levegő. 

A mérés elve 

A minta egy kapilláris rendszeren keresztül a hidrogéntüzelésű érzékelő lángba lép, ahol 

valamennyi éghető gázkomponens eloxidálódik. A közvetlenül az érzékelő láng fölé elhelyezett 

hőelem a láng hőmérséklet emelkedését elektromos jellé alakítja, ami arányos a gázkeverék 

fűtőértékével. 

A tulajdonképpeni mérés az égető cellában (7.16. ábra) megy végbe, ahol egy kis érzékelő láng 

helyezkedik el egy égő csőben. A minta folyamatos bevezetéséről a nitrogén táplálású aspirátor 

keltette megszívás gondoskodik. Az aspirátort állandó értékre szabályozott nitrogén működteti, ami 

a minta kapillárison állandó vákuumot eredményez, így biztosítva az égető cellába belépő minta 

konstans térfogatáramát. A minta éghető tartalma az érzékelő láng által elég, ezáltal a láng fölött 

lévő hőelemmel a fűtőértékkel arányos hőmérsékletemelkedés detektálható. A képződő füstgázokat 

az aspirátor szívja ki, majd juttatja a kipufogó rendszeren keresztül a szabadba. 

A hidrogén érzékelő lángot a gyújtóelektróda és az égő cső földelt fala közötti szikra kisülése 

gyújtja be. A lángot szabályozott térfogatáramú hidrogén táplálja, ezáltal biztosítható, hogy a láng 

stabil legyen, és csak akkor változzon a hőmérséklete, ha a mintában éghető gáz található. 

 

 

7.16. ábra. A CalorVal 690 gázkaloriméter égető cellája 



A cella vákuumot (a minta kapillárisban lévő vákuumot) folyamatosan figyeli egy nyomás távadó. 

A cella vákuum változása esetén a készülék hibaüzenetet ad. A készülék gázrendszerének sémája a 

7.17. ábra alapján figyelhető meg [16]. 

 

 

7.17. ábra. A CalorVal 690 gázkaloriméter gázrendszere 

 

Kalibráció, az eredmény számítása 

A kalibráció valamilyen ismert fűtőértékű gázzal (jellemzően metán, esetünkben hidrogén), a 

nullázás pedig nitrogénnel történik. Kalibráció (vagy nullázás) alatt a megfelelő szolenoid szelep 

nyitásával a gáz elönti a mintavezetéket, így a mérőcellába csak a kalibrálógáz (ill. nullázó gáz) jut. 

A nullázás illetve a kalibrálás során mért lánghőmérsékletek Tnull illetve Tkal. A minta mérésekor 

elért lánghőmérséklet: Tminta. A minta fűtőértékének kiszámítása az alábbi módon történik [16][17]: 

Qi minta = (Tminta – Tnull) * Qi kal / (Tkal – Tnull) 

ahol: 

 Qi kal: a kalibrálógáz fűtőértéke 

7.2.2 Gázösszetétel meghatározása kromatográffal 

Vonatkozó szabványok: 

• MSZ ISO 6975 (1998): Földgáz. Kibõvített elemzés. Gázkromatográfiás módszer 



• ASTM D1945-03 (2003): Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography 

• DIN EN ISO 6975 Erdgas - Erweiterte Analyse - Gaschromatographisches Verfahren (ISO 

6975:1997); Deutsche Fassung EN ISO 6975:2005 

 

A gázkromatográfia elve 

A gázkromatográfia egy kémiai analitikai eljárás, ahol összetett mintákat alkotó vegyületek 

meghatározása történik. A gázkromatográf elválasztást biztosító alkatrésze egy gázátjárható vékony 

cső, az úgynevezett oszlop, vagy kolonna. A kolonnán folyamatosan szabályozott térfogatáramú 

inert gáz (vívőgáz, mozgó fázis) halad át, ami jellemzően hélium, ezen kívül lehet argon vagy 

nitrogén is. A vívőgázba juttatott minta a kolonnába lépve alkotó vegyületeire válik: 

gázkomponensek eltérő fizikai, kémiai tulajdonságainak és az oszlop töltetével (álló fázis) való 

kölcsönhatás függvényében eltérő sebességgel haladnak át. A kolonnából kilépett gázkomponensek 

azonosítása és mennyiségi meghatározása a detektorral történik. Az oszlopban lévő álló fázis 

feladata a gázkomponensek szeparálása azáltal, hogy minden komponens más-más időben 

(retenciós idő) hagyja el a kolonnát. A retenciós időket (és a komponensek sorrendjét) elsősorban a 

gázárammal és kolonna hőmérsékletével lehet befolyásolni. A 7.18. ábra a gázkromatográfok 

általános elvi felépítését mutatja meg [18] [19]. 

A gázkromatográfiás oszlopoknak két típusa terjed el, ezek a kapilláris és a töltetes kolonnák. 

Mivel a komponensek szorbciós tulajdonságai és előrehaladása jelentősen függ a vívőgáz 

sebességétől, illetve a kolonna hőmérsékletétől, ezért a precíz vizsgálatokhoz elkerülhetetlen ezen 

tényezők megfelelő szabályozása. Alacsonyabb kolonnahőmérséklettel a szeparáció hatásfoka 

növelhető, de ez jelentősen megnöveli a retenciós időket és vizsgálat időtartamát. Az esetek jó 

részében a mérési cikluson belül változó (többlépcsős, vagy folyamatosan emelkedő) 

kolonnahőmérséklet az ideális megoldás. A vivőgáz térfogatárama hasonlóan hat, mint a 

hőmérséklet: alacsonyabb térfogatáram mellett jobb elválasztást, de nagyobb retenciós időket 

kapunk. 

 



 

7.18. ábra. A gázkromatográfok általános elvi sémája 

Detektor 

A kolonnából kilépő gázkomponensek azonosítására és mennyiségi analízisére a detektor szolgál. 

Az egyik legszélesebb körben alkalmazott gázkromatográfiás detektor a hővezető képességi, azaz 

TCD (Thermal conductivity detector,) (7.19. ábra).  

 

7.19. ábra. Hővezető képesség detektor 

 

A TCD szabályozott hőmérsékletű cellából és az abban lévő feszültség alatt álló fűtőszálakból áll. 

Alapesetben állandósult hőáram áll fenn a fűtőszál és a test között. Ha a kolonnáról lejön az 

elemzett anyag valamelyik komponense, és a hővezetőképessége kisebb a vívőgázéhoz képest, a 

fűtőszál felmelegszik, és megváltozik az ellenállása. Ezt az ellenállás változást jellemzően 

Wheatstone-híd érzékeli, és alakítja mérhető feszültséggé. A referenciaág (csak a vívőgázzal azonos 

gáz halad át rajta) feladata a hőmérsékletváltozás illetve az áramlás változásának hatásait 

kompenzálni [3] [4]. 

Kiértékelés, kalibráció 



Az analitikai kémiában a kalibráció egy bevett eljárás az ismeretlen minta koncentrációjának 

meghatározására az ismert koncentrációjú standard anyaggal való összehasonlítás alapján. A 

kalibrációs görbe nem más, mint a műszer válasza (azaz az analitikai jel) a minta koncentrációjának 

(vagy egy adott komponens mennyiségének) változására, azaz egy koncentráció (mennyiség) – jel 

diagram (7.20. ábra). Az esetünkben komponens mennyiség (ml) – csúcs alatti terület (mVs) 

diagram. 

Egy többlépcsős kalibráció során lineáris regresszió útján meghatározható az alábbi típusú egyenlet 

(7.21. ábra): 

y = m * x +y0 

ahol: 

 y: analitikai jel  

 m: meredekség (érzékenység) 

 x: ismeretlen minta koncentrációja 

 y0: tengelymetszet (a háttérre jellemző állandó) 

 

 

7.20. ábra. Kohógáz minta kromatogramja TCD detektorral, illusztratív példa 

 



 

7.21. ábra. CO kalibráló görbe, illusztratív példa 
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8. Tüzelőberendezések levegő szennyezésének csökkentése 

8.1. Alapfogalmak 

Levegőszennyezésnek tekinthető az a folyamat, melynek során a levegőben meghatározott 

koncentráció értéket meghaladó mértékben megjelenő anyagok az élőlények szervezetét károsítják, 

normális életfolyamatait gátolják, esetleg megszüntetik, az épített környezetben, illetve a létrehozott 

szerkezetekben maradandó károsodást okoznak. 

Meghatározott koncentráció értékeket túllépő mennyiségben jelenlévő kémiailag jól, és kevésbé jól 

definiálható anyagok: 

• gázok és gőzök (kén-dioxid, ózon, szén-monoxid, nitrogén oxidok, benzingőz) 

• finoman diszpergált folyadékok (pl. köd) 

• finoman diszpergált szilárd anyagok (füst) 

• szálló por, korom 

• bűzt okozó gázok, gőzök 

Szennyezőanyag kibocsátók: 

• helyhez kötött kibocsátás 

� kommunális (intézményi) 

� ipari 

� mezőgazdasági 

� lakossági 

• mozgó (diffúz) kibocsátás 

� gépjárművek 

� erőgépek 

Emisszió: 

Időegységre vonatkoztatott kibocsátott szennyezőanyag tömeg(térfogat)árama. Az emisszió-

koncentráció is használatos mértékegység, mg/m3, illetve µg/m3 formában adjuk meg.  

Transzmisszió: 

A kibocsátott szennyezőanyagok változása (fizikai, kémiai). 

Immisszió: 

Egy adott szennyezőanyag koncentrációja egy jól lehatárolt légtérben, elsősorban a talajközeli 

levegőben [1]. 



8.2. A levegőtisztaság védelem szabályozása 

A szabályozások alkalmával több szempont együttes figyelembe vételét kell megvalósítani: 

• egészségügyi-toxikológiai szempontok 

• környezetvédelmi szempontok 

• a szabályozás módjai 

• gazdasági szempontok 

• jogi szempontok  

Nemzetközi szabályozások: 

Meteorológiai Világszervezet (WMO) 

Európai Unió 

Kyotoi Egyezmény 

Kibocsátási kvóták eladási és vételi lehetősége  

Hazai szabályozások: 

KvVM, OMSz, Légkörfizikai Intézet, Környezetvédelmi felügyelőségek 

Egészségügyi Minisztérium, OKK-OKI, területi ÁNTSz szervezetek 

Határértékek: 

• területi határértékek (alapvetően az immissziós értékek alapján határozzák meg) 

• terhelési index (számítása az év nagy részében uralkodó immisszió érték alapján, 

településenként) 

• kibocsátási (emissziós) határérték (alapvetően az előző kettő, illetve a jellemző légköri 

viszonyok alapján célszerű meghatározni) 

Részletes előírások: 

• tüzelési eljárásokra 

• hulladékok égetésére 

• motorbenzin típusú anyagok szállítására ás tárolására 

• illékony szerves vegyületek felhasználására 

A levegőtisztaság-védelem fő célkitűzése az egészséges környezet érdekében a jó levegőminőség 

biztosítása, az emberi egészséget és a természetes környezetet veszélyeztető légszennyezettség 

kialakulásának megelőzése a jogszabályokban előírt levegővédelmi követelmények betartatásával.  



A levegőtisztaság-védelem kereteit a környezetvédelmi törvény alapelveire épülő, a levegő 

védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Kormányrendelet határozza meg. 

A Kormányrendelet végrehajtásának részletes előírásait miniszteri rendeletek tartalmazzák.  Pl. 

tüzelőberendezésekre: 23/2001. (XI.13) KöM rendelet ( a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 

MW th-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak 

technológiai kibocsátási határértékeiről) és a 10/2003. (VII. 11) KVVM rendelet (az 50 MWth és az 

annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és 

légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről). 

A határokon átnyúló hatások miatt a levegő minőségének hatékony védelme megköveteli az 

együttműködést az Európai Unióval és más nemzetközi szervezetekkel.  

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat lehetővé teszi, a hiteles légszennyezettségi adatok 

biztosítását a hazai és nemzetközi szervezetek részére, valamint a lakossági tájékoztatást. Fontos a 

légszennyezettségi határértékek folyamatos felülvizsgálata. 

 A kibocsátások csökkentése a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának szabályozásán 

keresztül valósul meg. A szabályozás legfontosabb eleme az elérhető legjobb technika (BAT) 

alkalmazásának előírása. A legjelentősebb légszennyezéssel járó technológiák,  a nagy 

tüzelőberendezések és a hulladékégetők üzemeltetésére vonatkozó levegővédelmi követelményeket 

külön miniszteri rendeletek  tartalmazzák.  

8.3. Energiafelhasználás és légszennyezés kapcsolata 

Az ipari energiahordozók kiválasztása több tényező mérlegelése alapján történik. Ilyen például a 

beszerezhetőség, nemzetgazdasági szempontok, technológiai megfontolások és a földrajzi fekvés. 

A leggyakrabban használt tüzelőanyagok (szén, olaj, földgáz) a tüzelési folyamatok során számos 

légszennyező anyagot bocsátanak a környezetbe, amelyek közül a legfontosabbak: kén-oxidok, 

nitrogén-oxidok, szén-oxidok, korom, por. 

A fosszilis tüzelőanyagok égésekor keletkező füstgázok összetétele és mennyisége alapvetően a 

tüzelőanyag összetételétől, az égéshez szükséges levegő mennyiségétől, a tüzelés módjától és a 

tűztér jellemzőitől függ. 

A szilárd tüzelőanyagok, a fűtőolaj és a földgáz lényegében szénből és hidrogénből állnak, kis 

mennyiségben nitrogént, oxigént és kenet tartalmaznak. Ezeken túlmenően a szilárd és a 

folyékony tüzelőanyagok hamuval és nem elhanyagolható mennyiségben klorid-, fluoridés 

fémtartalommal (króm, nikkel, kobalt, vanádium és cink stb.) is rendelkeznek. A szilárd és 

folyékony tüzelőanyagok egy - egy jellemző összetételét a 8.1. táblázatban mutatjuk be. 

 



 

8.1. táblázat. Szilárd és folyékony tüzelőanyagok összetétele 

Alkotók, % m/m Lignit Fekete szén Fa 
Könnyű 

fűtőolaj 

Nehéz 

fűtőolaj 

C 50   37 75 40 85,4 84,5 

H 3,6  3,1 5 4 12,2 12,3 

S 0,4 1,7 0,7 - 1,6 1,6 

O 19 15,8 6,3 34,1 0,3 0,6 

N 0,6 1 0,4 0,4 0,6 

H2O 19,4 2 20 0,1 0,3 

hamu 7  42,7 10 1,5 0,01 0,05 

Fűtőérték, MJ/kg 19,7 29,4 14,3 42 41 

 

Néhány gázhalmazállapotú tüzelőanyag összetétele látható a 8.2. táblázatban. A táblázat feltüntet 

két, biomassza elgázosítása során nyert szintézisgáz és egy depónia gáz összetételt is. 

 

8.2. táblázat. Gázösszetételek összehasonlítása 

Összetétel, % v/v Földgáz Szintézis gáz-1 Szintézis gáz-2 Depónia gáz 

CO2 

CH4 

C2H6 

C3H8 

C4H10 

C5H12 

C6H14 

C7H16 

N2 

CO 

H2 

0,0706 

97,933 

0,828 

0,279 

0,101 

0,017 

0,011 

0 

0,7604 

0 

0 

10 

5 

 

 

 

 

 

 

50 

25 

10 

35,8 

21,2 

 

 

 

 

 

 

 

19,7 

23,3 

22,5 

57,5 

 

 

 

 

 

 

20 

Hu, kJ/m3 36019 6027 12600 20583 



 

Az 8.1. ábra a világ primer energiahordozó igényét mutatja be a múltra és az elkövetkező 

évtizedekre vonatkozóan [2]. Az ábra alapján egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az un. fosszilis 

energiahordozók még hosszú ideig energiafelhasználásunk kb. 80%-át teszik ki. 

Összehasonlításként megemlíthetjük, hogy Magyarország 2009-es évi energiafelhasználása 1150 

PJ volt (27,4 Mtoe), amely megoszlásában követte a világtendenciát. 

 

 

8.1. ábra. A világ primer energiafelhasználása (1 toe = 42 GJ) 

 

Légszennyező anyagok emissziójának megítélésére és összehasonlítására a ppm (10-4 tf%) és a 

mg/m3 mértékegységek használatosak. Jobban összehasonlíthatók azok az emissziós adatok, 

amelyek a szennyező anyag mennyiségét a tüzelőanyag fűtőértékére vonatkoztatják, pl. kg/TJ, 

g/kWh. 

8.4. Gázhalmazállapotú légszennyezők 

Az égési folyamatokhoz kapcsolódó legfontosabb gázhalmazállapotú légszennyező anyagok a 

SO2, NOx és CO. 

Kén-oxidok 

Kéntartalmú tüzelőanyagok elégetésekor elsősorban kén-dioxid keletkezik, azonban a 

tüzelőanyagok kéntartalmának mintegy 0,5-5%-a kén-trioxiddá alakul. 

A tüzelőanyagban lévő kén a 



S+O2=SO2 

32,06 kg + 32 kg → 64,06 kg 

32,06 kg + 22,41 m3 → 22,41 m3 

reakció értelmében SO2-dá ég el. 

1 kg S elégetése 0,7 m3 SO2 képződéssel jár.  SO2 képződéshez vezet az alábbi reakció is: 

H2S + 1,5 O2 → SO2 + H2O 

Ipari kemencék és kazánok tűzterében a keletkezett SO2 atomos oxigén jelenlétében SO3-dá 

oxidálódik: 

SO2 + O ↔ SO3  

Ez a reakció 1000 °C feletti hőmérsékleten a láng primer oxidációs zónájában játszódik le. 

A SO2 oxidációs reakcióját a láng hőmérséklete, a levegőfeleslegen keresztül az oxigén 

koncentráció, valamint a tűztéren belül katalizátorként ható anyagok (pl. vas-oxidok, vanádium-

pentoxid) befolyásolják [3]. 

Olajtüzelésű kazánoknál megállapították, hogy az üzemidő növekedésével is nő a füstgáz SO3 

tartalma.  

Hosszabb üzemelési idő után a füstgáz nagyobb SO3 tartalma a kisebb hőmérsékletű tartományban 

(500-600 °C) lejátszódó katalitikus SO3 képződésnek tulajdonítható. 

Az SO2 → SO3 homogén oxidációs folyamat molekuláris oxigénnel nagy hőmérsékleten is igen 

lassan megy végbe. Az oxidációs folyamat reakciósebességét katalizátorok növelik. Ilyen 

katalizátorok a V2O5 vagy Fe2O3. A katalizátor hőmérsékletén kívül a levegőtényezőnek, vagyis az 

oxigéntartalomnak is jelentős szerepe van, 

A szén és az olaj különböző szervetlen anyagokat tartalmaz, amelyek katalitikus hatással vannak a 

SO3 képződésére. Az olajban (pakurában) elsősorban a vanádium- és a vas-oxid katalitikus hatású, 

mely anyagok a SO2 oxidáció fokát jelentősen megnövelik. 

Kazántüzelésnél tehát a csöveken (fűtőfelületeken) lerakódott szennyezések 500-600 °C-os 

hőmérséklet tartományban a füstgáz SO2 tartalmát katalitikusan oxidálják, növelve a lángban már 

keletkezett SO3 mennyiségét. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a tüzelési folyamatok által kibocsátott SOx mennyiségét 

alapvetően a tüzelőanyag kéntartalma határozza meg. 



A SO3/SO2 arány elsősorban a tüzelés módjától függ, ezen belül is a láng hőmérsékletétől, a tüzelés 

során alkalmazott légfeleslegtől és a katalitikus hatások érvényesülésétől. Gáztüzelésnél a SO3/SO2 

arány kialakulásánál jelentéktelen szerepe van a SO2 katalitikus oxidációjának. 

Olajtüzelésű ipari kemencéknél kisebb, olajtüzelésű kazánoknál döntő szerepet játszik a SO2/SO3 

átalakulás folyamatánál a katalitikus oxidáció. Ez a hatás erőteljesen csökkenthető a fűtőfelületek 

tisztítása útján. Széntüzelésű kazánoknál kisebb a SO3 által okozott korrozív hatás, mert a létrejött 

SO3 és kénsav egy része a pernye felületén adszorbeálódva távozik a rendszerből. 

Nitrogén-oxidok 

A környező levegőben szennyező anyagként nagyrészt NO és NO2 keveréke található, amelyek 

együttes mennyiségét a továbbiakban NOx-el jelöljük. A NO vízben kevéssé oldódó, igen 

reakcióképes gáz. A levegő oxigénjével az alábbiak szerint reagál: 

2NO + O2 → 2NO2 

Ez a reakció a füstgázok hűlése folyamán 650 °C alatt megindul és kb. 200 °C-on szinte teljesen 

lejátszódik. Az NO oxigénhez való nagy affinitása az oka, hogy légköri viszonyok között ezen két 

gáz keveréke mérhető. 

A NOx kibocsátás szempontjából az égési folyamatok meghatározóak. A fejlett ipari országokban a 

NOx kibocsátás 55-60%-a a közlekedésből, ~ 40%-a a háztartási és ipari tüzelőberendezésekből és 

az erőművekből származik, ~ 5%-a a vegyipari és természetes forrásokból (biomassza, ásványi 

trágyák, fotokémiai reakciók) [3][4]. 

Nagyhőmérsékletű égési folyamatok terméke a nitrogén-monoxid (NO). A NO képződése 

szempontjából három alapvető nitrogénforrás különböztethető meg [5]: 

• az égési levegő, vagy a tüzelőanyag (pl. földgáz) molekuláris nitrogéntartalma; 

•  nitrogéntartalmú szerves vegyületek, ún. NX típusú nitrogén vegyületek (ahol X jelenthet 

pl. karbont vagy hidrogént). Ilyen vegyületekkel találkozhatunk pl. a pakuránál, a fűtő-

olajoknál. 

A NO háromféle képződési mechanizmusát az alábbiakban foglaljuk össze: 

Nitrogén forrás   Reakció közeg   Mechanizmus 

N2 LEV   →  Füstgáz  →  Termikus NO 

N2 TÜZ..A  →  Lángfront  →  Gyors NO 

NX TÜZ.A.  →  Lángfront  →  Tüzelőanyag NO 



Földgáztüzelésnél csak a termikus és a gyors NO képződése játszik szerepet, szén és olajtüzelésnél 

mind a három mechanizmussal számolni kell. 

 

A termikus NO képződése 

A termikus NO keletkezésének alapreakciói a Zeldovich-mechanizmus szerint. 

O + N2 → NO + N 

N + O2 → NO + O 

N + O2 → NO + H 

 

Tüzelőanyag NO 

Fűtőolajok és szenek nitrogénvegyületeket is tartalmaznak, amelyek oxidációja növeli az elégető 

berendezés NOx kibocsátását. Az erőművekben eltüzelt szenek 5-15 tömeg % mennyiségben 

tartalmaznak nitrogént szerves vegyületek formájában. Fűtőolajokban a kötött nitrogén 0,1-2 

tömeg % lehet.  

A láng oxidációs zónájában a tüzelőanyag nitrogéntartalmú szerves vegyületei (NX) nagyon 

gyorsan átalakulnak másodlagos nitrogéntartalmú termékekké (NZ), amelyek elsősorban a 

szénhidrogén gyököknek tulajdoníthatók. A nitrogéntartalmú vegyületek és másodlagos termékei 

(pl. HCN) NO-dá és N2-vé alakulhatnak. 

 

Promt NO 

A termikus mechanizmussal keletkező NO viszonylag lassú folyamat eredménye. A lángfrontban 

azonban a molekuláris nitrogén szénhidrogén gyökök vagy karbon jelenlétében az alábbi 

mechanizmusok és reakciók szerint reagál. Az így keletkező NO-t gyors NO-nak, promt NO-nak 

vagy Fenimore NO-nak nevezik: 

További jelentős reakciók: 

 

CH + N2 → HCN + N  

 

 

CH2 + N2 → HCN + NH 



C + N2 → CN+N 

A "gyors NO" mechanizmus tehát csak egy különleges esete a" tüzelőanyag NO" mecha-

nizmusnak. A nitrogén úgy viselkedik a lángfrontban, mint a tüzelőanyag nitrogén tartalmú 

vegyülete. 

A NO képződést befolyásoló tényezők 

A NO keletkezését befolyásoló legfontosabb tényezők a lánghőmérséklet, az égéstermékek 

tartózkodási ideje a nagyhőmérsékletű zónában és a tüzelésnél alkalmazott levegőfelesleg [6]. 

Általában mindazok a tényezők, amelyek a láng hőmérsékletét növelik, növelik a képződött NO 

mennyiségét. Ilyen irányba ható tényezők pl. az égési levegő és a tüzelő¬anyag előmelegítése, az 

égési levegő oxigénnel való dúsítása és a tüzelőanyag dúsítása. 

A NO képződés szempontjából a láng maximális hőmérsékletének van döntő jelentősége. 

Az égéstermékek tartózkodási ideje a nagyhőmérsékletű munkatérben befolyásolja a keletkezett NO 

mennyiségét (8.2. ábra, a)) [7]. A tartózkodási idő növekedésével nő a NO képződés. 

A láng maximális hőmérséklete, valamint az égéstermékek tartózkodási ideje a nagyhőmérsékletű 

zónában a hőterheléstől, az égők és a tüzelőberendezés aerodinamikai jellemzőitől is függ. 

Mindezen tényezők kölcsönhatásban vannak az égők konstrukciójával, elhelyezésével, több égő 

lángjának egymásra hatásával, a láng szerkezetével, a gázsugár alakjával és fizikai paramétereivel. 

A levegőtényező NO képződésre gyakorolt hatásának vizsgálatával foglalkozó kutatási beszámolók 

megegyeznek abban, hogy a képződött NO mennyisége a levegőtényező függvényében egy 

maximumos görbe szerint változik (8.2. ábra, b)) [7]. 

 

8.2. ábra. A láng hőmérséklete (A) és az oxigén felesleg (B) hatása a NOx képződés folyamatára 

(xF=[(x-32)5]/9 ,°C) 

 



Szén-monoxid és korom 

A CO alapvetően tökéletlen égési folyamatok eredménye ugyanúgy, mint a korom. A CO 

képződést befolyásoló tényezők egyben a koromképződést is befolyásolják, mindketten az égés 

közbenső termékei. 

CO és korom jelenlétének a tüzelőberendezés füstgázában több oka lehet: 

• a tüzelőanyag és a levegő nem megfelelő keveredése következtében inhomogén elegy 

kialakulása; 

• láng lehűlése az égőben (vagy tűztérben); levegő vagy füstgáz visszaáramlás miatt helyi 

hőmérséklet-egyenetlenség alakul ki; 

• levegő túladagolás következtében kialakuló kicsi lánghőmérséklet; 

• sztöchiometrikus levegőnél kevesebb levegőmennyiséggel történő tüzelés;  

• kevés tér áll az égés rendelkezésére; 

• nagy lánglesugárzás miatt a láng hőmérsékletének rohamos csökkenése; a nagyhőmér-

sékletű zónában a komponensek tartózkodási ideje kicsi, a közvetítő reakciók nem fe-

jeződnek be. 

A felsorolt okok alapvetően a tüzelőberendezéssel vagy tüzeléstechnikai rendellenességgel 

függnek össze. Földgáz- és olajtüzelésnél a CO emisszió megfelelő égők használata, beállítása 

és karbantartása esetén jelentéktelen. 

8.5. Gázhalmazállapotú levegőszennyezők leválasztására szolgáló berendezések 

A gázhalmazállapotú légszennyező anyagok emissziójának megakadályozása két úton történhet: 

• A légszennyező technológiai eljárás vagy művelet oly módon történő módosításával, 

melynek következtében az emisszió megszűnik vagy az előírt normaérték alá csökken. 

• Zárt rendszerben végbemenő folyamatoknál — ahol a keletkező szennyezőanyagok sza-

bályozott légforgalmi csatornán keresztül távoznak a rendszerből — leválasztó berendezés, 

ill. eljárás alkalmazásával. 

A levegőtisztaság-védelmi előírások meghatározzák a szükséges tisztítás mértékét, a tisztítási 

folyamat hatásfokát. A tisztító berendezés kiválasztásához ismerni kell a gáz áramlási sebességét, a 

gáz hőmérsékletét, a gázáram összetételét és a szennyezőanyag koncentrációját. 

Nem elegendő a megfelelő tisztítási módszer megválasztása, hanem figyelembe kell venni azt is, 

hogy a tisztítási eljárás során leválasztott komponensekkel a továbbiakban mi történjék.  



A következő megoldások lehetségesek: 

• a szennyező komponensek átalakítása ártalmatlan anyagokká, 

• a szennyező anyagok visszanyerése hasznosítható formában, 

• az eljárás során keletkező szennyvíz, iszap vagy elhasznált abszorbens kezelése és 

elhelyezése. 

A légszennyező gázok lekötésére az alábbi fő módszerek ismeretesek: 

• abszorpciós,  

• adszorpciós,  

• kondenzációs,  

• elégetéses. 

Egy másik csoportosítás szerint: 

• nedves eljárások, 

• száraz eljárások. 

8.5.1. Nedves eljárások berendezései 

Az abszorpció elvén alapuló légtisztító berendezések a nedves légtisztítók csoportjába sorolhatók. 

A nedves eljárások előnye: 

• az eljárás alkalmazhatósága független a hordozó közeg (levegő, gáz, füstgáz) vízgőz-

tartalmától, 

• a lekötő abszorbens folyadék hatásossága fizikai és kémiai úton fokozható, aktivitásának 

szintje folyamatosan fenntartható, 

• azonos szerkezeti kivitel mellett többféle igényhez lehet alkalmazni. 

A nedves eljárások hátránya: 

• nagyobb hőmérsékletű szennyezett gáz vagy levegő esetén fellép a lekötő oldat párolgása, 

• a nedvesség állandó jelenléte (amely általában lúgos vagy savas vizes oldat) korrózió 

veszélyt jelent, 

• kezeléstechnikai problémák jelentkezhetnek. 

A különféle nedves gáztisztító berendezések gyártóinál két irányzat honosodott meg: 

• Felületbázisú légtisztítók: a tisztító térbe a folyadékvezetés öntözéssel vagy porlasztással 



történik terelő csatornák vagy nagy fajlagos felületű töltetek alkalmazásával, a tisztítandó 

gáz és az abszorbens folyadék érintkezési felületének növelése céljából. 

• Energiabázisú légtisztítók: viszonylag kisebb térben és felületen történik a tisztítandó gáz és 

az abszorbens folyadék érintkezése, nagy energiatartalom mellett az érintkezés 

intenzitásának fokozása céljából. 

A gázok folyadékokban való oldékonysága a folyadék és a megkötendő gáz anyagi sajátságait 

kifejező fajlagos abszorpciótól, a gáznak a gáztérben lévő parciális nyomásától és a hőmérséklettől 

függ. Az oldékonyság a gáz parciális nyomásának növekedésével nő, a hőmérséklet emelkedésével 

csökken. Egy felosztást mutat a 8.3. ábra [8].  

Víz ritkán alkalmas kellő hatékonyságú abszorpcióra, ezért legtöbbször valamilyen megfelelő olda-

tot használnak gáztisztításra. Az abszorbens folyadék a megkötendő gázzal fizikai abszorpción 

kívül kémiai reakcióba is léphet, és ez megsokszorozza a tisztítás hatékonyságát. 

 

 

8.3. ábra. Gázok folyadékokban való oldékonyságának függése a hőmérséklettől 

 

Az abszorbens anyagokkal szemben támasztott követelmények: ne legyenek illékonyak és 

gyúlékonyak, szagtalanság, kis viszkozitás, alacsony ár. 

Abszorbens anyagok lehetnek: semlegesítő vegyi anyagok oldatai, szerves oldószerek, olajok, víz, 

vizes oldatok. Pl. a H2S megkötéséhez alkalmazott abszorbens anyagok a következők: trikálium-

foszfát, nátrium-karbonát, nátrium-fenolát, kálium-hidroxid, nátrium-hidroxid. A tisztítóberendezés 

kapacitása az időegység alatt átáramoltatott tisztítandó gáz térfogatával jellemezhető.  

A gáz áramlási sebessége növelésének azonban több akadálya is van: 

• csökken a tartózkodási idő és így a tisztítási hatásfok, 



• nő a tisztítóberendezésre eső nyomásveszteség és így az energiaszükséglet,  

• a gáz sok abszorbens folyadékot ragad magával. 

A leggyakoribb készüléktípusokat a következőkben ismertetjük [3]. 

A legegyszerűbb készülékek a mosótornyok, amelyekben a tisztítandó gázt ellenáramban vezetjük a 

bepermetezett mosófolyadékkal szembe (8.4. ábra) [9].  

Üres és töltött mosótornyokat különböztetünk meg. Az üres mosótornyok kis nyomáseséssel és 

energiafelhasználással dolgoznak, a leválasztás hatásfoka rosszabb a töltetes tornyokéval szemben. 

 

8.4. ábra. Töltet nélküli mosótorony 

 

Elterjedtebbek a töltetes mosótornyok, mert ezekben a mosófolyadék érintkezési felülete és 

tartózkodási ideje változtatható a töltet mennyiségével. A folyadék vékony filmbevonatot képezve 

csurog le az e célra kialakított töltetfelületen és találkozik a gázzal. A töltetes mosótorony elvi 

vázlata az 8.5. ábra rajzán látható [10]. 



 

8.5. ábra. Töltetes mosótorony 

 

A töltetek formájuk szerint lehetnek golyók, nyergek, Rasching-gyűrűk stb. A töltetek anyaga lehet 

szén, kerámia, saválló fém, az alkalmazási célnak megfelelően [3]. A 8.6. ábra a) rajzai különböző 

formájú töltetanyagokat mutatnak. 

A mosótornyokat lúg- és saválló bélésanyaggal kell ellátni. A tornyok megtöltésénél ügyelni kell 

arra, hogy a töltés válogatott és rendezett legyen. Ömlesztett töltésnél dugulási veszély lép fel. 

Nagy sebességű gázáramlás szintén üzemzavarhoz vezet, mert a gázáramlás sebessége megállítja a 

folyadék lefelé haladását, és a mosótorony elárasztott helyzetben nem üzemel. Nagy érintkezési 

felületet a tisztítandó gáz és a mosófolyadék között tányéros mosótornyokban is létre szoktak hozni.  

Egyik megoldás amikor ún. buboréksapkák segítségével kényszerítik a tisztítandó gázt 

irányváltoztatásra (8.6. ábra b)). Miközben a gáz a buktatós buborékoltatón keresztül a tornyon 

végighalad, a folyadék túlfolyók segítségével ellenirányban áramlik. 

 



 

a) 

 

b) 

8.6. ábra. Mosótornyok különböző formájú töltetanyagai és buboréksapkák 

 

Rendszerint a vizet visszakeringtetik a rendszerbe, friss víz adagolásával kombinálva. 

Nyomásveszteségük 250-3000 Pa. Gázsebesség üres toronykeresztmetszetre vonatkoztatva 0,5-2 

m/s, hatásfok 85-98%. 

A gázhalmazállapotú levegőszennyezők (vagy por) leválasztásának hatásossága növelése érdekében 

a készülék kialakításával az áramlási viszonyokat változtatják. 

A mosófolyadéknak a töltetágy teljes keresztmetszetében és magasságában való egyenletes 

elosztását folyadékelosztó és töltettartó tálcák biztosítják. 

 Mivel a formatestek, különösen az ömlesztve elhelyezett töltetelemek nagymértékben hajlamosak a 

mosófolyadék jelentős részének az abszorber falához való vezetésére, ezért a folyadékelosztó 

tálcákat minden töltetszakasznál be kell építeni a toronyba.  

Formai kialakításukat mutatja be az 8.7. ábra [3]. 

 

  

8.7. ábra. Folyadékelosztó és töltettartó tálcák 

 

Vízszintes elhelyezésű töltetes mosót ábrázol a 8.8. ábra [11]. 



 

8.8. ábra. Vízszintes építésű töltetes mosó 

 

Előnyös áramlási viszonyok alakulnak ki a lebegtetett ágyas gázmosóknál. A mosóberendezés 

lényege a könnyű (pl. polietilén) golyókból álló ágy, amelyet a gázáramlás lebegő állapotban tart. A 

forgó, egymással állandóan súrlódó golyók a mosófolyadék és a gáz intenzív érintkezését 

biztosítják, valamint a mozgó golyók egyben védelmet nyújtanak az eltömődés ellen. A készülék 

vázlatát az 8.9. ábra szemlélteti [12]. 

A Venturi-tisztítók a nedves tisztítóberendezésekhez tartoznak, ezen belül is az energiabázisú 

légtisztítókhoz. A leggyakoribb megoldásnál a tisztítandó gáz és a mosófolyadék keveredéséhez 

szükséges energiát a gáz szolgáltatja. A gázáram nagy sebességgel halad keresztül a Venturi-szűkü-

leten, ahová a mosófolyadék kis nyomás mellett lép be és megindul a cseppképződés. 

A Venturi-tisztítók a légkör gáznemű és szilárd szennyezőinek leválasztására egyaránt 

alkalmazhatók. A leválasztás hatásfoka a Venturi-szűkületben a legnagyobb, ott ahol a tisztítandó 

gáz maximális sebességet ér el és a cseppek még csak kezdenek gyorsulni. A gáz áramlási 

sebessége a legszűkebb keresztmetszetben 60-120 m/s-ot is elérhet. 

Több Venturi-típusú leválasztó ismeretes, amelyek a folyadék bevezetésének módjától különböznek 

egymástól [3]. Tangenciális és központi folyadék bevezetésű mosót láthatunk a 8.10. ábra rajzán 

[13]. 

Egyes megoldásoknál az áramlási sebesség a szűkület méretének változtatásával szabályozható 

(8.11. ábra) [14]. 

A Venturi mosót a hatékony cseppleválasztás érdekében sokszor egy ciklon követi (8.12. ábra) 

[15]. 



 

8.9. ábra. Lebegtetett ágyas gázmosó 

 

 

8.10. ábra. Tangenciális és központi folyadékáramlású mosó 



 

8.11. ábra. Venturi mosó szabályozható szűkülettel 

 

8.12. ábra. Venturi mosó ciklonnal 

 

Egy különleges Venturi mosót mutat a 8.13. ábra, ahol a tisztítandó gáz és az abszorbens folyadék 

váltakozva ki-be áramlik a tangenciálisan forgó Venturi szűk oldalsó nyílásaiba. A nagy kinetikus 



energia következtében az abszorbens folyadék porlasztása jó. A mosó folyadék a centrifugális erő 

hatására a felső szekcióból a lefolyó csöveken visszacsurog a berendezés alsó részébe [16].  

A Monroe Environmental cég egy másik Venturi tisztítója látható a 8.14. ábra rajzán [16]. 

Az 8.15. ábra kétfokozatú Venturi-mosót ábrázol, amelyben az első fokozat kisebb torok 

sebességgel (kb. 50 m/s) a szennyezett gáz előtisztítását, a második fokozat (w ≈ 100 m/s) a finom 

tisztítást végzi. Az első fokozat szennyezett iszapos mosófolyadékát külön vezetik, a második 

fokozat mosófolyadékát kevesebb szennyezőanyag tartalma miatt az első fokozat 

mosófolyadékaként táplálják vissza [17]. 

 

8.13. ábra. Összetett Venturi tisztító 

 

8.14. ábra. Venturi tisztító folyadékleválasztóval 



 

 

8.15. ábra. Kétfokozatú Venturi tisztító 

8.5.2. Száraz légtisztítási eljárások 

A száraz légtisztítási eljárások három csoportba sorolhatók: 

• adszorpciós eljárások, 

• kondenzációs eljárások, 

• elégetéses eljárások. 

Gázhalmazállapotú légszennyezők leválasztására elsősorban az elégetéses eljárások terjedtek el, 

ezeket követik az adszorpciós módszerek. A kondenzációs eljárások többnyire valamilyen nagyobb 

hatásfokú leválasztási technológia kiegészítői. 

Adszorpciós légtisztítás 

Gázok szilárd felületen való megkötődését adszorpciónak nevezzük. Az adszorpciót egyes 

esetekben kémiai, más esetekben fizikai erők idézik elő. Kémiai adszorpció esetében az adszorpciós 

folyamat nem reverzibilis, ellentétben a fizikai adszorpcióval, amely megfordítható. 

Az adszorpciós folyamathoz használt szilárd anyagot adszorbensnek nevezzük. Tájékoztató 

alapelvként az adszorbens anyagok kiválasztásánál elfogadható, hogy apoláris molekulát apoláris 

adszorbens poláris molekulát poláris adszorbens köt meg. 

Leggyakrabban használt adszorbens anyagok a következők: aktív szén, szilikagél, szilikátok, 

polimer gélek (porapack, polypack), alumínium-oxid, molekulárszűrő, szintetikus zeolitok stb.  

Az adszorpción alapuló légtisztító berendezéseknél az alábbi megoldások lehetségesek: 



• nyugvó ágyas adszorpció: a tisztítandó gáz áthalad egy nyugvó adszorbens ágyon, 

• mozgó ágyas adszorpció: nemcsak a tisztítandó gáz, hanem az adszorbens is mozog, 

• fluid ágyas adszorpció: a felfelé áramló tisztítandó gáz a finom eloszlású adszorbens rétegen 

keresztülhaladva azt lebegésben tartja, 

• porlasztásos adszorpció: a finom szemcseeloszlású adszorbens anyagot beporlasztják a 

tisztítandó gázáramba. 

A fenti megoldások közül legelterjedtebben a nyugvó ágyas és a fluid ágyas adszorpciós eljárásokat 

alkalmazzák. 

Az adszorpciós rendszerek hatásosságát az alábbi tényezők befolyásolják: 

• az adszorbens felülete, 

• az adszorbens minősége, 

• az adszorbens ágy mérete, 

• a tisztítandó gázáram sebessége, 

• a rendszer hőmérséklete és nyomása, 

• az ágyazat töltése, 

• a rendszer hőmérséklete és nyomása, 

• a gázáramban jelenlevő zavaró komponensek jelenléte, 

• az exotermikus adszorpciós folyamat során keletkező hő elvezetése, 

• az eltávolítandó szennyezőgáz koncentrációja. 

Az elterjedt nyugvó ágyas adszorpciós berendezések három alaptípusa különböztethető meg: 

• recirkulációs egységek, 

• a tisztítandó gázt egyszer átbocsátó, nem regenerálható adszorbenssel működő egységek, 

• a tisztítandó gázt egyszer átbocsátó regenerálható adszorbenssel működő egységek. 

Az első csoport berendezései légszennyezők csökkentésére nem nyertek alkalmazást, elsősorban 

mint légkondicionáló berendezések működnek. 

Az adszorbens regenerálása rendszerint kisnyomású gőzzel történik, amely követi az ágyazat 

hőmérsékletét, eltávolítja, kondenzálja és elegyíti az adszorbeált anyagot. 



Egy nyugvó ágyas adszorber vázlatos rajzát mutatja a 8.16. ábra [18]. Párhuzamos adszorber ágyat 

mutat a 8.17. ábra [18]. 

 

8.16. ábra. Aktív szenes adszorber 

 

 

8.17. ábra. Fix ágyas adszorber párhuzamos leválasztó kamrákkal 

 

Nagyobb koncentrációjú légszennyező anyagok eltávolításánál alkalmazzák a párhuzamosan 

kacsolt fix ágyas regenerálható adszorpciós rendszereket. Két vagy több adszorpciós egységet 

tartalmaz a rendszer, amelyekből egyet mindig regenerálnak, a többi üzemel. Egy ilyen rendszert 

mutat be a 8.18. ábra [19]. 



 

8.18. ábra. Párhuzamosan kapcsolt adszorberek 

 

Egy mozgó ágyas regenerálható adszorpciós berendezés működési elve látható a 8.19. ábra rajzán 

[20]. 

 

8.19. ábra. Mozgó ágyas regenerálható adszorber 

 



 

Elégetéses eljárások 

Az ipari eljárások során kibocsátott legtöbb szerves gáz és gőz, valamint könnyen oxidálható 

szervetlen gázalkotó alkalmas arra, hogy különféle tüzelési eljárás útján mennyiségük minimális 

értékre csökkenthető, esetleg megszüntethető legyen.  

Az elégetéses módszernek 3 alaptípusa van: 

• nyílt lánggal történő elégetés, 

• közvetlen elégetés utánégetőben, nagy hőmérsékleten, 

• katalitikus elégetés viszonylag kis hőmérsékleten. 

Bármely termikus elégetési rendszert 4 paraméter határoz meg döntően: 

• a szennyezőanyagok tartózkodási ideje az oxidáció hőmérsékletén, 

• az elegendő oxigén jelenléte, 

• a gázok hőmérséklete, 

• a turbulencia, amely biztosítja az érintkezést a szennyezőanyagok és a láng között. 

A klór-, fluor- és kéntartalmú anyagok égése során HCl, HF, SO2 keletkezik. Ezek a vegyületek a 

vízgőz jelenlétében korrozív savakat képeznek. Amennyiben ezek az anyagok jelentős 

mennyiségben vannak jelen a tisztítandó gázban, úgy az utánégetőt mosórendszerrel kell 

összekapcsolni. 

Nyílt lánggal történő elégetés 

A nyílt lánggal történő elégetés a legkevésbé előnyös módszer. Tökéletlen égés miatt nem teljesíti 

az előírások által megszabott követelményeket. Az égési idő rendszerint nem elég ahhoz, hogy az 

oxidáció tökéletesen menjen végbe. 

A nyílt lánggal történő elégetést elsősorban vegyi üzemeink és a kőolaj finomítók alkalmazzák. A 

lánghoz gyakran inert gázt vagy gőzt kevernek turbulencia létrehozása céljából. A gőz 

beporlasztása egyben a kéménytorok hűtését is szolgálja és csökkenti a koromképződést. 

A gőz a fáklyafejből kilépő véggázt megkeveri és az égési levegővel való tökéletesebb keveredést 

segíti. A fáklyába túlhevített gőzt kell adagolni, hogy részleges kondenzációja se következzék be a 

lángba való behatolásáig. A gáztisztításnak ezt a módját csak könnyen éghető gázok esetében 

alkalmazzák. 



Biztonsági és környezetvédelmi okokból lényeges, hogy a láng magasan a talajszint felett 

helyezkedjen el, korommentes legyen, ne gyulladjon vissza, kis zajhatással üzemeljen. Elvi vázlatát 

az 8.20. ábra mutatja [3]. 

 

8.20. ábra. Nyílt lánggal történő elégetés vázlata és a kémény torok kialakítása 

 

Közvetlen elégetés utánégető berendezésben 

A közvetlen elégetés rendszerint gáz- vagy olajtüzelésű berendezésben történik, ahol a gázokat 

gyulladási hőmérsékletükre hevítve levegővel összekeverve megfelelő tartózkodási idő mellett 

tökéletesen elégetik. A tökéletes elégetéshez szükséges idő az utánégető berendezésekben 0,3-0,5 

sec, a hőmérséklet pedig 773 és 1073 K között változik. 

A hőmérséklet értékét természetesen az eltávolítandó szennyezés kémiai összetétele határozza meg.  

A hőmérséklet határértékei a következők: 

• szageltávolítás: 773-873 K, 

• szénhidrogének oxidálása: 773-923 K, 

• szénmonoxid oxidációja: 923-1023 K. 

Minél rövidebb a tartózkodási idő, annál nagyobb hőmérsékletre van szükség.  

Az égési tér hőmérsékletének megfelelő szintre történő emelését injektoros vagy légbefúvásos 

előkeveréses égővel végzik. Az égő biztonságos üzemeltetése szempontjából fontos, hogy a 

tüzelőanyag-levegő áramlási sebessége a tisztítandó gáz lángjának áramlási sebessége fölött legyen. 

A szennyező gáz beáramlásának ellenőrzése robbanásveszély elkerülése miatt is lényeges. 



Mivel egy adott termikus utánégető berendezés nem eredményez hasznos végterméket, ezért 

rendkívül fontos, hogy fenntartásának költségeit minimális értékre lehessen csökkenteni. 

Szükség van tehát az utánégető által termelt hőmennyiség visszanyerésére.  

A hő-visszanyerés módjai: 

• hőcserélő segítségével, a gázfogyasztás csökkentése céljából a kezelendő gázt az égető-

berendezés által termelt hővel előmelegítjük (8.21. ábra) [21]; 

• a friss levegőt melegíti elő a hőcserélőben és a meleg levegőt más technológiai berende-

zésben használja fel, pl. szárítóberendezésben; 

• a közvetlen visszanyerés egyik módja, hogy az égőfejből származó gáz egy részét friss 

levegővel keverve más technológiai berendezésbe (pl. szárító) vezetjük.  

 

8.21. ábra. A tisztítandó gáz előmelegítése az utánégetőben 

 

Egy jól megszerkesztett elégető berendezés hatásfoka eléri a 90-99%-ot. Az utánégetők kis 

nyomáseséssel dolgoznak, helyes tervezés esetén kevés karbantartást igényelnek. 

Katalitikus égetés 

A katalitikus égetés katalizátorok jelenlétében lejátszódó alacsony hőmérsékletű oxidáció. 

Különféle organikus gőzök és gázok katalitikus oxidációja láng nélkül megy végbe a katalizátor 

felületén. A reakció hőmérséklet-tartománya: 250-500 °C. 



Katalitikus elégetésre 165-1650 kJ/m3 fűtőértékű gázokat használnak. 165 kJ/m3-nél kisebb 

fűtőértékű véggázok csak külön hőenergia bejuttatásával égethetők el. A katalitikus égetés hőigénye 

a termikus égetéshez viszonyítva 40-50%-kal kisebb. Tisztítási hatásfoka 99%. 

A katalizátorok élettartama változó, helyes kezelés mellett több éven át is használhatók. 

Leggyakrabban használt katalizátoranyagok a következők: 

• platina és platinaötvözetek, 

• platina és alumínium-oxid kombinációk, 

• fémoxidok és fémoxid keverékek. 

A katalizátoranyagokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények az alábbiakban 

foglalhatók össze [22]: 

• nagy fajlagos felület, 

• katalizátormérgekkel szembeni ellenállás, 

• könnyen kivitelezhető regenerálhatóság. 

A katalizátormérgek olyan anyagok, amelyek már kis mennyiségben is károsan hatnak a katalizátor 

működésére. A katalizátor méregérzékenysége általában annál nagyobb, minél aktívabb a 

katalizátor. Katalizátorméregként hatnak egyes fémek vagy szerves fémvegyületek gőzei, 

rendszerint As, Pb, Hg és Zn-tartalmú vegyületek. A katalizátorok hatásossága fokozható nagy 

felületű szilárd anyagra történő felvitellel. A katalizátorhordozók katalitikus aktivitása a 

folyamatban kicsi vagy egyáltalán nincs 

Hordozós katalizátorok készítése történhet együtt a katalitikusan aktív anyaggal vagy a hordozónak 

a katalizátorral történő utólagos impregnálásával. 

A katalizátorhordozók előnyei: 

• növelik a katalizátor fajlagos felületét, ami drága katalizátorok alkalmazásánál előnyös, 

• fokozzák a katalizátor stabilitását, 

• növelik a katalizátormérgekkel szembeni ellenállását. 

Természetes és szintetikus alapanyagú katalizátorhordozók ismeretesek. Természetes alapanyagok a 

kovaföld, agyag, szintetikus alapanyagok, szilikagél, kovasav, alumínium-oxid, magnézium-oxid. 

A katalitikus folyamatoknál alkalmaznak ún. keverék katalizátorokat is. Két vagy több 

katalizátoranyag keverése akkor célszerű, ha az összekeverés hatására a katalitikus hatásfok 

additivitása tapasztalható. 



Katalitikus elégetőberendezéseknél az elégető egységből távozó füstgázok hőmérséklete függ a 

tisztítandó gázok fűtőértékétől. A füstgázok hőtartalmát a nem katalitikus utánégető 

berendezésekhez hasonlóan hővisszanyerésre lehet felhasználni.  

Általában a katalitikus égető az alábbi fő részekből áll: 

• kontakt kemence 

• hőcserélő 

• ventilátor 

• mérő és szabályozó műszerek 

• előmelegítő égő 

Egy katalitikus utánégetőt mutat be a 8.22. ábra [21]. 

 

8.22. ábra. Katalitikus utánégető hőcserélővel 

8.6. SO2 és NOx leválasztási technológiák 

A SO2 és NOx leválasztására számtalan technológiai eljárást fejlesztettek ki, ezek közül példaként a 

legelterjedtebb módszerek közül mutatunk be néhányat. 

8.6.1. SO2 leválasztása abszorpcióval 

Ca(OH)2 abszorbens anyag alkalmazásánál az abszorpciós folyamat eredményeként 95%-ban 

CaSO4 keletkezik kb. 0,5% CaSO3 mellett (Bischoff vagy Saarberg-Hölter módszer). 

A folyamatra jellemző reakciók: 

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O 



Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2 

A következő oxidációs folyamat FeC13 katalizátor jelenlétében könnyen végbemegy: 

Ca(HSO3)2 + O2 → CaSO4 + H2SO4 

A keletkezett gipsz ülepítő tartályon keresztül vákuumszűrőhöz kerül. Ülepítés után a termék 

nedvességtartalma 60-80%, vákuumszűrés után ez az érték 20%-ra csökken. 

Magyarország első SO2 leválasztója 2000-ben lett üzembe helyezve a Mátrai Erőmű Rt-ben. A 

technológia melléktermékeként keletkező gipsz pedig egy új hazai építőanyag ipar nyersanyag 

bázisát biztosítja. 

Az eljárás elve: 

A füstgázban lévő SO2 és SO3 a mészkőporból és vízből kialakított szuszpenzióval keveredve, 

azzal vegyi reakcióba lép. A kénvegyületek a folyamat végén kalciumszulfát, azaz gipsz 

formájában nyerhetők ki a rendszerből (8.23. ábra). 

A lejátszódó fő reakciók: 

Abszorpció  SO2 + H2O = H2SO3 

SO3 + H2O = H2SO4 

Semlegesítés  CaCO3 + H2SO3 = CaSO3 + CO2 + H2O 

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + CO2 + H2O 

Oxidáció  CaSO3 + 0,5 O2 = CaSO4 

Kristályosodás CaSO4 + 2 H2O = CaSO4*2H2O 

 

8.23. ábra. Abszorpciós SO2 leválasztás 

8.6.2. A nitrogén-oxid kibocsátás csökkentésének eljárásai 



8.6.2.1. Nitrogén-oxid csökkentésének primer módszerei 

A tüzelési folyamatok NOx-kibocsátásának csökkentése napjainkban két irányban halad. Alapvető 

cél „NOx szegény" elégetőberendezések tervezése, vagy a tüzelési folyamat olyan módon történő 

irányítása, hogy a tűztérben keletkező NOx mennyisége csökkenjen. 

A tüzelési folyamatból származó NOx-kibocsátás csökkentésének másik irányát a különböző 

füstgázkezelési eljárások képezik. 

Olaj- és gáztüzelésű berendezéseknél az égési folyamat módosítását és a kis NOx-kibocsátású 

égőket elterjedten alkalmazzák. Széntüzelésű kazánoknál, erőműveknél a füstgáz NOx tartalmának 

füstgázkezelési eljárásokkal történő csökkentése előtérbe került. 

A NOx csökkentése érdekében alkalmazott tüzelési módszerek lényege az égési hőmérsékletnek, a 

lángban kialakult hőmérsékleti csúcsoknak, az égéstermékek nagy hőmérsékletű térben való 

tartózkodási idejének és a fölöslegben lévő levegőnek a csökkentése. 

E célok elérését szolgáló legelterjedtebb gyakorlati intézkedések a következők: 

két vagy többfokozatú tüzelés 

a) az égési levegő több fokozatban történő bevezetése a tűztérbe, 

b) a tüzelőanyag több fokozatban történő elégetése, 

c) az égési levegő és a tüzelőanyag több fokozatú elégetése. 

füstgáz visszavezetése az égési folyamatba 

a) égőn belüli visszaáramlás, 

b) külső visszavezetés. 

A fokozatos tüzelésnek több módszere terjedt el, amelyet a következőkben összefoglalóan 

ismertetünk. Gyakorlati megvalósításukra elsősorban kazántüzelésnél kerül sor. A fokozatos tüzelés 

megvalósítási lehetőségének elvi vázlata a látható a 8.24. ábra rajzán. 

Egy kétfokozatú levegő bevezetéssel üzemelő égő vázlatát mutatja a 8.25. ábra. 
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8.24. ábra. A fokozatos tüzelés elvi megoldásai 

a./ kétfokozatú levegő bevezetés b./ kétfokozatú gáz bevezetés c./ kétfokozatú gáz ill. levegő 

bevezetés (reburning) 

 

 

8.25. ábra. Kétfokozatú levegő bevezetés 

 

A NO-képződés csökkenése tapasztalható, ha a füstgáz egy részét visszavezetik az égési 

folyamatba. A tüzelési gyakorlatban külső és belső füstgáz-visszavezetés terjedt el. 

Külső visszavezetéskor a képződött füstgáz egy részét az égőn keresztül juttatják vissza a tűztérbe. 

Ebben az esetben az égési levegő inert gázokkal hígul (az égés tartományában az oxigén parciális 

nyomása 21 tf% alatt van), amelynek eredményeképpen a láng maximális hőmérséklete és 



oxigéntartalma csökken. Gyakorlatban az égési levegőt a visszavezetett füstgázzal keverik és ez a 

keverék együtt lép be az égőbe (8.26. ábra). 

Belső visszavezetésnél az égőkövet úgy alakítják ki, hogy az égő áramlási viszonyainak 

következményeként füstgáz-visszaáramlás jöjjön létre (lángon belüli recirkuláció) (8.27. ábra). 

 

8.26. ábra. Külső füstgáz visszavezetés 

 

 

8.27. ábra. Belső füstgáz visszavezetés 

8.6.2.2. Nitrogén-oxid csökkentésének szekunder módszerei 

Ennél az eljárásnál a 800-950 °C-os füstgázhoz redukálószert kevernek (SNR eljárás - selective 

nocatalytic reduction). Redukáló gázként CH4, CO és NH3 használható. Amíg az előző kettő csak 

oxigén jelenléte nélkül fejt ki hatékony redukciót, addig az ammónia szelektíve redukálja a NOx-

at. Gyakorlatban a füstgáz mindig tartalmaz oxigént, így elsősorban ammónia redukálógáz al-



kalmazása célszerű. 

A megadott hőmérséklet tartományban az alábbi reakciók játszódnak le oxigén jelenlétében és 

oxigén nélkül: 

  4NH3+ 6NO  → 5N2 +   6H2O 

  8NH3+ 6NO2  → 7N2 + 12H2O 

  4NH3+ 4NO + O2 → 4N2 +   6H2O 

  4NH3+ 2NO2 + O2     → 3N2 +   6H2O 

Oxigén jelenlétében 1000 °C felett a következő reakciók mennek végbe: 

  4NH3 + 5O2  → 4NO + 6H2O 

  4NH3 + 3O2  → 4N2 + 6H2O 

  4NH3 + 4O2  → 2N2O + 6 H2O 

A redukálószert a füstjárat (vagy kazán) nagy hőmérsékletű szakaszán kell a füstgázhoz juttatni. A 

redukciós módszer alkalmazásánál a füstgáz NOx tartalmát és a beadagolt NH3 mennyiségét 

folyamatosan ellenőrizni kell, nehogy nitrogén-oxidok helyett a redukálószer túladagolása 

következtében ammóniát bocsásson ki a rendszer. Viszonylag szűk hőmérséklet-tartományban lesz 

mind az ammónia, mind a nitrogén-oxid kibocsátás minimális. 

A katalitikus redukáló eljárás lényege, hogy a tisztítandó NOx-tartalmú gázt valamilyen redukáló 

gázzal keverik és katalizátor jelenlétében redukálják (SCR eljárás - selective catalytic reduction). 

Általában katalizátoranyagtól és redukálógáztól függően a folyamat 100-500 °C között játszódik le. 

A legmegfelelőbb katalizátorfajta az adott folyamat szempontjából alapvető fontosságú. Az 

eljárásnak több mint 600 féle katalizátoranyagát fejlesztették ki. Leggyakoribb katalizátoranyagok: 

Pt (és ötvözetei), CuO, Cr2O3, NiO, Fe2O3, TiO2, ZnO, BaO. 

A katalitikus redukáló eljárás hátránya, hogy a katalizátorok rendkívül érzékenyek a füstgáz egyéb 

szennyezőire, ill. alkotóira pl. a porra, koromra, nedvességre. Az eljárás elrendezési vázlatát és 

katalizátorának kialakítását kazántüzelésnél a 8.28. ábra mutatja be [23]. 

 



  

8.28. ábra. SCR eljárás és katalizátora 

8.7. Porszennyezés, porleválasztás 

8.7.1. Porok eredete és hatása a környezetre 

Földünk atmoszférikus porszennyezői különböző eredetűek. Egy adott földrajzi hely felett vagy egy 

helyiség légterében levő por egységnyi légtérfogatra jutó mennyisége alapvetően a közelben 

elhelyezkedő porforrások számától és azok jellemzőitől függ. A levegő szilárd szennyezőinek 

csökkentése a felderített porforrások kibocsátásának minimalizálásával érhető el. Eredet szerint 

természetes és ipari porokat különböztetünk meg. A természetes porok kozmikus és földi eredetűek 

lehetnek. A kozmikus porok finomságuk miatt alig észlelhetők, jelentőségük mégis nagy, mert kb. 

14,3 · 106 t évenkénti mennyiségük és a 0,5 µm-nél kisebb részecskéi a ködképződés kondenzációs 

magvaiként funkcionálnak. 

Az ipari termelés folyamán keletkezett ún. mesterséges porok azért jelentősek, mert a keletkezés 

helyén nagyon nagy koncentrációt is elérhetnek. A legtöbb esetben a termelőüzemek valamilyen 

lakott terület közelében helyezkednek el, s ezért mérhetetlen károkat okozhatnak mind az 

élőlényekben, mind az emberi alkotásokban. Az igazán hatásos környezetvédelmi intézkedések a 

koncentrált porforrások esetében valósíthatók meg legegyszerűbben. Például a családi házak egyedi 

szilárd tüzelőanyagú fűtése esetén a lakótelep levegőjébe juttatott pernye és korom komoly 

légszennyezést, szmogot képez, ugyanakkor egy korszerű, szakszerűen üzemeltetett, nagy 

teljesítményű, a sűrűn lakott területtől távolabb eső hőerőmű kéménye elé épített pernyeleválasztó 

jó hatásfokkal megakadályozza a környezet túlzott mértékű elszennyezését. 

Gyakorlatilag minden ipari tevékenység porképződéssel jár, vagy potenciálisan magában hordozza 

a szilárd levegőszennyezők képződésének lehetőségét. A nyersanyagok kitermelése, előkészítése, 

szállítása és feldolgozása, a szilárd tüzelőanyagok elégetése közben az anyagok többször kerülnek 



intenzív porképződéssel járó technológiai folyamatba. Környezetvédelmi szempontból ezekre a 

folyamatokra kell a figyelmet összpontosítani. Egyrészt úgy, hogy a termelésnek ezt a fázisát a 

technológiai paraméterek megváltoztatásával a kisebb mennyiségű por keletkezés irányába 

befolyásoljuk. Másrészt pedig úgy, hogy az elkerülhetetlenül keletkező szilárd szennyezők fizikai 

és kémiai tulajdonságainak pontos ismeretében létre kell hozni a minél hatásosabb porleválasztási 

rendszert. Az első mód - a primer környezetvédelem – különösen a szilárd energiahordozók 

elégetési technológiáknak az állandó továbbfejlesztése a porok képződési intenzitásának 

csökkentése révén, a második pedig a portechnikai törvényszerűségek feltárása eredményeképpen 

kialakított nagyobb hatásfokú porleválasztók alkalmazása útján érhető el.  

A levegőben lévő szilárd por-, koromrészecskék a nap ibolyántúli sugárzásának 20 ÷ 70%-át is 

elnyelhetik és megváltoztatják az atmoszféra elektromos tulajdonságait, a légtér ionjainak 

koncentrációját és polaritását. A levegő szilárd szennyezői korróziós és koptató hatást fejtenek ki a 

műszaki berendezésekre, gépekre, épületekre. Az elektromos berendezések szigetelőire rakódott 

por, korom és egyéb szilárd részecskék vezető réteget képezve kúszó áramot indítanak, súlyos 

üzemzavarokat okoz, rövidzárlatot válthatnak ki. A porok korróziós hatása mellett fel kell hívnunk 

a figyelmet arra, hogy az ipari berendezésekből távozó részecskék valójában értékes anyagok, 

melyeknek a leválasztása és a technológiai folyamatba történő visszajáratása anyagmegtakarítást 

eredményez a kohászati, vegyipari, cementipari és szilikátipari üzemeknél. A nagy teljesítményű, 

széntüzelésű erőművek füstgázaiból leválasztott pernyét tárolás helyett újabban építőanyagok 

előállítása révén hasznosítják, ezzel is csökkentve a környezetvédelemre fordítandó - nem éppen kis 

- költségeket. 

A szilárd levegőszennyezők által okozott műszaki károkon túl külön kell foglalkoznunk a poroknak 

az élővilágra — különösen az emberi szervezetre — gyakorolt igen súlyos következményeivel. A 

hosszabb időn keresztül belélegzett poros levegő tüdőelváltozásokat — pneumonokoniosist — 

okoz. A 0,2 ÷ 5 µm szemnagyságú szilárd részecskék nem tudnak eltávozni a tüdő 

léghólyagocskáiból, az így összegyűlt idegen anyagok hurutos állapotot idéznek elő az ember 

légzőszerveiben. Az előbbi mérethatáron kívüli porok kisebb gondot jelntenek, mert az 5 µm-nél 

nagyobb szemcsék a felső légutakban kiszűrődnek, ezért nem juthatnak a tüdőhólyagokba, a 0,2 

µm-nél kisebb részecskék pedig a kilégzéskor eltávoznak a tüdőből. A porok közül a legsúlyosabb 

megbetegedést — szilikózist — a kovasavat tartalmazó anyagok okozzák [24]. A SiO2 stabil 

módosulatai — a kvarc, tridimit és krisztoballit — fejtenek ki különösen kedvezőtlen élettani 

hatásokat. A nagy felületi erőkkel rendelkező, tetraéderes szerkezetű kvarc kristály a szövetnedvek 

hatására oldódik, melynek következtében kötőszövet szaporulat indul meg. Az így eldugult 

szövetek keringése romlik, a tüdőhólyagocskák aktív fala kitágul, lényegesen csökken a gázcserét 



biztosító tüdőfelület, a szervezet gyenge oxigénellátása következtében súlyos szívbántalmak is 

fellépnek.  

Az utóbbi években végzett kutatások arra hívták fel a környezetvédők figyelmét, hogy az erdők 

károsodásában a levegő szilárd szennyezői is közrehatnak [25]. Több éven keresztül különböző 

magassági szinteken végzett imissziós mérések szerint a levegőben lévő lebegő por szemcseszáma 

éppen a legnagyobb mérvű fapusztulást mutató 1000 m körüli magassági sávban éri el maximális 

értékét. A 3-6 µm-es részecskék aktív felületére kondenzálódott víz a légkör savas komponenseit 

oldja. A levelek alsó légzőnyílásait eltömő, savas hatású por erősen lecsökkenti a fák ellenálló 

képességét, amely bizonyos idő eltelte után a fák teljes kipusztulását okozza. 

8.7.2. A por, mint többfázisú diszperz rendszer 

A por a természetben és az iparban sokféle anyagból, egymástól nagyon eltérő módon és mértékben 

keletkezhet. Régebben az aprószemcsés, ártalmas anyagot nevezték pornak a kiindulási anyag, a 

keletkezés módja, az előfordulás körülményeinek és a halmazban előforduló részecskék méretének 

megjelölésével. A részecskék nagyon különböző alakja — gömb, kocka, lamella, tű stb. — miatt a 

geometriai méret egyértelmű megadása nehéz, sokszor nem is lehetséges. Környezetvédelmi 

szempontok szerint éppen emiatt a részecskék süllyedési sebessége alapján definiálják a porokat.  

Ezek a meghatározások azonban nem teljesek, mert nem térnek ki a porral sokszor együtt járó más 

fázisú anyagokra. A por a gyakorlatban két-, sokszor háromfázisú rendszer, akár lebegő állapotban, 

akár laza halmazban jelentkezik, mert mindig valamilyen gázközeg vagy esetleg a szilárd részekre 

kondenzálódott folyadék is jelen van. 

Környezetvédelmi szempontból a por fogalmát tehát az előbbieknél általánosabban kell 

megadnunk, mely szerint: a por apró, tetszőleges alakú, struktúrájú és sűrűségű szilárd vagy 

cseppfolyós részekből aprózódott (diszpergált) anyag. A közbenső összefüggő teret kitöltő gáz- 

vagy folyadékfázisú közeggel együtt két, vagy többfázisú diszperz rendszert alkot. Porszemcséknek 

azon részecskék tekinthetők, amelyek 1 bar nyomású, 20 °C-os hőmérsékletű, nyugalomban lévő 

levegőben rövid gyorsulási szakasz után közel állandó, 3 m/s-nál kisebb sebességgel süllyednek és 

legnagyobb vetületi méretük 2000 µm-nél kisebb. Nagyobb mennyiségű durvább szemcse vagy 

darabos anyagok előfordulása esetén a halmazt poros anyagnak nevezzük. 

Az 1 µm-nél kisebb részecskék gázokban igen kis esési sebességgel süllyednek, a legkisebbek 

Brown-féle mozgást végeznek. Gyakorlatilag ezek a részecskék állandóan lebegnek és nem is 

ülepíthetők. Ezekkel a nagy diszperzitású anyagokkal a kolloidkutatás foglalkozik, jelentőségük 

azért nagy, mert a fosszilis energiahordozók eltüzelésénél, nagy hőmérsékletű technológiáknál és az 

intenzifikált vegyipari folyamatoknál egyre kisebb méretekkel és egyre nagyobb mennyiségben 



keletkeznek. A hordozó gázközegből való, elfogadható költségű leválasztásuk komoly technikai 

kihívást jelent. 

8.7.3. Porok szemcsézete 

8.7.3.1. Szemcseösszetétel diagramjai 

Amint az előzőekben a por környezetvédelmi fogalmának leírásánál láttuk, a szilárd légszennyezők 

egyik legfontosabb jellemzője a méretük. A porok áramlástechnikai törvényszerűségei, a lebegés és 

az ülepedés viszonyai, az atmoszférába jutó szilárd szennyezők mozgása, a porszórás jellege, 

valamint a porleválasztó berendezések működési feltétele és leválasztási hatásfoka nagymértékben 

függ a por szemcseösszetételétől. Az iparban alkalmazott porleválasztó berendezések méretezé-

sekor, típusainak megválasztásakor a különböző mérethatárok közé eső részecskék arányának 

ismerete alapvetően fontos [26]. 

A természetben előforduló, nem osztályozott porok mind lebegő, mind ülepedett állapotban — 

különböző méretű szemcsékből álló — polidiszperzrendszert alkotnak, amelyben a szemcsék 

mérete a legkisebbtől a legnagyobbig folyamatosan változik. A porszemcsék rendkívül nagy száma 

miatt a különböző méretek előfordulásának gyakorisága a nagy számok törvényszerűségének, a 

statisztikus valószínűség számítás törvényeinek felel meg, azaz a szemcseeloszlást matematikai 

egyenlettel vagy grafikusan jellemezve folytonos görbét kapunk. Ugyanakkor egy adott 

méretintervallumba tartozó részecskék arányát, az ún. frakció mennyiségét szakaszosan tudjuk csak 

mérni, de mindig figyelembe kell vennünk, hogy a részecskék mérete nem ugrásszerűen, hanem 

folytonosan változik. 

A kolloid finomságú porok a részecskék nagy fajlagos felületi energiája következtében labilis 

képződmények, melyek tulajdonságait a hordozó gázközeg — levegő, füstgáz, vegyipari 

hulladékgáz stb. — jellemzői is erősen befolyásolják. Az eredetileg különálló primér részecskéket 

felületi erők — adhézió, elektromos vonzás, higroszkóposság stb. — és az ezekkel szemben 

működő diszpergáló hatások különböző méretű és stabilitású szekunder képződményekké alakítják. 

Különösen erősek ezek a hatások a 60 µm-nél kisebb méretű részecskék esetében. Emiatt nehéz a 

finom porok valódi szemcseméreteinek pontos meghatározása. 

A primér részecskéket jellemző szemcseméretet csak gömb alakú szemcsék esetén lehet 

egyértelműen megadni. A lemez, tű, fonál, és egyéb bonyolultabb alakú részecskék esetében csak 

az ülepedésből számítható egyenértékű átmérőt tudjuk meghatározni. A továbbiakban a 

szemcsenagyság alatt ezért minden esetben az egyenértékű (ekvivalens) szemcseátmérőt értjük. Az 

elméleti vizsgálatok során a hordozó közegben azonos süllyedési sebességgel rendelkező 

részecskéket tekintjük azonos egyenértékű átmérőjűnek. 



Tömeg, felület és szemcseszám szerinti eloszlást különböztetünk meg. Egészségügyi porvédelem 

szempontjából a szemcseszám megoszlás, vegyipari katalitikus technológiák esetén a felület, az 

ipari porleválasztó berendezések fejlesztéséhez és működtetéséhez pedig a tömeg szerinti 

szemcseösszetétel ismerete a lényeges. Ezért a továbbiakban csak ez utóbbival foglalkozunk 

részletesebben. Legegyszerűbb esetben a tömeg szerinti szemcseösszetételt táblázatosan adják meg, 

méretintervallumok, vagy egy-egy meghatározott méretnél nagyobb szemcsék részaránya szerint. 

A táblázatoknál szemléletesebb és több következtetés levonására alkalmasak a grafikus ábrázolással 

előállított szemcsézet görbék. A porszemcsézet ábrázolására leggyakrabban a kumulatív görbék 

közül a 8.29. ábra diagramjain látható, ún. R maradványgörbét és a D áthullási görbét használjuk. 

Az elméleti szitálással vizsgált pornak megadott lyukméretű szitán áteső része tömeg %-ban 

kifejezve a D (Durchgang %), a szitán fennmaradó része a szitálási maradék az R (Rückstand %).  

 

 

 

8.29. ábra. Porhalmaz áthullási (D) visszamaradási (R) és gyakorisági (p) görbéi 

 



Ha a méréseket szitasoron végezzük, a szitasor bármelyik tagjának teljes szitálási maradványába a 

nála nagyobb lyukbőségű szitákon már fennmaradt por mennyisége is beleértendő (kumuláció) [3]. 

Ebből adódik, hogy 

D + R = 100% 

Matematikai leírásokban a maradvány és az áthullás tömegarányát szokták használni: 

R(de) + D(de) = 1. 

Az R maradványgörbét úgy szerkesztjük, hogy az egyes szitákhoz tartozó del…dei…den egyenértékű 

szemcseátmérőkhöz ábrázoljuk az R1…Ri…Rn maradványokat, majd ezeket a pontokat folyamatos 

görbével összekötjük. A görbéből megállapítható bármely, de méretű szemcsénél nagyobb R és az 

annál kisebb méretű szemcsék 100 - R = D tömegszázaléka.  

Az R maradványgörbéből egyszerűen megszerkeszthetjük az előző ábrán feltüntetett 

szemcseeloszlási vagy más néven gyakorisági görbét úgy, hogy az egyes dei méretű részecskék 

függvényében ábrázoljuk a hozzájuk tartozó pi = —∆RI/∆di értékeket. A szemcseméret 

intervallumokat minden határon túl finomítva kapjuk: 
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Vagyis, a p(de) gyakorisági görbe az R(d) görbe első deriváltjának negatív értékével írható le. A 

szemcseeloszlási görbe p (de) a D (de) áthullási függvény első deriváltja: 

A szemcseeloszlási görbe maximumánál, ahol a gyakorisággörbe (p) érintője vízszintes az R 

maradványgörbén inflexiós pont van. A szemcseeloszlási görbe maximumához tartozó de méret az 

ún. „főszemcse", azaz a porhalmazban leggyakrabban előforduló részecske méretét jelenti. 

8.7.3.2. Porok szemcsézetések mérési módszerei 

A polidiszperz rendszert képező porok szemcseeloszlási görbéinek felvételéhez a frakciók 

mennyiségét portechnikai laboratóriumi mérésekkel határozzák meg, melyek közül a 

legelterjedtebbeket ismertetjük. A 60 µm-nél nagyobb frakciók szitálással választhatók szét. Az 

ennél kisebb méretű részecskék vizsgálatához egyéb közvetett mérési módszereket alkalmaznak. 

Szitálásnál figyelembe kell venni a részecskék tulajdonságait. 

A törékeny, morzsalékony anyagokat kíméletesen és csak meghatározott ideig szabad szitálni. 

Higroszkópos anyagok esetén különösen ügyelni kell az anyag kiszárítására, mert a 

higroszkóposság elősegíti a finomabb részecskék agglomerálódását. A dörzselektromosságra 



hajlamos port nedves eljárással, esetleg különleges folyadékkal kell szitálni és vigyázni kell a 

frakciók mérlegelése előtti szárításra. 

A 60 µm-nél kisebb méretű részecskéket áramló levegőben un. „széreléssel” lehet frakciókra 

bontani, 15 µm alsó méretig. Több frakció egymás utáni szétválasztására alkalmas szerelő 

készüléket a 8.30. ábra segítségével mutatunk be. Az egyre nagyobb átmérőjű csövek a levegő 

áramlási sebességének csökkentését, vagyis az egyre finomabb frakciók szétválasztását teszik 

lehetővé. 

 

8.30. ábra. Koncz-Tongeren szérelő vázlatrajza 

 

A pontosan lemért tömegű pormintát alulról felfelé állandó sebességgel áramló levegővel vezetik át 

a rendszeren. Mindazon szemcsék, melyekre a gravitációból eredő, lefelé irányuló erő nagyobb, 

mint a részecskék süllyedését akadályozó – felfelé ható áramlási ellenállás és a részecske által 

kiszorított levegő felhajtó (Archimédeszi) - erők összege, a cső aljára süllyednek, a finomabb kis 

süllyedési sebességű részeket a gázáram a csőből kihordja. A három erő egyensúlya miatt lebegő 

részecskék a levegő áramlásának elzárása után – a durvább szemcsékhez hasonlóan a cső aljára 

süllyednek. Az alul összegyűlt részecskék egyenértékű átmérője az erők alapján számítható. 

A részecske lefelé ható súlyereje: 
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A szemcsére ható áramlási ellenállás: 

Fe=3·π·η·w·d 

 



A kiszorított levegő súlyereje (Archimédeszi felhajtó erő): 
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ahol: 

d : a részecske egyenértékű átmérője, m; 

ρsz; ρlev : a szilárd részecske és a levegő sűrűsége, kg/m3;  

g  : a nehézségi gyorsulás, m/s2; 

η  : a levegő dinamikai viszkozitása, Pa. s; 

wlev  : a levegő áramlási sebessége, m/s;  

A levegő sebessége az egyes D átmérőjű csövekben: 

πD

V•4
=w 2  

ahol: 

D : a szérelő cső átmérője, m;  

V1 : a szérelőn átszívott levegő térfogatárama, m3/s. 

 

A szerelőcső aljára süllyedt részecskék egyenértékű átmérője: 
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A legnagyobb átmérőjű csőből kihordott, legkisebb méretű részecskéket utószűrővel választják le. 

Az átszívott levegő térfogatáramát a diafragmán létrejövő nyomáskülönbségből lehet kiszámítani – 

a műszerre jellemző átfolyási állandó figyelembe vételével. A Koncz-Tongeren szérelő azért 

gyakran alkalmazott módszer, mert viszonylag egyszerűen elkészíthető, és olyan megbízható 

pontosságú, hogy más elveken működő szemcseösszetétel elemző műszerek kalibrálására is 

alkalmas pontosságú adatokat szolgáltat. 

Csővezetékekben, füstcsatornákban, vagy kéményben áramló aeroszolok közvetlen és gyors 

frakcióanalízisét teszi lehetővé a 8.31. ábra segítségével bemutatott impaktor [27]. A berendezés 

működése a lebegő szilárd részecskék inerciális ülepedésén alapszik.  



 

8.31. ábra. Impaktor vázlatrajza 

 

A mintavevő nyíláson keresztül beszívott poros közeg a fúvókarendszeren áramlik át. Az egymás 

után sorba kapcsolt fúvókák egyre kisebb átmérőjűek, miáltal a gáz áramlási sebessége egyre na-

gyobb lesz. A fúvókákkal szemben speciális olajjal bekent belső felületű tálcák helyezkednek el. A 

felgyorsult, nagy inerciával rendelkező részecskék tehetetlenségük folytán egyenes vonalú 

mozgásuk következtében nem képesek követni a tálcát kikerülő gázáramot, hanem a tálca fenekére 

csapódnak. A Di (m) átmérőjű fúvókával szemközti tálcán lecsapódó részecskék egyenértékű 

átmérője a műszer gépkönyvében megadott képlettel számítható. 

A 0,5 µm-nél kisebb részecskéket szűrő fogja fel. Az tálcák és a szűrő tömegnövekedésének 

összege a teljes porhalmaz tömegével egyenlő, amelyből az egyes fúvókákkal szemközti tálcákba 

csapódott részecskék tömegaránya egyszerűen kiszámítható. Az átszívott hordozógáz térfogatát 

gázórával, vagy diagfragmával mérik, és ennek alapján a por koncentrációja is kiszámítható.  

Gyorsan és megbízhatóan lehet porok szemcseösszetételét meghatározni a 8.32. ábra segítségével 

bemutatott lézerugaras granulométerrel [28]. 

 

8.32. ábra. Lézersugaras szemcselemző vázlatrajza 



 

A mérés azon a fizikai jelenségen alapul, hogy az alacsony energiatartalmú He-Ne koherens 

lézersugár a folyadékban szuszpendált porszemcséken megtörik. Az energia-eloszlás a megfigyelt 

energíaképben függ a diffrakciót előidéző szemcsék méretétől. Ha minden részecske gömbszerű és 

azonos átmérőjű, az energiadiffrnkció eloszlása követi az Airy-törvényt, azaz koncentrikus gyűrűk 

keletkeznek, amelyek átmérője a szemcsenagyságtól függ, minél nagyobbak a szemcsék, annál 

szorosabbak a gyűrűk. 

Ha a részecskék különböző átmérőjűek, akkor a szemcseméret-eloszlás a lencserendszer 

fókuszsíkjában felvett kép alapján, a különböző gyűrűk energiaeloszlásának analízisén keresztül 

határozható meg. A 8.33. ábra néhány jellegzetes — a lézersugár tengelyéhez viszonyított — 

energiaeloszlást mutat. 

 

8.33. ábra. Lézersugár fényintenzitása az érzékelő ernyőn a) durva szemcsék, b) finom szemcsék 

 

A lézeres granulométer főbb szerkezeti részei a következők: 

• lézerforrás; 

• szuszpenziós folyadékot tartalmazó és keringtető rendszer; 

• detektáló rendszer; 

• számítógép; 

• kezelőpult, a kijelző és az eredmények nyomtatása; 

• az energiaellátás; 

• görberajzoló. 

A használt forrás általában 1-2 mW energiájú 632,8 nm hullámhosszú, He-Ne gáz lézer, melynek 

sugarát egy tükör kettéosztja a mérendő mintát tartalmazó küvettán és az összehasonlításra szolgáló 

ellenőrző cellán áthaladó részsugárra. A folyadék keringtető rendszer főbb elemei a tartály, a 

keringtető szivattyú és a mintatartó. 



A szuszpenziós folyadékkal szemben fontos követelmény, hogy a 632,8 nm hullámhosszúságú 

sugarat áteressze.  

A lézeres granulométerek nagy előnye, hogy a mérések mozgó részecskéken is elvégezhetők, mivel 

azok helyzete nem befolyásolja a diffrakciós felvételt. A bemérendő porminta tömege viszonylag 

kicsi, 0,1-1 g közötti. 

A mintatartó mögött elhelyezett érzékelő rendszer a következőkből áll: 

• lencserendszer; 

• cellákból álló fotoelektromos detektor, amely a lencsék fókusz-síkjában helyezkedik el. 

A lencserendszer a minta által megtört fényt gyűjti össze és a fókuszaikban diffrakciós képet vetít a 

szilícium fotódiódákra, amelyek a kép alakja és helyzete alapján elemzésre alkalmas elektromos 

jelet küldenek a kiértékelő komputerbe. 

8.7.4. Porkoncentráció mérése  

8.7.4.1. Szabad légtér portartalmának mérése 

A tüdővel lélegző élőlényeknél a belélegzett levegő portartalma különösen káros 

következményekkel járhat. Ebből a szempontból van nagy jelentősége a szabad légtér 

porkoncentrációjának, amelyet megfelelő méréshatárral rendelkező, un. immissziós műszerekkel 

lehet mérni. A por koncentrációját a méréskor leválasztott por tömege (m, mg) és az átszívott 

levegő térfogata (V, m3) hányadosaként kapjuk: 

V
m

=P
  

A szilárd levegőszennyezők keletkezését okozó termelő üzemeknek alapvetően a munkahelyek 

levegőjében lévő szilárd részek koncentrációjának, valamint a környezet immissziós szennyezését 

kiváltó emissziós értékek megengedhető szint alatti tartására [29] kell törekedniük. A lebegő és az 

ülepedő por mennyisége gravimetrikus úton (mg/m3), vagy a kevésbé elterjedt szemcseszám 

(db/cm3) szerint határozható meg a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően. 

Szabad légtér szilárdanyag tartalmának mérésére jól beváltak a folyamatos működésű, sugárzó 

izotópos (radiometrikus) műszerek [30], amelyek működési elve a 8.34. ábra szerint a következő. 



 

8.34. ábra. Bétasugaras porimmisszió mérő készülék elvi vázlata 

 

A vizsgálandó levegőmintát légszivattyú szívja át üvegszálas szűrőanyagon, amely a szilárd 

részecskéket leválasztja. Az átszívott levegő mennyiségét térfogatszámláló méri. A szűrőn felfogott 

por tömegét a mintán áthaladó béta sugarak gyengülése alapján Geiger-Müller számláló csövek 

érzékelik. Sugárforrásul 5730 év felezési idejű 14C karbon izotópot használnak. A por tömegének 

abszolút értékét a poros és a tiszta szűrőanyag sugárgyengítő hatásának különbségéből lehet 

meghatározni a következőképpen. 

Ha az m (mg) tömegű porlerakódás homogén eloszlású, akkor a béta sugarak gyengülése az alábbi 

összefüggéssel írható le: 

( ) ( ) d•ρµ=nnln 0  
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ahol: 

n0, n – a G-M számlálók által érzékelt, a tiszta szűrőn és a porképen áthala- dó béta 

részecskék időegységre jutó száma, amelyet a G-M csövek villamos-feszültség jellé 

alakítanak; 

µ/ρ - a por kémiai összetételétől független tömeggyengítési tényező, cm2/g; 



µ - az alkalmazott béta-sugárzás lineáris gyengítési tényezője, 1/cm; 

ρ - az abszorbeáló anyag sűrűsége, g/cm3; 

d- a por felületi sűrűsége a szűrőn, mg/cm2: 

m - lerakódott por tömege, mg; 

F - porlerakódás felülete, cm2. 

A µ/ρ tömeggyengítési együttható a Z/A hányadossal arányos, amely a hidrogén kivételével 0,5 

körüli értékű. 

Z  - a leválasztott port alkotó elemek kémiai rendszáma; 

A  - a porban lévő, Z rendszámú elem atomtömege. 

A hidrogén 1-es értékű tömeggyengítési tényezője miatt okozott zavaró hatást úgy csökkentik, hogy 

a pormintából a mérés előtt 170 °C-on kiszárítják a nedvességet. 

A mintalevegő térfogatát, átszívási idejét és a szűrőszalag továbbítását programadó vezérli. A 

lerakódott por tömegéből és az átszívott gáz térfogatából elektronikus kiértékelő határozza meg a 

levegő portartalmát, amelyet regisztrálni vagy digitalizálás után táblázatosan ki lehet nyomtatni. Az 

ilyen radiometrikus készülékek előnyösen alkalmazhatók monitoring rendszerek kiépítéséhez. 

Az előzőekben ismertetett immmissziós készülékek munkahelyi légterek porkoncentrációjának 

mérésére is alkalmasak, de a por darabszám szerinti szemcseösszetételét mikroszkóppal külön meg 

kell határozni.  

A d > 10 µm méretű, ülepedő por mennyiségét gyűjtőedényes eljárással mérik [31]. Az 1,2-1,5 m 

magasságban elhelyezett, ismert felületű mérőedénybe a leülepedett port a csapadék mossa be. Az 

összegyűjtött por tömegéből [g/m2·30 nap], vagy [t/km2·év] egységben határozzák meg az ülepedő 

por mennyiségét. A koromtartalmat szűrőpapíron 24 órán keresztül átszívott levegőből kiszűrt 

porkép reflexiója alapján határozzák meg [32]. 

8.7.4.2. Poremisszió mérése 

A poremisszió törvényileg előírt dokumentálása és a területileg illetékes környezetvédelmi 

hatósághoz történő éves bejelentése a porkoncentrációjának és a hordozógáz térfogatáramának 

megfelelő pontosságú mérését követeli meg. A porképződéssel járó technológiához kibocsátási és 

gazdaságossági szempontok szerint optimálisan illeszkedő porleválasztó berendezés 

kiválasztásához a szemcseösszetétel mellett a por koncentrációja a legfontosabb jellemző. 



Az ipari üzemek berendezéseiből a szilárd szennyezőanyagok általában kéményen, kürtőn, szellőző 

vezetéken,  un. „pontforrásokon” keresztül jutnak a környezet szabad légterébe. A kibocsátott 

(emittált) szennyezőanyag mennyiségét (m) szabvány előírásai szerint kell meghatározni [33] [34]: 

m=c·w·A·t 

ahol: 

t — mintavétel időtartama, s; 

A — mérési keresztmetszet, m2; 

c — szilárd anyag koncentrációja a mérési helyen, mg/m3; 

w — hordozógáz sebessége a mérési keresztmetszetben, m/s. 

A mérési hely kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a mérési keresztmetszet előtt ideális 

esetben 10D, utána 5D áramlástanilag zavarmentes egyenes szakasz álljon rendelkezésre, ahol D a 

mérési szelvény hidraulikai átmérője, amely körszelvény esetén a belső átmérővel azonos. Az 

üzemi körülmények ritkán teszik lehetővé az előbbi feltételek teljesülését. Ilyenkor a mérendő 

vezeték hidraulikai átmérőjénél legalább kétszer hosszabb egyenes szakasznak kell lennie, a 

keresztmetszetben visszaáramlás nem lehet [34]. Ha ez nem biztosítható, akkor mérőtoldatot kell 

kialakítani a vezetéken. 

A mérési keresztmetszet i-edik ponjában a hordozógáz sebessége Prandtl-csővel a gáz dinamikus 

nyomásának mérése alapján határozható meg: 

ρ

p∆•2
=w i

i
  

ahol: 

 ∆pi - a gáz dinamikus nyomása a mérési keresztmetszet i-edik pontjában, Pa; 

 ρ - a hordozógáz sűrűsége, a mérés hőmérsékletén és nyomásán, kg/m3.   

 

A sebességet körszelvény esetén legalább két, egymással 90-os szöget bezáró átmérő mentén kell 

meghatározni átmérőnként 6-6 pontban [8.34] (8.35. ábra). Nem kör alak esetén az áramlási 

szelvényt legalább 9 db, egymással azonos területű, egymáshoz hasonló részre kell felosztani, és 

azok súlypontjában kell a méréseket végezni. 

 



 

8.35. ábra. Mérési helyek kijelölése Prandtl-csöves áramlási sebesség méréshez 

 

Újabban ultrahanggal működő áramlási sebességmérő berendezéseket is alkalmaznak. Ilyen 

sebességmérő használatakor, különösen a vastagabb falú kémények esetén a gyártó cég által 

javasolt speciális mérőhelyeket kell kialakítani. Az ultrahangos módszer nagy előnye, hogy a mérés 

gyorsan végezhető, könnyen feldolgozható, regisztrálható elektronikus jeleket szolgáltat, és 

folyamatosan is üzemeltethető, aminek a nagyméretű hőerőművek emisszió monitorozásánál van 

különösen nagy jelentősége [35]. 

Ha egy zárt csőben áramló poros főgázáram kisebb részét — az ún. „részgázáramot" — a cső 

átmérőjénél lényegesen kisebb belépési átmérőjű szondával szívatjuk el, akkor a részgázáram (wr) 

és a főgázáram sebességének (wfő) arányától, az „elszívási hányados" (ω) értékétől függően a 

részgázáram portartalma és annak szemcseösszetétele erősen változhat (8.36. ábra). 

Ha a részgázáram sebessége kisebb, mint a főgázáramé (wr < wfő), akkor a szonda pereme 

közelében a főgáz áramvonalai a szonda belépési szelvényét kikerülik, magukkal ragadva a gázként 

viselkedő nagyon kicsi (d < 5µm) részecskéket. Ugyanezen áramvonalak mentén haladó nagyobb 

méretű (d > 10 µm) szemcsék tehetetlenségük következtében becsapódnak a szonda belsejébe, 

miközben a durvább szemcséket hordozó gáz nem jut be a részgázáramba. Ilyen esetben a 

részgázáram portartalma nagyobb lesz, mint a főgázáramé Pr > Pfő). Ezzel együtt a részgázáramban 

megnövekszik a durvább szemcsék aránya. 

 



 

wfő > wr 

Pfő < Pr 

dfö  < dr 

wfő = wr 

Pfő = Pr 

dfő = dr 

wfő <  wr 

Pfő  > Pr 

dfő  > dr 

8.36. ábra. A gáz és a szilárd részecskék áramlása a részgázáramot elszívó szonda belépési 

szelvénye közelében 

 

A 8.36. ábra rajzán a részgázáramot elszívó szondacső tengelyén áthaladó síkmetszet látható, a 

valóságban elhajló áramvonalak mentén és a tehetetlenség következtében a gáz ill. a szilárd 

részecskék az elszívó szonda pereme közelében kialakuló koncentrikus körgyűrűkön keresztül 

kerülik ki a belépési szelvényt, vagy jutnak a részgázáramba. 

A részgázáram portartalmának a főgázáram portartalmára vonatkozó eltérések a sebességek 

hányadosának függvényében a 8.37. ábrán látható. A görbe lefutásából megállapíthatjuk, hogy a 

kicsi elszívási viszonyok esetén (ω < 1) lényegesen nagyobb eltérés adódik a részgázáram 

portartalmában, mint ha ω > 1. 

 

8.37. ábra. A részgázáram és a főgázáram portartalma közötti hiba az elszívási arány függvényében 



 

Poremisszió mérési módszerek és berendezések 

Poremisszió mérésére a következő fizikai elveken működő módszereket használnak: 

• gravimetrikus 

� mikrociklonos  

� impaktor 

• elektrosztatikus 

• optikai 

� fehér fényforrással 

� lézer fényforrással 

• radiometriás (ß-sugaras) 

A gravimetrikus poremisszió mérési módszerek 

A gravimetrikus módszereknél a mérendő főgázáramból egy kisebb kisebb részgázáramból 

választják le a szilárd szennyezőket, és ezek tömegét vonatkoztatják az elszívott gáz 

térfogategységére. A mintavételezés szabályainak szigorú betartása esetén ez a legmegbízhatóbb 

mérései módszer. Zárt csatornákban áramló gázok portartalmának meghatározására hazánkban 

legáltalánosabban a 8.38. ábra - 8.40. ábra képein látható S-20 ciklonszondát alkalmazzák [36]. A 

csatornába helyezett ciklonszondában a részgázáram a leszívócsonkon keresztül lép be. 

 

8.38. ábra. S-20 ciklonszonda fő egységei 

 



A szonda leszívónyílásában a részgázáram sebességének a főgázáram sebességénél nagyobbnak kell 

lenni, mivel a gázáramba helyezett szonda maga előtt egy torlózónát állít elő, amely az áramlást 

befolyásolja. A többlet sebesség azért szükséges, hogy ezt a zónát áttörje. 

A ciklonszondához egyszerű és anizokinetikus leszívócsonkok tartoznak. Egyszerű leszívócsonk 

használata esetén előzetesen Prandtl-csővel mérjük a főgázáram sebességét, majd ennek 

ismeretében úgy választjuk meg a csonk átmérőjét és a leszívandó gáz raenynyíségét, hogy a 

részgázáram, a főgázáram sebességének 1,15-1,2-szerese legyen. Hátránya, hogy porterhelés 

mérése közben a főgázáram sebességét állandóan mérni, és a sebességváltozásnak megfelelően az 

elszívás mennyiségét korrigálni kell. A főgázáram dinamikus nyomásától függő sebességhez 

illeszkedő egyszerű leszívócsonk átmérőjének és a szonda 5 m3/h körüli részgázáramához tartozó 

Venturi-cső mérőnyomás meghatározásához a műszer gépkönyvében magadott diagramot 

használják.  

 

8.39. ábra. S-20 ciklonszonda a Venturi áramlás érzékleővel 

 

Lényegesen leegyszerűsíti a mérést az anizokinetikus csonk használata. Ennek a le-szívócsonknak 

külső és belső palástján statikus nyomásérzékelő furatok vannak elhelyezve. A csonk kiképzése 

olyan, hogy ha a statikus nyomásérzékelők között mért nyomás különbsége nulla, akkor a leszívás 

anizokinetikus. A részgázáram további útja a leválasztótérbe vezet, ahol a gáz szilárd szemcséi a 

centrifugális erő hatására a palást mentén kiválasztódnak és a porbevezetőcsövön keresztül a 

portartályba jutnak. 

A tisztított részgázáramot a betétnek a ciklonrész után behelyezett rostszűrő vattán, - nagy 

hőmérséklet esetén üveggyapoton - át a szondaszáron keresztül szívatják el. 

Izokinetikus mérőfej 

Venturi  áramlásérzékelő 

Mikrociklon 

Utószűrő 

Irányjelző 



 

8.40. ábra. S-20 ciklonszonda mikrociklonjának metszete 

 

A kondenzedény a harmatpontja alá süllyedt hőmérsékletű gázból kiváló folyadék felfogására, a 

rajta elhelyezett szabályozó szelep pedig a megfelelő leszívási sebesség beállítására szolgál. A 

ciklonszondán a mérés ideje alatt átszívott Vr részgázáram térfogatát a műszer gépkönyvében 

megadott képletek szerint lehet kiszámítani. 

A módszer előnye, hogy nagypontosságú mérési adatokat szolgáltat. Ugyanakkor hátránya, hogy 

szakaszos, egyedi mérések végezhetők vele, folyamatos üzemi mérésekre nem alkalmas. 

Zárt csatornában áramló gázok portartalmának meghatározására, és ugyanabból a mintából a por 

szemcseösszetételének a meghatározására alkalmas az impaktoros gravimetrikus módszer [27]. Ez a 

berendezés az utószűrő alkalmazásának eredményeképpen még a legfinomabb frakciók esetében is 

teljes leválasztást biztosít. 

Elektrosztatikus műszerek 

A száraz elektrosztatikus porkoncentráció mérő műszerek is szakaszosan, részgázáram elszívással 

működnek. Ezeket főleg az ipari porleválasztó berendezéseket fejlesztő és gyártó vállalkozások 

használják a szűrő berendezések frakció leválasztási hatásfokának ellenőrzésére, a szűrő berendezés 

utáni poremisszió meghatározására. A gravimetrikus módszerhez hasonlóan nehézkes mérési 

körülmények és késői adatszolgálgatás, valamint a szakaszos működés miatt ezeket a berendezések 

nem használhatók folyamatos emisszió mérésre. 

Optikai porkoncentráció mérés 



A fehér fényforrással ellátott optikai porkoncentráció mérő műszerek működése a főgázáramon 

átbocsátott fénysugár gyengülésének – elnyelődésének és szóródásának  - érzékelésén alapul. A 

mérőberendezés előnye, hogy főgázáram átlagos porkoncentrációját időkésés nélkül, azonnal, 

folyamatosan érzékeli, digitális/analóg módon mutatja. Az elektromos jel rögzíthető, tárolható, 

sokoldalúan elemezhető, hosszútávú trendek megállapítására nyújt lehetőséget, szükség esetén 

jelzések adására, beavatkozások vezérlésére alkalmas.  

A módszer egyik hátránya az, hogy az érzékelőből kijövő jel, - vagyis a műszer által mutatott 

porkoncentráció - függ a füstgáz kémiai összetételétől, mivel a 400 ÷ 700 nm-es hullámhosszúságú 

tartományban a fényforrásból kisugárzott fehér fény egy részét a füstgázok CO2 és H2O tartalma, 

meghatározott hullámhossz sávokban elnyeli.  A másik hátrányuk, hogy a fehér fény elnyelődése és 

szóródása nemcsak a por koncentrációjától, hanem a főgázárammal hordozott szilárd részecskék 

szemcseösszetételétől is függ. Ezeket a hátrányokat úgy igyekeznek kiküszöbölni, hogy a műszert a 

mérendő főgázáram várható kémiai összetételének és a leggyakrabban előforduló 

porkoncentrációjának, illetve szemcseösszetételének intervallumára kalibrálják.  

Az adólámpa fényingadozásaiból, a fotoelemek öregedéséből és az optikai szerkezetek 

elszennyeződéséből eredő hibát a kétsugaras-váltófényű kompenzációs módszerrel küszöbölik ki. A 

műszer működése a 8.41. ábra rajzán vázoltak szerint a következő. A fényforrás fénysugarát a 

váltótükör másodpercenként 600-szor tereli a mérő vagy az összehasonlító ág irányába. Az 

összehasonlító sugár útjába helyezett szürke éket a szervomotor mindaddig mozgatja, amíg az 

összehasonlító sugár intenzitása ugyanolyan mértékű gyengülést nem szenved, mint a mérősugár. A 

két sugár intenzitását a fotocella érzékeli. Az intenzitások különbségéből eredő fotoáramot erősítőn 

keresztül vezetik a kompenzátorba. A műszer mérési pozícióját a 8.42. ábra segítségével mutatjuk 

be [37]. A műszer elszennyeződését tiszta levegő átfúvatásával küszöbölik ki.  

Az összehasonlító fénysugarat a legújabban kifejlesztett műszereknél tükröket optikai kábellel 

váltják ki, de a műszer többi része lényegében megegyezik az előzőekben leírtakkal. A berendezés 

viszonylagos egyszerűségének, és az adott jel gyors feldolgozhatóságának köszönhetően, az optikai 

elven mérő műszereket az erőművek előszeretettel alkalmazzák folyamatos emisszió mérésre. 



 

8.41. ábra. Tükrös optikai pormérő vázlata 

 

 

8.42. ábra. Optikai pormérő elhelyezése a mérendő kürtőn 

 

A lézeres fényforrással rendelkező emisszió mérő műszerek - a monokromatikus hullámhossznak 

köszönhetően – a fehér fényforrásúaknál nagyobb pontossággal mérik a por koncentrációját [38] 

[39]. A lézer sugaras műszerek működését és pontosságát a por szemcseösszetételének, a füstgázok 

áramlási sebességének, valamint a CO2 és H2O tartalmának változása gyakorlatilag nem zavarja. 

Ilyen műszerek csak egyenletes áramlás és porkoncentráció mezővel rendelkező füstjáratoknál, 

magasabb kéményekbe építve alkalmazhatók [40]. 



Újabban egyre gyakrabban használják a 8.43. ábrán vázlatosan bemutatott sugárzó izotópos, 

folyamatos emisszió mérő készüléket, amelynek működési elve lényegében azonos a 8.34. ábrán 

látható immissziós berendezésével. Itt is a 14C izotóp képezi ß-sugarak forrását. Abban van csak 

különbség, hogy a részgázáram optimális elszívási sebességét a főgázáram Prandtl-csővel érzékelt 

dinamikus nyomása és a részgáz térfogatáramát érzékelő Venturi-mérőszakaszon létrejövő 

nyomásesése alapján szabályozzák. A vízgőzben lévő hidrogén zavaró hatását az üvegszövetes 

szűrő melegítésével küszöbölik ki. A módszer hátránya, hogy a műszerrel csak homogén áramlási 

sebesség mezővel és egyenletes poreloszlással rendelkező kéményben lehet folyamatos méréseket 

végezni.  

 

 

8.43. ábra. Bétasugaras emisszió mérő készülék vázlata 

8.7.5. Ipari porleválasztó berendezések 

A porszemcséknek a vivőgázból való leválását olyan erők idézik elő, amelyek hatására a 

vivőgázhoz képest a szilárd részecskék relatív elmozdulása következik be. A különböző 

porleválasztó berendezésekben fellépő hatások: a nehézségi erő, a centrifugális erő, az 

elektrosztatikus erő, diffúzió, szűrők rácshatása. 

A porleválasztó berendezés leválasztási teljesítménye attól függ, hogy ezek az erők a gázáramban 

levő porszemcsékre milyen mértékben hatnak. A porszemcse áramlási ellenállása és a rá ható erők 

között egyensúlyi állapot lép fel, amelynél a szemcse a vivőgázhoz képest a vándorlási sebességgel 

mozdul el.  



Az iparban előforduló nagy térfogatáramú és nagy portartalmú gázok tisztítására a következő típusú 

leválasztókat használnak a leggyakrabban: 

• száraz mechanikus leválasztó; 

• nedves mosók; 

• elektrosztatikus gáztisztítók; 

• szűrőbetétes porleválasztók. 

Jól működő porleválasztó tervezése, gyártása komoly műszaki fejlesztési feladat. Az egyes termelő 

egységekbe viszonylag kevés szükséges belőlük. Az egyedi berendezések kifejlesztésére fordított 

költségek általában nem térülnek meg. Ezért a porleválasztókat a megszigorított környezetvédelmi 

előírások érvénybelépése óta külön erre a feladatra szakosodott cégek sorozatban állítják elő, így az 

ipari környezetvédelmi szakemberek egyik fő feladata az üzemi körülményeknek legjobban 

megfelelő, jó hatásfokú berendezés kiválasztása, optimális működtetése. 

8.7.5.1. A porleválasztó berendezések fő típusa, hatásfoka 

A megfelelő tisztító berendezés kiválasztása szempontjából az egyik legfontosabb jellemző az 

összes leválasztási hatásfok. Az aeroszol részecskék polidiszperz léte, valamint a különböző 

berendezésekkel még leválasztható legkisebb szemcseméret miatt az összes leválasztási hatásfok 

mellett feltétlenül ismernünk kell a frakció leválasztási hatásfokot, és az 50%-os valószínűséggel 

leválasztható un. „határszemcse” méretét is. 

Az összleválasztási fok (ηö) azt fejezí ki, hogy a tisztítandó gázáramban levő por vagy egyéb 

részecskék tömegéből mennyi válik le a készülékben: 

ms

levál
ö

m⋅= 100η  

ahol 

ηö : összes leválasztási fok, %; 

mlevál : a leválasztott por tömege, kg; 

ms  : szennyezett gázáramban levő por tömege, kg; 

 

A frakcióleválasztási fok (ηf) jobban kifejezi a leválasztókészülékek teljesítőképességét. A 

frakcióleválasztási fok megadja, hogy az egyes, tetszőlegesen megállapított szemcseméret-

fokozatoknak vagy frakcióknak mekkora tömeghányada választódik le. 
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ahol 

ηf - a frakcióleválasztási fok, %; 

∆Rs  -  a szennyezett gázban levő porfrakció tömege, kg; 

∆R l  -  a leválasztott porfrakció tömege, kg 

8.7.5.2. Száraz mechanikus porleválasztók  

Porkamrák 

A porleválasztási technika legegyszerűbb készülékei a nehézségi erő kihasználásával működő 

porzsákok és porkamrák., amelyeket úgy kell méretezni, hogy a vivőgáz áramlási sebessége a por 

ülepedési sebességéhez viszonyítva kicsi legyen, ezért eredményes porleválasztáshoz nagy térfogatú 

leválasztókamrákra van szükség. A porkamrákat előleválasztóknak alkalmazzák, hogy a 

gázáramban levő durva szemcsék koptató hatásától egyéb leválasztó berendezéseket, pl. a 

ciklonokat mentesítsék.  

A porkamrában a por leválasztása azáltal következik be, hogy a kamrában a gáz áramlási sebessége 

annyira lecsökken, hogy a porszemcsék a nehézségi erő hatására le tudnak ülepedni a kamra 

fenekére. 

A porkamrák általában vízszintesen elhelyezett hosszúkás, négyszögletes testek. A tísztítandó gáz 

bevezető nyílása a kamra egyik hosszanti homlokfelületén, a tisztított gáz kilépő nyílása pedig az 

ezzel szemben levő homlokfelületen van elhelyezve, amint az a 8.44. ábrán látható. 

 

8.44. ábra. Porkamra  vázlata 

 



A porkamrában a porleválasztáshoz szükséges időtartamot a kamra legfelső szintjén belépő 

részecskék leülepedésének feltételéből lehet kiszámítani, ugyanazoknak az erőknek a figyelembe 

vételével, amelyek a szerelők légáramában hatnak a részecskékre. A leválasztás feltétele, hogy a 

részecskék sűllyedési ideje rövidebb legyen, mint a hordógáz porkamrából kiáramlási ideje: 
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A részecske süllyedési ideje: 
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A részecske ülepedési sebessége: 
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A hordógáz porkamrából kiáramlási ideje: 
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ahol 

tü- a részecske ülepedési időtartama, s; 

wü – a részecske ülepedési sebessége, m/s; 

wgki  - a hordozógáz kiáramlási sebessége, m/s;  

Vg  - gáz térfogatárama, m3/s; 

H, L — a porkamra magassága és hossza, m. 

 

A porkamrákat úgy méretezik, hogy azokban a gázsebesség ne legyen olyan nagy, hogy a már 

leülepedett port ismét magával ragadja. Ezért a porkamrákban a gázsebesség legfeljebb 3 m/s lehet. 

A jobb leválasztási hatásfok elérése céljából ennél lényegesen kisebb áramlási sebességet is 

alkalmaznak a gyakorlatban. 

A porkamrában 50%-os valószínűséggel leválasztható legkisebb szemcse (határszemcse) mérete:  
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ahol 

dh - a határszemcse egyenértékű átmérője, m; 



ρr;  ρg — a szilárd részecske és a hordozógáz sűrűsége, kg/m3;  

g - a nehézségi gyorsulás, m/s2; 

η – a hordozógáz dinamikai viszkozitása, Pa. s; 

Vg – a hordozógáz térfogatárama, m3/s;  

B – a porkamra szélessége, m.  

 

A gáz áramlási szelvénye a kamrában: 

A=B·H 

 

8.45. ábra. Különböző méretű szemcsék leválasztásához szükséges porkamra méretek  

wg =1 m/s sebességgel áramló hordozógáz esetén 

 

A levegő áramlási sebessége wg = 1 m/s; kinemetikai viszkozitása υ = 18,5 · 10-6 m2/s; sűrűsége pg 

= 1 kg/m3. Láthatjuk, hogy a 60 µm-nél kisebb részecskék leválasztásához túlságosan nagy 

szerkezeti méretek szükségesek. Ezek csökkentésére a kamrák belsejébe ütköző elemeket helyeznek 

el. 

Ciklonok 

A centrifugális erő elve alapján működő porleválasztók legismertebb képviselői a ciklonok, 

amelyekben mozgó alkatrész nélkül létrehozott centrifugális erő idézi elő a porszemcséknek a 

gázáramból való leválasztását. 

 A ciklonok fő részei: a gázbevezető csonk, a hengeres rész, a kúpos rész a hengeres rész és a 

porkivezető nyílás között, a gázkivezető cső (merülőcső) és a porkivezető nyilás alatti portartály. 



A ciklonok működése a centrifugális erőtér mozgástörvényein alapul. A körmozgást a ciklontest 

által határolt rotációs-szimmetrikus térbe érintőlegesen bevezetett gázáram idézi elő. A centrifugális 

erő hatására a porszemcsék a leválasztótér felülete, a hengeres ciklonfal felé vándorolnak, ahol 

lefékeződve kiválnak a gázáramból. A kivált por a nehézségi erő hatására a ciklon alsó részébe, 

majd onnan a portartályba jut. A portalanított gázáram a tengelyszimmetrikusan beépített 

merülőcsövön keresztül felfelé hagyja el a készüléket. A tisztított gáz csak a merülőcsövön 

keresztül tud a ciklonból távozni és a merülőcső felé áramolva ellenállást fejt ki a porszemcsékre 

ható centrifugális erővel szemben. A két ellentétes erő hatására a durvább szemcsék a ciklon falára 

kiválnak, a finomabbak pedig a merülőcsövön keresztül a gázzal együtt áramlanak. 

 

8.46. ábra. Ciklonok szerkezetének és működésének vázlata 

 

A merülőcső átmérőjének megfelelő képzeletbeli áramlási hengerfelületen — az „örvényhenger" 

felületén — áramlanak azok az ún. „határszemcsék", amelyek a légellenállás és centrifugális erő 

itteni egyensúlya miatt 50%-os valószínűséggel vagy leválnak a ciklon falán, vagy az örvényhenger 

 



belsejébe kerülve a vivőgázzal együtt leválasztatlanul lépnek ki a ciklonból. Ezeknek a 

részecskéknek az átmérője: 
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ahol: 

r- a merülőcső sugara, m; 

wr  - határszemcsék kifelé irányuló és a gáz befelé irányuló sebességkomponense az 

„örvényhenger" felületén, m/s; 

wt - gáz és a részecskék sebességének érintő (tangenciális) irányú komponense az 

örvényhenger   felületén, m/s; 

η – a hordozógáz dinamikai viszkozitása, Pa.s; 

ρr - a részecskék sűrűsége, kg/m3. 

A tisztítandó V (m3/s) gázáram a k [m] magasságú „örvényhenger felületére" merőleges wr (m/s) 

sebességgel áramlik be az örvényhenger belsejébe, ezért a kontinuitás következtében a tisztítandó 

gáz sugár (rádiusz) irányú áramlási sebessége: 

k•r•π•2
V

=wr
 

Az örvényhenger felületénél bonyolult mozgást végző részecskék wt (m/s) tangenciális irányú 

sebességkomponensét a részecskék forgatónyomaték megmaradásának egyszerűsítő feltételéből 

számíthatjuk: 

wr· rbe= wt · r 

Az előbbi egyenletből a részecske tangenciális sebessége az örvényhenger palástjánál: 

r
r•w

=w bebe
t

 

A gyakorlatban a gázbevezetés sebességét wbe = 10 ÷ 20 m/s értékűnek választják. Ugyanilyen 

sebességre méretezik a mérőcső (Aki, m) áramlási szelvényét is. 

A merülőcső alsó belépési szelvényét a biztosabb porleválasztás érdekében mélyebben kell 

elhelyezni, mint a bevezetőcső (a) oldalának az alja. A merülőcső ciklonon belüli (s) magassága: s  

= (1,5 + 3)·r, a bevezető csonk szélessége: b = 0,3·r. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az egyre finomabb részecskék leválasztásához a 8.47. ábrán 

bemutatott, egyre karcsúbb formájú (nagy h/r arányú) ciklonok szükségesek. 



 

 

8.47. ábra. Az egyre apróbb részecskék leválasztásához szükséges ciklonok méretarányai 

 

 

8.48. ábra. Ciklon összleválasztási hatásfoka és nyomásvesztesége a gázbelépés sebességének 

függvényében 

 

A 8.48. ábrán láthatjuk, hogy a gázbevezetés (wbe) sebességének növelésével mind a leválasztási 

hatásfok, mind az áramlási ellenállás növekedik.  



 

8.49. ábra. Ciklonok fő típusai a gázbevezetés módja szerint 

 

A ciklonokba a gáz bevezetése a 8.49. ábrán bemutatott tangenciális, spirális vagy axiális lehet. Ez 

utóbbi esetben a gázt a merülőcső köré hengerszimetrikusan kiképzett perdítő elemek késztetik 

forgó mozgásra. A karcsú, axiális ciklonokat „örvénycsö”-veknek nevezik. 

A sok örvénycsövet magába foglaló porleválasztóknál a gáz egyenletes elosztását az azonos méretű, 

azonos áramlási ellenállású csövek biztosítják (8.50. ábra) Az örvénycsövek külső átmérője D = 

100 ÷ 250 mm; merülőcső átmérőjük 2r = 40-150 mm. Egy-egy ilyen méretű cikloncső 10 + 100 

m3/h gázáram tisztítására képes.  

Nagyobb gázsebesség és kisebb portöltet esetében a leeresztő nyílás közelében létesített árnyékoló 

kúppal lehet a por újbóli felkeveredését korlátozni. A 8.51. ábrán vázoltak szerint konstruált és jól 

elhelyezett árnyékoló kúp a ciklon összleválasztási hatásfokát 10-20%-kal javítja. 



 

8.50. ábra. Párhuzamosan kapcsolt örvénycsövek 

a) megosztott porgyűjtővel b) batteriába épített örvénycsövek 

8.7.5.3. Nedves porleválasztók 

A nedves gázmosók működési sajátosságaikból eredően az aeroszolokat különböző hatásfokkal 

választják le. Külön csak porleválasztásra ritkán alkalmazzák a nedves mosókat, egyrészt azért, 

mert egyéb száraz eljárásokkal is jó hatásfokkal kiszűrhetők a szilárd részecskék, másrészt pedig a 

folyadékok kezelése nehézkes, korróziót okoznak, télen fagyveszélyesek, eltömődésre hajlamosak, 

a por leülepítése külön víztisztító berendezéseket igényel. Kifejezetten porleválasztásra a Venturi-

mosót lehet alkalmazni főleg olyan gázok tisztítására, amelyek éghető komponenseket is 

tartalmaznak és emiatt a száraz eljárások robbanásveszélyesek.A porszemcséknek mosófolyadékban 

való megkötésének és ezáltal a gázáramból eltávolításának legfontosabb folyamatai a következők: 

• a gázban lévő szilárd részecskéknek nedves felülethez (a felület bázisú leválasztókban)' vagy 

a leválasztótérben cseppek formájában lévő mosófolyadék felületéhez juttatása 

(energiabázisú leválasztókban); 

• a szemcsék befogása a mosófolyadékba vagy a részecskék kiülepítése a folyadék 

cseppekkel; 

• a poros mosófolyadék kivezetése a leválasztóból. 

 



 

8.51. ábra. Árnyékoló kúp elhelyezése a ciklon porkivezetésében 

 

A mosófolyadék és a szemcsék találkozását a szemcsék tehetetlensége miatt a cseppek és a szilárd 

részecskék között kialakuló sebességkülönbség, a Brown-mozgást végző kisméretű szemcsék 

diffúziója és a leválasztó térben az aeroszol felületén létrejövő kondenzáció teszi lehetővé. A 

porszemcséket a folyadék cseppekkel úgy kell érintkezésbe hozni, hogy lehetőleg az összes 

részecske rátapadhasson a folyadékra. A leválasztó berendezés belső felületei és a beépített ütköző 

elemek is a leválasztó közeg szerepét töltik be. Ha a szemcsék felületén alakul ki folyadékhártya, 

akkor az egyrészt növeli azok egyenértékű átmérőjét, másrészt pedig elősegíti a részecskék 

agglomerálódását. A betétes mosótornyok a feltapadás és az eltömődés veszélye miatt nem 

alkalmasak poros gázok tisztítására. A habkolonnák általában az 5 µm-nél nagyobb részecskéket 

választják le, ezért kifejezetten porleválasztásra ezeket sem alkalmazzák. 

A felületi leválasztók frakció leválasztási hatásfokát a 8.52. ábrán láthatjuk. Az 1 µm-nél kisebb 

részecskék leválasztására a nedves mosók közül a Venturi-csöves berendezések a 

legalkalmasabbak. A Venturi-csőben a szilárd részecskék leválasztására több tényezőnek van 

hatása. A legfontosabbak: a cseppfolyós és a szilárd részecskék összeütközése, a részecskék 

elektrosztatikus töltése, a tisztított gáz hőmérsékletének harmatpont alá süllyedése következtében a 

leválasztott részecskéken keletkező kondenzáció, a 0,5 µm-nél kisebb részecskék esetén a diffúzió. 



 

8.52. ábra. Felületi leválasztó frakció leválasztási foka 

 

A leválasztásra a cseppfolyós és a szilárd részecskék összeütközésének, azaz sebesség 

különbségének van a legnagyobb hatása. A szilárd és a cseppfolyós részecskék sebességének 

alakulását a Venturi-csövön áthaladáskor a 8.53. ábra mutatja a cső tengelyében. A görbék 

lefutásából látható, hogy ahol az összeszűkülő rész a hengeres részbe megy át, a megtisztítandó gáz 

maximális sebességet ér el és a cseppek még csak gyorsulni kezdenek. A diffuzorrészben a 

vízcseppek sebessége nagyobb, mínt a porrészecskéké.  

Ha szilárd részecskéket kell leválasztani, azokat a vízcseppbe kell bevezetnünk, vagyis a vízcsepp 

felületi feszültségét a porrészecskéknek a vízcsepphez viszonyított relatív sebességétől függő 

kinetikus energiájával kell leküzdenünk. A vízcseppek optimális átmérője általában 60 ÷ 200 µm. 

Ilyen átmérőjű cseppek képződéséhez az szükséges, hogy a tisztítandó gáz sebessége a Venturi-cső 

meghatározott nyomásveszteségének feleljen meg. Az elmondottakból kitűnik, hogy adott 

nyomáson egyes esetekben miért a legnagyobb mérvű a portalanítási fok, és hogy miért csökken 

nagyobb és kisebb nyomásveszteség esetén is. Az is következik az elmondottakból, hogy a 

vízsugaras leválasztóknál a portalanítási fok abszolút értéke a porkoncentráció csökkenésével 

gyengül a részecskék és a cseppek találkozási valószínűségének csökkenése miatt.A bevezetett víz 

mennyiségének növelésével az egyre sűrűbben kialakuló vízcseppek következtében nő az ütközések 

gyakorisága, amelynek eredményeképpen javul a leválasztási hatásfok. Ez adott határig így is van, 

természetesen azon az áron, hogy a nyomásveszteséget és ezzel együtt az energiafogyasztást is 

növeljük. Ha a bevezetett víz mennyisége tovább nő, ezt már nem porlasztja el egyenletesen a 

tisztítandó gáz, nagy cseppek, esetleg vízfüggönyök képződnek és a hatékonyság csökken. 



 

8.53. ábra. A gáz és a vízcseppek sebessége a Venturi-cső tengelyében 

 

Mindezeket nagyon szemléletesen mutatja a 8.54. ábra, ahol a Venturi-mosó által legalább 50%-os 

hatásfokkal leválasztható határszemcsék átmérőjét ábrázoltuk a bevezetett víztömeg (mv, kg) és a 

gáz (Vg, m3) térfogat arányának, valamint a poros gáz toroksebességének (wgt, m/s) a függvényében 

a Venturi-csövön létrejövő nyomásesés (∆p, kPa) feltüntetésével. 

 

8.54. ábra. A Venturi-mosóval 50%-os hatásfokkal leválasztható szemcsék átmérője a 

folyadék/gáz, tömeg/térfogatarányának függvényében 



 

Jól látható, hogy a gáz sebességének és a nyomásváltozásnak a növekedésével egyre finomabb 

szemcsék válnak le, azaz nő a kisebb szemcsék frakció leválasztási hatásfoka. 

8.7.5.4. Elektrosztatikus porleválasztók 

Az elektromos porleválasztók működési elve azon alapszik, hogy a töltéssel rendelkező részecskék 

elektromos erőtérben az ellentétes polaritású elektróda felé vándorolnak.  

Az ionizációt létrehozó elektródát szóróelektródának, a vele ellentétes polaritásút pedig — ahol a 

por döntő része feltapad – leválasztó, vagy ülepítő elektródának hívják. A szóró elektróda kicsi 

görböleti sugarú huzalból, a leválasztó elektróda pedig nagy görbületi sugarú profilból, vagy sík 

lemezből készül. Az elektródák elrendezése és a leválasztóelektródák kialakítása szerint a 8.55. 

ábrán látható csöves, ill. a 8.56. ábrán vázolt kamrás elektromos leválasztókat különböztetünk 

meg. A poros gáz a két elektróda között áramlik. 

 

8.55. ábra. Csöves elektromos leválasztó vázlata 

 



 

8.56. ábra. Kamrás elektromos leválasztó elvi vázlata 

 

8.57. ábra. Töltésképződés és az elektromos erőtér az elektródok távolsága függvényében 



 

A porleválasztóban végbemenő legfontosabb folyamatok: 

• gázionok képződése a gázmolekulák feltöltődése révén a szóróelektróda közelében 

az ún. „koronakisülés" következtében; 

• szilárd részecskék feltöltődése a gázionokkal történő ütközéskor; 

• gázionok és töltött részecskék vándorlása az ellentétes polaritású elektróda felé;  

• töltéskicserélődés az elektródokon, por feltapadása; 

• a feltapadt, felfogott por eltávolítása az ülepítő elektródáról. 

A részecskék feltöltéséhez szükséges koronakisülés a következőképpen jön létre. 

Ha az elektródokra egyenirányított feszültséget vezetünk, akkor közöttük elektromos erőtér 

keletkezik. Az elektromos erőtér jellemző értéke az elektromos térerősség (E, V/m). A csöves 

leválasztóban az elektromos térerősséget és a töltések képződésének mechanizmusát az elektródtól 

mért távolság függvényében a 8.57. ábra tünteti fel. Az ábrán látható, hogy az elektromos 

térerősség menete a drótelektród közelében meredek és a felületénél maximális értéket ér el. Az 

elektródok között áramló gáz jobbára semleges molekulákat tartalmaz, amelyeknek mozgását nem 

változtatja meg az elektromos erőtér. A molekulák egy kis része azonban elektromos töltésű, vagyis 

ionizált. Ez külső ionizáló tényező (pl. elektromágneses sugárzás, magas hő) hatására megy végbe 

úgy, hogy a semleges molekulából kiválik az elektron és a megmaradt molekularész pozitív töltést 

hordoz. Ezek az elkülönült ionizált molekulák (gázionok) és a levált elektronok ellenkező polaritású 

elektródok felé mozognak, és itt elvesztik elektromos töltésüket. Az elektródok töltőkörében áram 

keletkezik, ez azonban olyan jelentéktelen, hogy gyakorlatilag nem mérhető. Ha az elektródok 

közötti feszültséget tovább növeljük, az elektromos térerősség a huzalelektród felületén akkora 

értéket ér el, hogy a szóróelektród közelében — az ún. „koronatéren" belül — az elkülönült ionizált 

molekulára ható erők akkora mozgási energiát adnak, hogy ütközéssel további semleges 

molekulákat képesek ionizálni. Ez az ún. koronakisülés, melyet jellegzetes hang és vibráló fény 

kísér. 

A szóróelektróda polaritásának megfelelően negatív vagy pozitív koronakisülés jön létre. Az ipari 

gyakorlatban negatív koronakisüléssel üzemeltetik a porleválasztókat. Ha az elektródok között 

tovább növeljük a feszültséget, a szóróelektród körül bővül az ütközési ionizáció területe és 

növekszik az időegységben ionizált molekulák száma. A koronakisülés térségéből egyre több 

negatív ion megy át az elektródok közötti térségbe és mozog tovább a leválasztó elektródig. Így az 

elektródok között elektromos áram keletkezik. 



Az áramnak az elektródok közötti feszültségtől való függőségét az elektromos leválasztó feszültség-

áramerősség, ún. „voltamper-jelleggörbéje” (VA) adja meg a 8.58. ábrán látható módon. Az 

ordinátatengelyre vagy a leválasztón áthaladó teljes áramot (mA), vagy a szóróelektród 

hosszegységére (mA/m) vagy pedig az ülepítőelektród felületegységére (mA/m2) vonatkoztatott 

áramot visszük fel, az abszcisszatengelyre pedig az elektródok közötti U feszültséget. Ha növeljük a 

feszültséget, először egyáltalán nem folyik át áram a leválasztón.  

Az Uo kezdeti kritikus feszültség túllépésekor a leválasztón át áram kezd folyni (A pont), s ez a 

feszültség növekedésével nő. A feszültségnövelés azonban nem korlátlan, mert egy adott, az ún. 

„átütőfeszültség"-érték elérése után a koronakisülés szikrakisülésbe megy át (B pont). Ez az állapot 

a porleválasztó működése szempontjából hátrányos, mert a szikrakisülés semlegesíti az ionok egy 

részét és az elektródákon a szikra átütési helyén eróziót okoz. Az átütési feszültség a gáz anyagától 

és az elektródok kialakításától függ. Általában azt mondhatjuk, hogy minél nagyobb az ionok 

mozgékonysága, annál kisebb az átütési feszültség (pl. száraz levegő). Már egy kevés 

elektronegatív gázadag, amelynek ionjai kis mozgékonyságúak (pl. kén-dioxidból vagy vízgőz) is 

növeli az átütési feszültséget. 

 

8.58. ábra. Elektromos porleválasztó V—A jelleggörbéje 

 

A tüskés elektródnak a lapos elektród felé kisebb az átütőfeszültsége, mint a huzalelektród átívelő 

feszültsége a sík elektróddal szemben. Ha növeljük a szóró huzalelektród sugarát, csökken az 



átütési feszültség. Az U0 kezdeti kritikus feszültség a gáz hőmérsékletének emelkedésével csökken, 

mert növekszik az ionok mozgékonysága. A VA-jelleggörbe balra tolódik és meredekebb. A kezdeti 

kritikus feszültség a nyomás növekedésével fokozódik. Az ionok mozgékonysága a nyomás 

növekedésével csökken. A VA-jelleggörbe jobbra tolódik és kevésbé meredek. 

Elektronegatív gáz (vízgőz, S02) adagolásával csökken az ionok mozgékonysága és a jelleggörbe 

kevésbé lesz meredek. Az elektronegatív gázok negatív molekuláris íonokat képeznek, ezeknek 

nagy a tömegük és így kisebb a mozgékonyságuk, ezért a VA-jelleggörbe kevésbé meredek. 

A leválasztandó por fajlagos villamos ellenállása is jelentősen befolyásolja a leválasztás folyamatát. 

A reális körülmények között levő nyersgáz porának — melynek felületére víz és gázmolekulák 

adszorbeálódtak — fajlagos elektromos ellenállása a hőmérséklettel állandó nedvességtartalom 

esetén a 

lg ρ = K1T
2 + K2T + K3 

összefüggés szerint változik,  

ahol: 

K1; K2; K3 - a por anyagára jellemző állandók;  

T -  a por hőmérséklete, oC. 

Az ipari porleválasztókban a leggyakrabban előforduló porok fajlagos ellenállásának a 

hőmérséklettől való függését a 8.59. ábrán mutatjuk be.  

Az 50-200°C-os hőmérsékleti intervallumban a por részecskék elveszítik a felületükre 

adszorbeálódott vízréteget, melynek következtében a felületi vezetés csökken, következésképpen a 

fajlagos ellenállás növekszik. A továbbiakban a 200-400 oC-os intervallumban az anyag 

elektronjainak hő okozta gerjesztése következtében csökken a fajlagos ellenállás. A parabola két 

ága az elektromos vezetés egymástól alapvetően különböző mechanizmusát jelenti: kis 

hőmérsékleten a felületi, nagy hőmérsékleten pedig a belső elektromos vezetőképesség dominál. 

 



 

8.59. ábra. Porok fajlagos elektromos ellenállása a hőmérséklet függvényében 

 

Tekintettel arra, hogy az ipari nyersgázok az esetek többségében tartalmaznak vízgőzt, vagy ha 

nem, akkor a gáz nedvességtartalma nagyon egyszerű berendezéssel növelhető, ezért a vizet primer 

kondicionáló anyagnak nevezik. Ugyanakkor szekunder kondicionáló anyagoknak számítanak azok 

a kémiai reagensek, amelyek néhány ezred százalékos mennyiségben a nyersgázba juttatva növelik 

a részecskék felületi vezetését. Magnezitport tartalmazó nyersgázhoz szekunder kondicionálóként 

0,002 térfogatszázaléknyi mennyiségben adagolt NaC1 vagy K2CO3 a por fajlagos elektromos 

vezetőképességét oly mértékben növeli, hogy a fajlagos ellenállás értéke 2-3 nagyságrenddel 

(század, ill. ezred részére) csökken. A kondicionáló anyagok a porleválasztás szempontjából 

további kedvező hatást fejtenek ki a részecskék agglomerációs képességének — szem-

csedurvulásának — növelése révén is. A különböző porok ellenállása 10-3 ohm.cm (pl. szénpor) . . . 

1014 ohm.cm (pl. száraz mészpor) között változik. Az elektrofilter szempontjából a legkedvezőbbek 

a 104  ÷ 5 · 1010 ohm·cm ellenállású porok.  

Ha az ellenállás kicsi, úgy a szemcsék az elektródával érintkezve elvesztik töltésüket és annak 

polaritásával töltődve visszakerülnek a gázáramba, ahol megint koronatöltést kapnak és ismétlődik 

a folyamat. Így pl. a kokszszemcsék mintegy ugrálva távozhatnak leválasztás nélkül a 

berendezésből. 



Ha a porszemcsék ellenállása nagy ρ > 1011 ohm·cm, akkor nehezen adják le töltésüket és a többi 

lerakódott porral szigetelő réteget alkotnak, a korona polaritásának megfelelő töltéssel. A réteg, 

különösen finom szemcsézetű por esetén, az elektrosztatikus erő hatására erősen tapad a felületre és 

még rázással is nehezen távolítható el. A felfogó elektróda és a porréteg külső felülete között a 

rétegvastagsággal nő a feszültségkülönbség is, amíg a szikrapotenciálon a porrétegen átütés, majd a 

szóróelektróda felé ionáramlás indul meg, és fellép az ún. ellenkorona jelenség. Ilyenkor az 

árammennyiség megnő, de a porleválasztás lényegesen romlik. Az elektrosztatikus erőn kívül a 

felületi erők is hatnak, különösen finom szemcsézetű porban. A kis szemcsék mindenképpen több 

zavart okoznak. Kevert porban, ahol az egyes komponensek ellenállása különböző, kedvező viszo-

nyok léphetnek fel, különösen akkor, ha durvább szemcsék is vannak jelen. 

Ha a porleválasztás a nagy fajlagos ellenállás miatt nehezen vagy egyáltalán nem megvalósítható, 

mesterséges beavatkozásra van szükség. A por ellenállásának csökkentésére alkalmazott 

módszerek: 

• igen finom cseppekké porlasztott víz vagy vízgőz adagolása a gázhoz; 

• a felületi vezetőképességet növelő vegyi anyagok bejuttatása a gázáramba;  

• a gáz hőmérsékletének növelése. 

A két első módszerhez, a kondicionáláshoz, megfelelő berendezések szükségesek. 

Ha a gáz hőmérséklete elég kicsi (pl. kisebb, mint 200 °C), a bepermetezett vizet nem tudja 

elpárologtatni és az köd formájában jut be a villamos leválasztóberendezésbe. Ilyen esetben ott 

iszap képződhet, különösen a kis szemcseméretű porokból. A vizet ezért külön 

párologtatókamrában különleges porlasztófejeken keresztül adagolják a gázba. 

A tisztítandó gáz hőmérsékletének növelését újabban erőművi füstgázok portalanításánál 

alkalmazzák. A villamos leválasztót a levegőjelőme- legítő rendszer elé, a forró oldalra építik (hot-

side precipitator: HSP), így 350 ÷ 400 oC-on a szálló pernye fajlagos ellenállása 10 ohm.cm alatt 

lévén, a kondicionálás berendezéseit és költségeit meg lehet takarítani. Ehelyett konstrukciós és 

hőszigetelési feladatokat kell megoldani. 

A szilárd részecskék feltöltődése szemnagyságuktól függően különböző mechanizmussal történik: 

• d > 0,5 µm méretű szemcsék közvetlenül a gázionokkal történő ütközéskor veszik fel 

töltésüket; 

• d < 0,2 µm szemcseméretűek iondiffúzióval töltődnek fel, amely a gázionok hő-

energiájától, a szemcsék nagyságától és a két elektróda között töltött időtől függ, viszont 

nem függ a villamos térerősségtől. 



• d = 0,2 . . . 0,5 µm közötti szemcsék feltöltődésében mindkét mechanizmus szerepet 

játszik. 

Nagyobb szerepe az ütközéses feltöltődésnek van, mert ipari gázokban a 0,5 µm-nél nagyobb 

szemcsék mennyisége általában sokkal nagyobb, mint az ennél kisebbeké. A diffúziós feltöltődés 

jelentősége az igen nagy összleválasztási hatásfok elérésére tervezett villamos leválasztóknál 

nagyobb, mivel a 0,5 µm-nél kisebb szemcsék leválasztása is fontossá válik ilyen esetben. 

A villamos feltöltődés a por dielektromos tulajdonságaitól, a szemcsék méretétől függően a 

másodperc tört része alatt végbemegy (10' ÷ 10-3 s között, az esetek többségében 10-2 s alatt 

befejeződik), ha az alkalmazott áramsűrűség 0,1 ÷  1,0 mA/m2 között van. Ha az áramsűrűség 0,01 

mA/m2 vagy ez alatt van, a feltöltődési idő a gáznak a leválasztótérben való tartózkodási idejével 

közel azonossá válik, amely az összleválasztási hatásfokot rontja. 

Szilárd részecskéknek a hordozógázhoz viszonyított relatív elmozdulását jellemző elméleti 

vándorlási sebességet a részecskékre ható elektrosztatikus erő és az áramlási ellenállás 

egyensúlyából határozhatjuk meg. 

Elektromos töltéssel rendelkező részecske a töltésével ellentétes elektróda felé mozog. Az 

elektródák között kialakuló sebesség az elektrosztatikus erőtől és a súrlódási ellenállástól függ. 

A részecskére ható elektrosztatikus erő nagysága: 

FE = E • Q 

ahol: 

E - a villamos térerősség, V/m; 

Q - részecske villamos töltése, As. 

 

A töltés nagysága az E térerősségtől, a részecske d átmérőjétől és anyagának ε permittivitásától 

függ: 
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Ezt a fenti egyenletbe behelyettesítve: 
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Az egyenletes w sebesség az FE és az Fs = 3·π·η·d·w súrlódási erő egyenlőségekor alakul ki, 

ahonnan a részecske sebessége az elektróda irányába: 



η•π•12
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=w
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Adott elekrtomos térerősség esetén az 50%-os valószínűséggel leválaszható legkisebb részecskék, a 

határszemcsék átmérője: 

2h
E•ε

w•η•π•12
=d

 

Láthatjuk, hogy a határszemcsék mérete a térerősséggel erősen változik, e magyarázata az egyre 

nagyobb feszültségű porleválasztók kifejlesztésének. 

A szóróelektródák leggyakrabban 1,5 ÷ 2 mm átmérőjű hengeres huzalok, négyszögletes, csillag 

keresztmetszetű vagy szöges dróthoz hasonló kivitelűek. Ezeket függesztve súlyterheléssel 

kifeszítve építik a leválasztóelektródák közé. Az anyaguk általában ötvözött acél; a gáz korrodáló 

tulajdonsága miatt saválló acél, réz, alumínium. Hastelloy, titánötvözet, ólombevonatú acél 

szóróelektródákat is alkalmaznak. A 8.60. ábrán különböző formájú szóróelektródák láthatók. 

 

  

8.60. ábra. Prizmatikus éles és csúcsokkal ellátott szólóelektródák 

 

A szóróelektródákat szigetelve függesztik a leválasztótérbe. A szigetelők porcelánból, kvarcból 

vagy 400 C körüli hőmérsékleten működő leválasztó berendezésekben a nagyobb villamos átütési 

szilárdságú alumínium-oxidból készülnek. A szóróelektródákat a rajtuk leváló portól időszakosan le 

kell tisztítani, mert enélkül a szóróáram jelentősen visszaesik. 

A villamos leválasztók jósága szempontjából a leválasztó elektródáknak fontos a szerepük: egyrészt 

a szennyezett gázban levő pornak a leválasztását, másrészt a leválasztott pornak a porgyűjtő garatba 

való levezetését oldják meg. Az első feladat eredményessége a térerősség és az anyagi 



tulajdonságok függvénye, a visszaáramlás nélküli por levezetése a leválasztóelektróda 

konstrukciójától függ. 

A korszerű villamos leválasztóban a leválasztóelektródák 12 ÷ 15 m magasak is lehetnek, ebből is 

látható, hogy a visszahordás minimális értéken való tartása a keresztirányban áramló szennyezett 

gázban nem könnyű feladat. A leválasztott pornak a szennyezett gázba való kiáramlását az 

alkalmazott leválasztóelektródák kiviteli formája befolyásolja. Ezért többféle formájú 

leválasztóelektródát készítenek. Ezek között, mint az a 8.61. ábrán is látható, olyan megoldásúak 

vannak, amelyek az elektródáról leválasztott porfüggönyt a különböző kiálló felületekkel megvédik 

a keresztirányú gázáram elragadó hatásától. Az ilyen profil elektródáknak egymás melletti 

párhuzamos összekapcsolásával alakítják ki a leválasztóelektródák felületét. 

 

 

  

8.61. ábra. Profilacélból kiképzett „szélárnyékos" és kettősfalú leválasztó elektródák 

 



A 8.61. ábra jobboldali részén látható belsőterű, kettős falú elektródák bevezetésével érték el, hogy 

a porvisszahordás valószínűsége jelentősen csökkent. Az elektródákon levő felfogó zsebek a 

lelazított port az elektróda belső terébe szállítják, majd a gravitáció hatására levezetik a porgyűjtő 

garatba. 

A szárazon működő villamos leválasztóberendezések elektródáit úgy tisztítják, hogy a levált 

porréteget az elektródák ütemes kopogtatásával fellazítják és az porfüggöny formájában hullik a 

porgyűjtő garatba. A por eltávolítása az elektródokról igen fontos művelet, amely lehetővé teszi a 

leválasztó helyes működését változatlan portalanító képességgel. A szennyezett gázban szállított 

por mindkét elektródrendszerre leülepszik, ezért az elektródokat tisztogatni kell. A szóróelektródra 

ülepedett por a leválasztó működésére igen kedvezőtlen következményekkel jár. A leülepedett por 

látszólag növeli az elektród huzalának sugarát és egyidejűleg — a rétegben bekövetkező 

feszültségesés hatására — növeli a leülepedett réteg felületi feszültségét. Ezzel csökken a 

szóróelektródok ionizáló hatása, ami abban jut kifejezésre, hogy nő a kezdeti kritikus feszültség és 

csökken az áram. Ennek az a következménye, hogy a gázzal odaszállított por és a gázban levő 

elektromos erőtér nem kap kellő töltést, így jelentősen csökken az effektív leválasztási sebesség. 

Az ülepítődelektródok szennyezettségének az ülepedett rétegben nagyobb feszültségesés, és ezzel 

együtt a gáz hatékony feszültségének a csökkenése is a következménye. Az ülepítőelektródokon a 

porréteg növekedése állandóan csökkentené az áramot, míg végül is megszakadna a leválasztás 

folyamata. Ezért mind a szóró-, mind az ülepítőelektródokról rendszeresen, olyan időközökben le 

kell verni a port, hogy a leválasztás folyamatában nagyobb zavar ne keletkezzék.  

A rázás időköze egy adott porréteg képződését tételezi fel az elektródon. Minél vastagabb a 

porréteg, annál tömörebb és annál kevésbé hull és szóródik szét, és fordítva, vékonyabb réteg esetén 

nagyobb a szétszóródás. A vastagabb rétegben nagyobb a feszültségesés, ezért konstans 

feszültségbevezetés esetén csökken a feszültségesés a gázban, s ezzel együtt csökken az elektromos 

erőtér árama és intenzitása, emiatt növekszik a poremisszió. Automatikus feszültségvezérlés esetén 

adott határok között a gázban konstans feszültségesés tartható, mert a feszültség fokozatosan nő, 

mihelyt a rétegben nő a feszültségesés. Az első esetben a rázáskor keletkező szóródás, valamint a 

réteg feszültségvesztesége következtében megnövekedett poremisszió, növekszik a lerakódott réteg 

vastagsága, s ezzel együtt a közepes poremisszió is. Ha az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy a 

tisztításkori szóródás által okozott poremisszíó minden lerázás esetén konstans marad, a közepes 

poremisszió hiperbolikus függvény, mert az időegységre eső emissziórész az időköz növekedésével 

csökken. A két közepes emisszió összege adja a teljes közepes emissziót a lerázás időközének 

függvényében. A 8.62. ábrán jól látható, hogy adott optimális időköz esetén az emisszió minimális. 



 

  

8.62. ábra. Az optimális tisztítási időköz meghatározása 

 

A kopogtatást elektromágneses impulzussal, pneumatikus impulzussal, villamos vibrátorral és 

mechanikus kalapáccsal oldják meg. A pneumatikus működtetés energiafogyasztása nagyobb, mint 

a többi módszeré. Annak ellenére, hogy mozgó alkatrészei a szennyezett gázzal telt leválasztótérben 

vannak elhelyezve, és ez karbantartási feladatot jelent, a mechanikus kalapácsot hatékonysága miatt 

gyakran alkalmazzák. Nagyon fontos, hogy minden kopogtatóegység megbízhatóan működjön, a 

kopogtatás intenzitása és gyakorisága optimális legyen, mivel a nem megfelelő ütemű poreltávolítás 

a leválasztási hatásfokot rontja. A nedves villamos leválasztóban a por eltávolítására a 

leválasztóelektródákra vizet permeteznek és a lefolyó vízfilm a porszemcséket lemossa a 

leválasztóelektródáról, kiszállítja a leválasztótérből (8.63. ábra). A nedves leválasztás hátránya, 

hogy a gázhőmérsékletnek alacsonynak kell lennie (kb. 80 °C) és korrózióálló szerkezeti anyagból 

kell készíteni a berendezést. A vízfelhasználás többletköltséget okoz. 



 

8.63. ábra. Nedves elektromos porleválasztók elektródái lemosásának megoldásai 

 

A nedves porleválasztást olyankor alkalmazzák, amikor rendkívül nagy leválasztási hatásfokra 

törekszenek vagy pedig a por ellenállása kedvezőtlen a leválasztóberendezés üzemeltetése 

szempontjából (nagyon nagy vagy nagyon kicsi). A nedves villamos leválasztó működése nem függ 

a por fajlagos ellenállásától, a porvisszaáramlás nem rontja a leválasztási hatásfokot. 

A legtöbb ipari villamos leválasztó vízszintes átáramlású, lemezes leválasztóelektródákkal van 

ellátva és többnyire száraz poreltávolítással működik (8.64. ábra). Kis mennyiségű és 

robbanásveszélyes gáz tisztítására a függőleges átáramlású villamos leválasztó az előnyösebb (8.65. 

ábra). 

 

8.64. ábra. Száraz horizontális kamrás elektromos porleválasztó 



A lemezes leválasztók elektródái 200 ÷ 350 mm széles, párhuzamos utcákat képeznek a 

leválasztószekrényben. Az utcák középvonalában helyezkednek el a szóróelektródák, amelyeket 

külön-külön vagy keretbe feszítve, szigetelten függesztenek a leválasztószekrénybe. A leválas- 

ztóelektródákat szintén függesztve helyezik el, hogy a tisztítás alkalmával ne adják át a rázást az 

egész rendszernek. 

 

 

8.65. ábra. Száraz vertikális kamrás elektrosztatikus porleválasztó 

 

A leválasztóelektródákat szintén függesztve helyezik el, hogy a tisztítás alkalmával ne adják át a 

rázást az egész rendszernek. A csöves villamos leválasztó több párhuzamos elrendezésű 100 ÷ 300 

mm átmérőjű, 2000 ÷5000 mm hosszú csőből készült leválasztó- és a csövek tengelyében 

elhelyezett szóróelektródából áll (8.66. ábra). A csövek lehetnek hengeresek, de a jobb 

térkihasználás és a súlycsökkentés szempontjából hatszögletű (méhsejtszerűen összeépített) 

csöveket vagy radiális lemezekkel elválasztott koncentrikus hengereket (8.67. ábra) alkalmaznak. 



 

8.66. ábra. Csöves elektrosztatikus porleválasztó 

 

A leválasztóház és a külső-belső tartószerkezet anyaga általában szénacél (a ház és a külső 

tartószerkezet néha vasbetonból készült). A szennyezett gázzal érintkező szénacél (vagy beton-) 

felületét a korrózió kiküszöbölésére ólommal vagy a korrozív hatásnak ellenálló műanyaggal kell 

bevonni. Ez főként nedves leválasztóknál eredményes pl. 45 oC-ig PVC, nagyobb hőmérsékleten 

üvegszál-erősítésű poliészterrel armírozott PVC-burkolat vagy megfelelő alapanyagokból készült 

üvegszál-erősítésű poliészterbevonat alkalmazható. 



 

8.67. ábra. Csöves leválasztók ülepítő elektródái 

 

A leválasztóház és minden kapcsoló szerkezeti elem — így a szennyezett és tisztítottgáz-vezeték, a 

porgyűjtő garat ürítésére való cellás kerék vagy szállítócsiga — tökéletes gáztömörségével, ill. 

tömítésével a hamislevegőnek a leválasztótérbe jutását ki kell zárni. A házra elegendő számú és 

megközelíthető, jól tömített, kulccsal zárható szerelő- és ellenőrzőajtót, robbanásveszélyes gáz 

tisztítására alkalmazott leválasztóházra elegendő számú hasadótárcsát kell elhelyezni. 

A villamos leválasztóberendezést üzemeltető és karbantartó dolgozók biztonsága és a berendezés 

épsége érdekében a nagyfeszültségű berendezések üzemeltetésére érvényes biztonsági szabályokon 

kívül a következő irányelveket is gondosak be kell tartani: 

• arra kell törekedni, hogy a leválasztótérbe robbanásveszélyes elegy (gáz, gáz + por) ne 

kerülhessen vagy a berendezésben ne keletkezhessen; ez utóbbit a porgyűjtő garat felső 

szintjén beadagolt inertgázzal lehet megakadályozni, amely a gáz oxigéntartalmát 12% alá 

szorítja; 

• erőművi leválasztóberendezés üzemeltetését azonnal meg kell szakítani, ha a füstgáz éghető 

gázt és elégetlen szenet tartalmaz, hogy a szikraátütések miatt a tüzet és a robbanást 

elkerüljék; 

• ha nagy széntartalom vagy más ok miatt pirofóros tulajdonságú por van a leválasz-

tóelektródán vagy a porgyűjtő garatban, a leválasztóberendezés kezelőajtóit nem szabad 



addig kinyitni, amíg hőmérséklete 50°C alá nem esik, mert nagyobb hőmérsékleten a levegő 

beáramlásakor a por öngyulladása következhet be; 

• nagy széntartalmú por, ill. szálló pernye az elektródák közötti szikráktól is meggyulladhat, 

főként akkor, ha a porgyűjtő garatban túl sok por van; ilyenkor a garatot teljesen le kell 

üríteni, vízzel vagy gőzzel való oltása hidrogénképződés és robbanásveszély miatt tilos; 

• karbantartás előtt a villamos leválasztó energiaellátását a nagyfeszültségű kábel és a 

leválasztóberendezés közötti kapcsolat szétbontásával meg kell szüntetni; a berendezés 

minden olyan részét, amely üzemeltetés közben áram alatt volt, külön-külön le kell földelni; 

a leválasztótérbe való belépés előtt a sztatikus villamos töltések biztos levezetésére az 

elektródákat még egyszer le kell földelni; 

• karbantartás közben a szennyezett gáz forrását, szükség esetén az egész üzemet le kell 

Állítani vagy a szennyezett gáz vezetékének megbontása után kialakított csonkon elhelyezett 

vakkarimával a gáznak a villamos leválasztóba bevezetését — az áramlás más irányba 

terelésével — meg kell szüntetni; 

• a porgyűjtő garat kezelőnyílásának kinyitása előtt meg kell győződni arról, hogy a 

garatban összegyűlt por szintje a nyílás alsó pereme alatt van, hogy a fedél leszedésekor 

kiáramló por ne idézhessen elő balesetet; 

• a leválasztóteret belépés előtt alaposan át kell szellőztetni, hogy az ózon és por eltávozzék; 

a leválasztótérbe friss levegős készülékkel szabad belépni. 

8.7.5.5. Porlszűrők  

Ahhoz, hogy a szűrőközeg felületén a vivőgázból a porszemcsék leváljanak, különböző erők által 

kifejtett hatásokra van szükség. A szűrőberendezések esetében a következő erők hatnak: 

• a tehetetlenségi erő az elemi szál körüláramlásakor, részecske befogása, impakt hatás; 

• molekuláris diffúzió, amely a gázmolekulák hőmozgása miatt nem jön létre; 

• villamos erő, ha a szemcséknek és/vagy a szűrőközegnek villamos töltése van; 

• háló hatás, a szűrőanyag pórusméreténél nagyobb részecskék közvetlen befogása. A 

molekuláris diffúzió miatti porleválasztás hatásfoka az áimalási sebesség, az elemiszál-

átmérő és a szemcseméret csökkenésének hatására nő. A villamos erőknek a porszűrésre 

gyakorolt hatását a szűrőközeg, vagy porszemcsék elektrosztatikus feltöltődése, valamint 

külső forrásból létesülő villamos erőtér szempontjából vizsgálták. A villamos töltés 

polaritása, a töltéssűrűség és a töltés megoszlása a porszemcsék és a szűrőközeg között, 

valamint az ellentétes töltések egymáshoz való aránya a szemcsék agglomerálódását, a 

pornak a szűrőközegen való leválását befolyásolja. 



A villamos erők többfélék: 

• a villamos töltésű szűrőelemek és villamos töltésű porszemcsék közötti Coulomb-erők; 

• a villamos töltés nélküli szűrőelemek és a feltöltődött porszemcsék közötti erők; 

• a feltöltődött szűrőelemek és a töltés nélküli porszemcsék közötti erők; 

• az azonos polaritású feltöltődött szemcsék taszítási ereje; 

• a töltött vagy töltés nélküli szemcsékre ható külső forrásból eredő villamos erők; 

• mágneses erőtéren átáramló szemcsékre ható erők. 

Ezek az erők együttesen hatnak a porszemcsére, hatásuk külön-külön azonban nem egyforma. A 

Coulomb-erők nagyságrendekkel nagyobbak lehetnek a többinél. 

A d = 0,1 ÷ 1µm átmérőjű szemcsékre az elektrosztatikus erők sokkal nagyobb hatásúak, mint a 

nehézségi és a tapadóerő. A porszemcséket a szűrőrétegre való áramlásukkor jórészt a rácshatás 

tartja vissza. A szűrőréteg pórusméretei és a porszemcseméretek közepes érték körül ingadoznak, 

éles elválasztási határt a porszűrő berendezésekben nem lehet elérni. 

A pórusos rendszert, a szűrőréteget, szövetek, rostos anyagok (pl. filc) és laza vagy zsugorított 

szemcsés anyagok képezik. A szűrőanyagokban levő szabad térben elágazó póruscsatornák vannak, 

amelynek iránya és átmérője szabálytalanul váltakozik. A pórusok közötti csatornarendszer 

formájától és nagyságától, a szűrőréteg felépítésétől függően biztosítja a szűréshez szükséges 

geometriai feltételeket. A szűrési folyamatban a különböző méretű porszemcsékre az áramlási 

sebesség függvényében más és más leválasztóerő hat. A nagyobb szemcsék nagyobb erővel tapad-

nak fel, mint a kisebbek. Éppen ezért finomabb porok szűréssel való leválasztásánál az áramlási 

sebességet igen gondosan kell megválasztani. Az olyan aerodiszperziók, amelyeknél a részecskék 

mérete 1 µm-nél nagyobb diffúzió révén nem portalaníthatók. Ilyen porszemcsékre csak a rácshatás 

és a tehetetlenségi erő általi visszatartás hatásos. 

Leválasztószűrőkkel a porleválasztás kizárólag tehetetlenségi erő által nem valósítható meg, mert a 

visszatartás után a tapadóerő mértéke durvább porszemcsék esetében és nagy gázsebességnél nem 

mindig megfelelő. Az 1 µm-nél kisebb méretű porszemcsék esetében rácshatás és diffúziós hatás 

együttesen lép fel. 

A pornak szűrőkön való leválasztásához a porszemcsék szűrőközegre való feltapadására is szükség 

van. A szemcsék feltapadása, vagyis a hatékony porleválasztás a tapadóerőnek és az ezzel 

ellentétesen ható, a már feltapadt porszemcséknek a gázáramba való visszavezetését előidéző 

erőknek az arányától jelentős mértékben függ. Ez utóbbiak lehetnek áramlási és villamos erők. A 

szűrés hatékonysága céljából a tapadóerő növelésére kell törekedni az adott szűrőréteg és a 



leválasztandó por tulajdonságaihoz igazodó áramlási sebességgel, valamint a gázáram 

nedvességtartalmának megfelelő szinten tartásával. 

A porleválasztó szűrőberendezések felépítése sokféle lehet, ezért többféle szempont szerint 

csoportosíthatók. A szűrőközeg felépítésí módja szerint lehetnek szövet-, rost-, szemcsés rétegű és 

pórusos anyagúak. A szűrőközeg kialakítási fonnája szerint tömlős (zsák-), táskás (felületi), 

bolygatott ágyas, szemcsés anyagok zsugorításával készült merev testű (pl. gyertya-) szűrők. Egyes 

szűrők szűrőrétegéről valamilyen gyakorisággal a levált port eltávolítják, másoknál nem. A 

továbbiakban a szűrőréteg felépítési módja szerinti csoportosításnak megfelelően tekintjük át a 

porleválasztó szűrők fajtáit, működését, üzemeltetési tulajdonságait, leválasztási hatásfokát, 

tervezési alapelveit stb. 

A nagy portartalmú szennyezett gázok portartalmának a leválasztására leginkább a szövetszűrők 

alkalmasak, mivel ezek tisztítása oldható meg a legkönnyebben. A szövetszűrőket nyomó- és 

szívóüzemben egyaránt lehet üzemeltetni. E két üzemeltetési mód az elszívóventilátornak a szűrő 

elé vagy után való kapcsolásával jön létre. A nyomóüzemű szűrők egyszerűbb kivitelűek, ennél a 

rendszernél azonban a portartalmú gázt szállító ventilátor fokozott kopásnak van kitéve. 

A nyomó- és szívóüzemű szűrőberendezés egyaránt lehet tömlős vagy táskás szűrőanyaggal 

felszerelve. A hengeres kiképzésű tömlős szűrőberendezés a levált porréteg miatti 

nyomásnövekedésnek szilárdsági szempontból jobban ellenáll, mint a táskás szűrő, ezért a táskás 

szűrők leválasztó egységeit megfelelő merevítő fémvázra kell felerősíteni. A táskás szűrők viszont 

jobb térkihasználást tesznek lehetővé. 

A természetes anyagok, amelyekből szűrőréteg készül vagy növényi, vagy állati eredetűek; ilyen a 

gyapot, a gyapjú, a len és a kender. Az utóbbi évtizedekben mesterségesen, vegyi úton előállított 

műszálból készült szűrőanyagokat is alkalmaznak. Ilyenek a poli(vinil-klorid), poliamid, 

poliakrilnitril, poliészter, polipropilén, poli(tetrafluor-etilén). Ezenkívül ásványi anyagokból, pl. 

ásványgyapotból, valamint üveg- és fémszálakból készült szöveteket is alkalmaznak. 

A szövetrétegű szűrőkhöz alkalmazott szűrőanyagok felépítésük szerint lehetnek szövetek és filcek. 

A szűrőszöveteket fonalakból vagy vágott szálból szövési eljárással állítják elő. A szövetanyagokat 

újabban a nem szövési eljárással előállított tűzött filcek (needlefelted fabrics, Nadelfilze) 

részlegesen kiszorítják, mert jobb a szűrési tulajdonságuk. Ezt a szövetfajtát az ún. filcelő 

szövőszéken állítják elő úgy, hogy a szabálytalanul elrendeződött rostszálakból fokozatosan 

„paplant" préselnek, mialatt nyílhegyű tűk rendszerével a rostok egymással való összekapcsolódását 

idézik elő. Az így kialakuló nagyon tömött, összenemezelt anyag pórusossága 80% felett van. 

Gyakran úgy járnak el, hogy a filc szakítószilárdságának növelésére a nemezelési művelet előtt a 



laza rostpaplan két rétege közé szövetbetétet helyeznek és az így kialakult „szendvicset" együttesen 

nemezelik. Ez a módszer a filc szűrőanyag műveleti élettartamát jelentősen megnöveli. Gyártanak 

egyik oldalon erősített filcet is. 

A filcekben az egyedi szálak (dl = 10 ÷ 30 µm) statisztikailag egyenletesen helyezkednek el, így a 

szálak közötti pórusok egyenletes nagyságúak, ami a gázáramnak az egész szűrőrétegen való 

egyenletes eloszlását biztosítja. Ezáltal a filc porleválasztási tulajdonsága és felületi terhelhetősége 

jobb, mint a szövet szűrőrétegé. Mivel a filcrétegbe a por mélyebben behatol, mint a szövetbe, 

felújítására hatékonyabb poreltávolítási módszert kell alkalmazni. A szövési eljárással készült 

szűrőszövet pórusossága a szövéshez alkalmazott fonal vastagságától, az alkalmazott szövési 

módozattól függően különböző nagyságrendű lehet. Vastagságát (a szűrőréteg mélységét) is ezek 

határozzák meg. A porszűrésre alkalmazott filcek vastagsága általában 1,5 ÷ 3 mm, négyzetméter 

tömegük 250 ÷ 700 g/m2. Nagyon fontos szerepe van a szűrőközeg hőállóságának, ill. nagyobb 

hőmérsékleten mutatott stabilitásának, valamint vegyi hatásokkal szembeni ellenállásának. A szűrő 

anyagi tulajdonságokon kívül a szűrőréteg felépítése, szerkezete is fontos.  

Az utóbbi időben különösen nagy jelentőségűvé váltak az olyan szűrőszövetek, amelyek jóval 100 
oC feletti hőmérsékleten is használhatók. A műanyag szűrőszövetek közül leggyakrabban 

alkalmazott poliészter 140 °C-ig tartósan, rövid ideíg 160 °C-on a hőbomlás veszélye nélkül 

működtethető abban az esetben, ha száraz gázáramból kell port leválasztani. Ha ilyen nagy 

hőmérsékleten nedves gázt vezetnek rá, fennáll a hidrolízis veszélye és a szűrőréteg 

használhatatlanná válik. 

Ilyen esetben poliakrilnitrilt alkalmaznak, amely 140 °C-os nedves gáz szűrése eseté- ben sem 

károsodik. A 200 °C körüli gázok szűrését az aromás poliamidokból (Nomex) ké- szült szűrőfilc 

alkalmazásával olcsóbban meg lehet oldani, mint 220 °C-ig használható poli(tetrafluor-etilén) 

(Teflon, PTFE) szövettel vagy filccel. 

A 150 oC felett alkalmazott műszál szűrőanyagokat a szűrőházba beszerelt szűrőtömlők üzemi 

viszonyok közötti zsugorodásának kiküszöbölésére vagy a gyártóműben, vagy a szűrőtömlő 

elkészítése után hőkezelésnek vetik alá, vagyis mesterségesen előidézik az üzemelési 

hőmérsékletnek megfelelő zsugorodást. 

Az üvegszálból készült szűrőszövetek vagy filcek tartósan üzemeltethetők 250 oC-on, megfelelő 

előkezelés után 300 ÷ 350 oC-on is. Az előkezeléssel szilikonréteget vagy szilikon- és grafitréteget 

együttesen visznek fel. A szilikonréteget dimetildiklór-szilán vagy fenil-metil-klór-szilán 

formájában viszik fel az üvegszövetre a szövés utáni hőkezelést követően. A szilikon- és 

grafitréteggel bevont üvegszövet vagy filc 350°C üzemeltetési hőmérsékleténél forróbb gázok 

portalanítására ásványi és kerámia anyagokból, fémszálakból (600 oC) készült szűrőszöveteket és 



filceket alkalmaznak. Alumínium-szilikát szűrőszövet 800 oC-ig, alumínium-bór-szilikát-szövet 

1000 ÷1200 °C-ig való alkalmazási lehetőségével is lehet találkozni a szakirodalomban. 

Vegyi hatásokra a szűrőanyagok anyagi tulajdonságaiknak megfelelően reagálnak. A kémhatás 

(savas-lúgos) szempontjából: 

• minden pH-tartományban ellenállóak a polipropilén, a poli(tetrafluor-etilén);   

• savas közegben a poliészter és az üveg; 

• enyhén lúgos és közepesen savas viszonyok között az alífás és aromás poliamid és a 

poliakrilnitril; 

• közepesen savas és lúgos közegben a poliamid; 

• semlegestől közepesen lúgos közegben a poliamid. 

Meleg gázok szűrőberendezésében a gázelegynek a harmatpont alá való lehűlése —ami elsősorban 

üzem leállásakor, üzemzavar vagy nem kellően gondos üzemeltetés esetében következhet be — a 

gázban levő vízgőz lekondenzálódása miatt a szűrőelemek nedvesek lesznek, és újbóli induláskor a 

por feltapadása miatt részleges eldugulás a szűrőszövet „megvakulása", a nyomásesés 

megengedhető mértéken felüli emelkedése jelentős károk okozója lehet. Ezt még fokozza, ha a 

portalanítandó gázban a vízzel kénsav, kénessav-, sósavoldatot képező komponensek vannak (S03, 

S02, HC1), amelyek a szűrőberendezés fém alkatrészeit korrodálják. A szűrőszöveteket álalában 

égésgátló és antisztatikus bevonattal látják el. 

A szűrő felületi terhelése az időegység alatt tisztítandó gáz térfogatának a szűrőközeg felületéhez 

viszonyított aránya, ezért szűrőaránynak is nevezik. 

 

A
V

=Uf
 

ahol: 

Uf -  a szűrő felületi terhelése, m/h;  

V - a gáz térfogatárama, m3/h; 

A - a szűrőanyag felülete, m2. 

 

A szűrőarány vagy szűrési sebesség azt a közepes gázsebességet jelenti, amivel a gázáram a 

szűrőszöveten keresztül halad, függetlenül a szűrőréteg vastagságától. Ezért gyakran használják a 

felületi sebesség kifejezést is a szűrési sebesség helyett. A szűrési sebesség megválasztása nagy 



gondosságot igényel. Ha túl nagy a szűrési sebesség, az nagy nyomásesést, a leválasztási hatásfok 

csökkenését, a szűrőszövet eltömődését, valamint gyors kopását okozza.  

A 8.3. táblázatban néhány por gyakorlati szűrési sebességét foglaltuk össze. 

A leválasztandó por tulajdonságainak és a szűrőszövet minőségének megfelelőnél kisebb szűrési 

sebesség pedig a szükségtelenül nagy szűrőfelület alkalmazása miatt indokolatlanul megnöveli a 

porleválasztó szűrőberendezés beruházási költségét. 

 

8.3. táblázat. Különböző porok leválasztásakor alkalmazható felületi terhelésértékek 

A por fajtája vagy eredete Felületi terhelés, Uf , m
3/(m2h) 

Alumínium-oxid (timföld) 75 

Barna füst (vas-oxid) 55-60 

Barnaszén 95-125 

Cement 60-130 

Égetett mész 70-90 

Erőművi pernye 70-80 

Formahomok 80-125 

Magnézium-oxid 70 

Torokgázpor 65-75 

 

A szűrőberendezéseken létrejövő nyomásesés egyrészt a tiszta szűrőréteg ellenállásából, másrészt a 

szűrőrétegre lerakódó porréteg ellenállásából adódik. 

A tiszta szűrőrétegen bekövetkező ellenállást a szövet rostjai és a szövési vagy filcelési eljárásból 

adódó ellenállás mértéke szabja meg. A ritkább szövésű szövetek, a kisebb négyzetméter tömegű 

filcek vagy kisebb rostsűrűségű szűrőrétegek kisebb ellenállást, a sűrűbb szövésűek pedig nagyobb 

ellenállást fejtenek ki a gázáram útjában. Mivel a szűrőkészülékekbe bevezetett gázáram laminárís, 

az ellenállás közvetlenül az átáramoltatott gáz mennyiségétől függ és megközelítően egyenesen 

arányos a szűrési sebességgel. 

A levált porréteg vagy a porréteg és a szűrőréteg együttes ellenállását a következők határozzák meg: 

• a szűrőréteg felületi terhelése; 



• a portartalmú gáz sűrűsége, viszkozitása és nedvességtartalma; 

• a por koncentrációja vagy a porterhelés mértéke; 

• a por jellemzői: a szemcseméret, a szemcseméret megoszlása, a sűrűsége, a szemcsék 

formája vagy fajlagos felülete; 

• a szűrőanyag (szövet, filc) szabad térfogata. 

A porszűrők ellenállásából adódó nyomásesés a berendezés gazdaságos működése szempontjából 

meghatározó jelentőségű. Minél finomabb és minél inkább megközelíti a gömbformát a 

leválasztandó por, annál tömörebb lesz a levált porréteg és ennek megfelelően nagy lesz a 

nyomásesés. Ha a leválasztandó porban finom és durva szemcsék együtt vannak, a szűrőréteg és a 

levált porréteg együttes ellenállása szintén nagy lesz, mert a finom szemcsék a szűrőréteg szabad 

térfogatát eltömik. Ez elsősorban a filcből készült szűrőrétegekben okoz gondot. Ilyen esetben a 

szűrőanyag tisztíthatósága nem kielégítő, és mivel a porréteg a szűrőszövetről csak részlegesen 

távolítható el, a tisztítás után megmaradó ellenállás leküzdése nagyobb energiát igényel, valamint a 

por eltávolítását gyakrabban kell végezni. 

A nagy pórustérfogatú szűrőfilcből készült szűrőtömlőkre első üzemeltetésük előtt ún. előréteget 

(precoat, Primárschicht) visznek fel olyan szemcseméretű porból, amely megakadályozza, hogy a 

finom porszemcsék eltömjék. Erre sokféle anyag használható, amely az üzemeltetési hőmérsékleten 

nem károsítja a szűrőanyagot (pl. mészkőpor füstgáz portartalmának leválasztásakor). 

Természetesen ki lehet alakítani a szűrésre kerülő gázban levő porból is, ez esetben arra kell 

ügyelni, hogy az előrétegképzéshez felhasznált por finom szemcséket is tartalmazzon, nagy 

levegőáteresztő képességű és a szemcsék mérete 10 ÷ 20 µm közötti legyen. 

A szűrési folyamatban létrejövő nyomáskülönbséget az idő függvényében a 8.68. ábrán mutatjuk 

be. A visszamaradó ellenállás az ismétlődő szűrési és poreltávolítási folyamatban a rostok közötti 

térben és a szövet felületén visszamaradó por miatt folyamatosan növekszik, majd megfelelően 

nagyszámú tisztítási művelet után eléri a felső határértéket. Ez az állapot üzembe állított szűrőknél 

általában napok vagy hetek alatt következik be. 



 

8.68. ábra. Szűrőszövet ellenállásának változása a szűrés folyamán 

 

Ha ez a stabilnak tekinthető állapot „áll be", akkor a szűrőrétegen olyan mértékű felrakódás, 

feltapadt porréteg keletkezett, amely az üzemszerű tisztítási módszerrel nem távolítható el. Ezt a 

nyomásesésnek a tervezett, gazdaságossági okból még megengedhető szint fölé emelkedése, vagy a 

gyakoribb tisztítás szükségessége jelzi. Ekkor a levált porréteg ellenállásából adódó nyomásesést 

csökkenteni, azonos porterhelés mellett, csak a porréteg vastagságának csökkentésével, azaz 

tisztítással lehet. 

A szűrőszövet felújításához, vagyis a porréteg eltávolításához a portartalmú gáz hozzávezetését az 

esetek többségében be kell szüntetni. Folyamatos gázáram esetében a szűrőberendezést két vagy 

több egymástól függetleníthető kamrára kell osztani. A szűrőréteg tisztítása így egy-egy kamrának a 

gázáram útjából való kikapcsolásával megoldható és a szűrés folyamatosságát nem kell megzavarni. 

A porréteg eltávolításához mechanikus és pneumatikus módszerek alakultak ki, amelyek a 8.69. 

ábrán láthatók. A mechanikai módszerek lényege, hogy a szűrőrétegre levált porréteget a 

szűrőtömlő rázásával lazítják fel és az a porgyűjtő aknába hullik.  

A közös tartókeretre függesztett szűrőtömlők le-fel mozgását másodpercenként több- ször előidézik 

úgy, hogy a mozgás gyorsulása 20...100 m/s2 legyen. A rázás időtartama 0,5 ÷ 3 perc. Rázással 

tisztított szűrőtömlők felületi terhelését 30 ÷ 90 m3/(m2 • h) között tartják.  

A pneumatikus poreltávolításnak is több megoldása van. A levegő átáramoltatása lehet egyenletes, 

pulzáló, lökésszerű vágy helyileg ható levegősugár. Mechanikailag gyengébb szövetből készült 

tömlők esetében (pl. üvegszövet) ajánlatos egyenletes áramú kisnyomású öblítőlevegővel végezni a 

tisztítást. 



Ezt az utóbbi módszert más szűrőanyagnál általában akkor alkalmazzák, ha a porréteg könnyen 

leválasztható a szűrőszövetről. Az ellenáramú levegőt jobb enyhe szívóhatással alkalmazni. 

 

8.69. ábra. Szűrők tisztítási módszerei 

1. oldalirányú lengetés; 2. hosszirányú rázás + ellenáramú levegő fúvatása; 3. keresztirányú rázás 

géppel; 4. ellenáramú fúvatás pulzáló levegővel; 5. ellenáramú fúvatás levegővel; 6. hosszirányú 

gépi rázás időprogram szerint; 7. sűrített levegős „pulse-jet" Venturi-csöves fúvatás; 8. le-fel mozgó 

körgyűrűből tömlő külsejére fúvott sűrített levegővel „reserve-jet". 

 

A szívóhatásra a tömlők behorpadnak és a porréteg az alakváltozás következtében elválik a 

szűrőrétegtől. A tisztítás alatti kamrából távozó öblítőlevegőt a szűrési ütemben levő kamrákba 



vezetik, amí a szűrőberendezés felületi terhelését kb. 10%-kal megnöveli a szennyezett gáz 

térfogatából számítotthoz képest. 

A nagynyomású ellenáramú levegővel való por eltávolítási „pulse-jet" módszert egyre gyakrabban 

alkalmazzák (8.70. ábra), mert a szennyezett gáz bevezetését a tisztítási munkaütemben nem kell 

szüneteltetni, vagyis nincs szükség a szűrőberendezésnek több, egymástól függetleníthető kamrára 

való osztására, a külön-külön választáshoz szükséges zárószerelvényekre és az ezek működését 

vezérlő automatikára, valamint lényegesen nagyobb felületi terhelés engedhető meg, ami fajlagosan 

kisebb berendezések építését teszi lehetővé. A nagynyomású, ellenáramú tisztítással működő 

szűrőberendezések tömlőinek külső felületén válik le a porréteg, egyéb módszerrel tisztított 

szűrőtömlőkkel ellentétben, amelyeknek a belső felületére vezetik a portartalmú levegőt. A 

szűrőtömlők fémhuzalokból készült merevítőkosárra vannak húzva és ezzel együtt felső végük 

rögzítve van a szűrőberendezést két részre osztó csőkötegfalban. A felső tér a tisztított levegőt 

vezeti el és a porréteg eltávolításához szükséges sűrített (p = 500÷700 kPa) levegőt elosztó 

vezetéket fogadja be. A sűrített levegő szükséglete 1000 m3/h szűrési kapacitásra számítva 1÷2 

m3/h. 

 

 

8.70. ábra. Pulse-jet szűrő vázlata 



 

A porréteg eltávolítását a szűrőtömlők egy csoportjánál (pl. egy sorban levő tömlőknél egyidejűleg) 

az egyes tömlők felső végén elhelyezett Venturi-csövekbe befújt sűrítettlevegő-sugárral idézik elő, 

ami a beszívott levegővel együtt a merevítőkosárra feszült szűrőtömlőben nyomáshullámot idéz elő, 

ez a tömlőt hirtelen kifeszíti és a gyors alakváltozás míatt arról a porréteg leválik. A szűrőtömlő 

alakváltozása mellett az ellenáramban ható levegőnek a szövetrétegen való keresztüláramlása is 

segíti a tisztítási folyamatot. A viszonylag (kevés tömlőre is) rövid ideig ható 0,1 s) 

nyomásimpulzus, amelynek hatására a tömlő belsejében a túlnyomás átlagosan 2 ÷ 5 kPa-ra 

emelkedik, nem teszi szükségessé a szennyezett gáz bevezetésének szüneteltetését, vagyis a szűrés 

külön kamrákra való kapcsolás nélkül folyamatosan végezhető. 

A nyomáshullám jobb kihasználása, a hatékonyabb tömlőtisztítás elérése végett a „pulse-jet" 

tisztítási módszerrel dolgozó berendezések szűrőtömlői általában nem hosszabbak 3,5 m-nél, 

átmérőjük is kisebb — max. 200 mm — az egyéb tisztítási módszerrel működő tömlőkhöz képest. 

A nagynyomású levegősugárral tisztított szűrőberendezések felületi terhelése általánosan 180 

m3/(m2 h)-ig terjed. Egyes szűrési feladatoknál ennél nagyobb terheléssel is üzemeltetnek szűrőket. 

A nagy felületi terhelést a tűzött filc szűrőanyagok alkalmazása teszi lehetővé. Ez azt is 

megakadályozza, hogy a nagy szűrési sebesség hatására a finom porszemcsék áthatoljanak a 

szűrőrétegen. A szűrőszövetek erre nem képesek. 

A folyamatos poreltávolítást biztosító „reverse-jet" módszernél a szűrőtömlők átmérőjénél 

valamivel nagyobb átmérőjű, fúvókákkal ellátott gyűrű alakú csövet mozgat le és fel a tömlők 

hosszában egy erre alkalmas szerkezet. A tömlők külső felületére a fúvókákon keresztül folyamatos 

levegősugár áramlik (p = 4 ÷ 6,5 kPa), amely a tömlők kerületén, több helyen behatol a porréteget 

tartalmazó belső felületre és azt a szűrőrétegről eltávolítja. 

A szűrőkamrában kifejtett hang a levegő nyomásának pozitív és negatív értékek közötti változását 

idézi elő. A hangrezgés amplitúdója a zárt tér minden pontján azonos lesz. A zárt térben gerjesztett 

hang a szűrőfelületen levő porréteget több irányból éri, mivel a hang nagy része keresztülhatol a 

szűrőrétegen. 

Kezdetben nagy intenzitású hang gerjesztésével végezték a szűrőtömlőkről a poreltávolítást: 140 

dB, 250 ÷ 300 Hz frekvenciájú hanggal jó eredményeket értek el. A 110 dB átlagos 

hangnyomásszintű hanggal 13 Hz frekvencia mellett jobb szűrőtisztítás érhető el, mint 140 dB 

nyomásúval és 370 Hz frekvenciájúval. A hangnyomásszint ilyen mértékű csökkentése ezerszeres 

zajcsökkentést jelent, a 13 Hz pedig a hallhatóság alsó határ alatt van. Az utóbbi esetben nincs 

szükség a szűrőberendezés hangszigetelésére és ez tetemes beruházási megtakarítást eredményez. 



Az egyes tisztításí módszerek közül a porleválasztási feladathoz a legjobban illőt kell alkalmazni. A 

por tapadóképessége meghatározza, hogy a rázással vagy pedig az erősen tapadó porok 

eltávolítására alkalmas öblítőlevegős vagy lökésszerű levegőárammal működő tisztítási módszert 

kell-e választani. Jelentős tényező a szűrőanyag minősége, szövési módja is. Sok esetben a tisztítási 

módszerek kombinált alkalmazására van szükség. 

A szövetrétegű szűrők felépítése a szűrőfelület kialakítási formájától és az alkalmazott 

poreltávolítási módszertől függ. A szűrőfelület kialakítása szerint van tömlős (vagy zsák-) táskás 

(vagy felületi), szemcsés rétegű és gyertyaszűrő. 

Különbséget tesznek a szövetrétegű szűrők között aszerint is, hogy a szennyezett levegő szívással 

vagy nyomással jut-e a berendezésbe. Így szívott és nyomott szűrőberendezések léteznek. 

Nagyobb hőmérsékletű gázok portalanítására (300 °C felett, 500 ÷ 700 oC-ig) alkalmazzák a 

szemcsés rétegű szűrőket. Ezekben a szűrőréteget lehetőleg sértetlen felületű, egységesen 1 ÷ 10 

mm szemcseméretű kvarchomok ömlesztett halmazából alakítják ki. Finomabb porok 

leválasztásához szitált, 3 ÷ 5 mm alatti szemcseméretű kvarchomok szűrőréteg szükséges. A 

homokágy magassága 20 ÷ 1800 mm-ig terjed a szűrőberendezés működési módjától függően. A 

szűrési sebesség 60 ÷ 1800 m/h-ig terjedhet. 

Vannak nyugvóágyas és bolygatottágyas szemcsés rétegű szűrők. A nyugvóágyban levő homokot 

több egymás fölötti rétegben helyezik el a ferdén álló tartólemezeken; a szennyezett gáz a 

homokágyon keresztül áramlik és portartalmát a homok kiszűri. A leválasztott port ellenáramú 

levegő bevezetésével távolítják el a homokrétegből. 

 A tisztítási munkaütemben a szennyezett gáz bevezetését szüneteltetik, tehát két vagy több 

egyenként szakaszos működésű készülék egy telepben való üzemeltetésére van szükség. 

Nagy porterhelésű gázok szűrésénél tűzálló falazatú ciklont alkalmaznak előleválasztóként a 

durvább szemcsék leválasztására, hogy a homokágy tisztításának gyakoriságát mérsékeljék. 

Szemcsés rétegű szűrők alkalmazási területe: cementklinker hűtőkből, ércdúsítókból távozó gázok, 

kupolókemencék, foszforkemencék, valamint a kerámiai iparok véggázainak portalanítása. 

A szemcsés rétegű szűrők összleválasztási hatásfoka 93 ÷ 97%, egyes esetekben 99% felett, 

nyomásesése 0,8 ÷ 1,5 kPa, a homokágy szemcsefinomságától és rétegvastagságától függően. 

A pórusos kerámiából, zsugorfémekből, habgumi, pórusos műanyag- (polisztirol, PVC, PE) 

testekből kialakított szűrőket általában gyertyaszűrő formájában alkalmazzák kis porkoncentrációjú 

gázok szűrésére, kis mennyiségű, nagy értékű por vagy köd formájában levő folyadék 

leválasztására. 



A gyertyaszűrők alkalmasak 0,1 ÷ 3,0 µm szemcseméretű por leválasztására. Az üzemeltetési 

hőmérséklet a választott anyagtól függően 900 °C-ig terjed, pl. pórusos samott gyertyákkal; a 

pórusos polisztirol 75 °C -ig, a PVC 85 °C -ig, a polietilén 90 °C -ig, a zsugorbronz 180 °C -ig, a 

zsugor króm/nikkel acél 450 °C -ig használható. 

A gyertyaszűrőkön 6 kPa-ig terjedő nyomáseséssel kell számolni. A felületi terhelés (szűrési 

sebesség) 60  ÷ 180 m3/(m2 · h) közötti értéken tartható. 

A gyertyaszűrőkről belülről kifelé fújt tiszta levegővel, esetleg rázással távolítják el a leválasztott 

port. 

A porleválasztó szűrőberendezések üzemeltetésekor nagy gondot kell fordítani a tűz- és 

robbanásveszélyre. Minél finomabb porfrakciók vannak a tisztítandó gázban, annál nagyobb a 

porfelhő gyulladási és robbanási veszélye. Csökkenő relatív nedvességtartalommal, valamint a por 

nedvességtartalmának csökkenésével nő a veszély. A legnagyobb veszélyt a por és/vagy a 

szűrőanyag sztatikus villamos feltöltődése jelenti. Ha a szűrőberendezés minden része — beleértve 

a szűrőtömlőt is — nincs jól földelve, szikrakisülés következtében a szűrőházban levő porfelhő 

begyulladása és robbanása következik be. 

A berendezés fém alkatrészeit gondosan földelni kell. 

Régebben antisztatikus kikészítésű szűrőszöveteket alkalmaztak. A szálak felületére felvitt 

vegyianyagok hatása használat közben csökken, és nem nyújt biztos védelmet, ezért az impregnálást 

gyakran ismételni kell. 

A szűrőszöveteket (szövet, filc) fémszálak beépítésével teszik tartósan vezetőképessé:  

• fém vagy más vezetőképes szálakból képzett, 1 cm száltávolságú hálónak a szövetbe vagy 

inkább filcbe való beépítésével és földelésével; 

• vékony (8 ÷ 12 um vastagságú) saválló acélszálakat egyenletesen elosztva együtt 

nemezelnek a műanyag szálakkal; a fémszál mennyisége a műanyag szálnak 2 ÷ 5%-a 

legyen (pl. 500 g/m2 filcanyaghoz 25 g/m2 fémszál); a fémszál minősége: ASI 316L, 

Carpenter 20CB3, Inconel 601, SIS 2348, DIN 1.4404, K038. 

Kifogástalan földelés esetén az utóbbi megoldás eredményeként a földhöz képest a szűrőanyag 

ellenállása 106 ohm-nál kisebb lesz és veszélyes töltés nem alakul ki. A kritikus ellenállási szint 

1010  Ω. 

A földelés ellenére bekövetkezhet robbanás, amely elkerülhető vagy csökkenthető:  

• szikramentes anyagból készült ventilátorral; 

• robbanásbiztos meghajtómotorral;a szűrőkamrán és vezetéken nagy hasadófelülettel; 



• a másodlagos robbanások elhárítására megfelelően vezérelt reteszelő szerelvényekkel; 

• vészhelyzetben a tisztítandó gáz bevezetésének azonnali megszüntetésével; 

• kétfokozatú porürítő berendezésre a leválasztott por és a szűrőkamra közötti kapcsolat 

megszüntetésével; 

• az egyes szűrőberendezéseknek egymástól való elkülönítésével; 

• visszagyújtásgátló szerelvények beépítésével a termelőüzem és a porleválasztó berendezés 

közé; 

• a szűrőkamrába hőmérséklet-emelkedés vagy fény hatására működő esőztető (sprinkler-) 

berendezés beépítésével. 

A szűrőberendezések felügyeletét és karbantartását szakképzett, a vészhelyzetek teendőire is 

kioktatott és begyakorolt dolgozóknak kell ellátni. 

A szűrők porleválasztási hatásfokát azonban nemcsak a pórusszerkezet, az egyedi szál átmérője és a 

szűrőanyag vastagsága, hanem a következő fő tényezők együttesen határozzák meg: 

• a porszemcsék tulajdonságai (átmérő, alak, sűrűség, szemcseméret-eloszlás); - a szűrőréteg 

tulajdonságai (rostátmérő, porozitás, vastagság); 

• a vivőgáz tulajdonságai (szűrési sebesség, nyomás, hőmérséklet). 

Gyakorlati alkalmazás szempontjából a porszemcsék mérete és a szűrési sebesség a legfontosabb. 

A szemcsék formájának fontosságát az bizonyítja, hogy gömb alakú szemcsék leválasztása sokkal 

nehezebb, mint a hosszúkás, tű alakúaké. Pl. a porlasztószárítók többé-kevésbé gömb alakú porának 

szűrőberendezésben való leválasztása néha gondot okoz. A por sűrűségének jelentősége az, hogy 

nagyobb sűrűségű porszemcsének nagyobb a tehetetlensége, mint az ugyanolyan sebességgel 

áramló kisebb sűrűségű pornak; a nagyobb tehetetlenségű szemcséket sokkal nehezebb leválasztani, 

mint a kisebb tehetetlenségűeket. 

A szűrési folyamatban egy és ugyanazon szűrőréteg alkalmazása mellett bizonyos idő elteltével a 

szemcsék leválasztásának mértéke megváltozik úgy, hogy a szűrőréteg porozitása a szűrési idő 

előrehaladásával általában csökken. Nagy porterhelésű véggázok esetében ez a folyamat olyan 

gyorsan megy végbe, hogy rövid idő után a levált porréteg veszi át a szűrés feladatát. Ilyen esetben 

a szűrőanyag csak a szűrési folyamat bevezetésére való. A porréteges szűréskor a rácshatás nő, 

azonban a diffúziós leválasztás kissé visszaesik. 

Az összleválasztási hatásfok romlását hosszabb ideig üzemeltetett szűrőtömlők esetében is 

tapasztalták. Ilyenkor a finom porfrakciók mennyisége nő a tisztított gázáramban. Ennek egyike oka 

a szűrőréteg egyes szálainak, rostjainak az idő előtti elkopása és így az átlagos pórusméretnél 

sokkal nagyobb „lyukak" képződése. Másik ok lehet, hogy a szűrőberendezés egy-egy alkalommal 



a harmatpont alá hűl és a szűrőszövet részleges „megvakulása" miatt a még hasznos 

szűrőszövetrészeken a felületi terhelés, vagyis a szűrési sebesség megnő. Ez pedig a finom 

szemcséjű pofrakciók áthordását idézi elő. 

A szűrőréteg vagy a porszemcsék sztatikus villamos töltése jelentősen befolyásolja az 

összleválasztási hatásfokot és a porrétegnek a szűrőszövetről való eltávolítását. A villamos töltés 

hatásának megítéléséhez és az adott porleválasztási feladathoz ebből a szempontból is leginkább 

megfelelő szűrőanyag kiválasztásához szükség van a szűrőszöveten kialakuló villamos töltés relatív 

mértékének ismeretére.  

Finom porok (d < 2 µm) leválasztásakor a nagy összleválasztási hatásfokot a következőkkel 

biztosíthatják: 

• a gázáram nedvességtartalmának növelése víz bepermetezésével még a szűrőbe érkezés 

előtt; 

• nagyobb négyzetméter tömegű szűrőszövet alkalmazásakor (-650 g/m2-ig) a szűrőszövet 

vastagsága növekszik, pórusossága csökken; azonos a hatása a szilikonnal való 

felületkezelésnek, a hőkezelésnek is; 

• előréteg (precoat) felvitele a szűrőszövetre 10 ÷ 20 µm közepes szemcseméretű anyagból. 

Az így kialakult előréteg szemcséi között 1 ÷ 2µm a pórusok mérete, amely hatékonyabb 

szűrést tesz lehetővé, mint a szövetrétegen keresztüli szűrés. 

A gyakorlatban előforduló porok egészen a d > 0,01 µm szemcseméretig leválaszthatók a szűrőkkel. 

Az összleválasztási fok még ilyen esetben is 99% felett tartható. A tisztított gáz portartalma 

biztonsággal tartható 25 mg/m3 alatt, de elérhető 3  mg/m3 is. 

8.7.5.6. Porleválasztók összehasonlító értékelése 

A porleválasztók átlagos frakció leválasztási hatásfokát alkalmazási tartományait a 8.71. és a 8.72. 

ábrán mutatjuk be. Az egyes porleválasztó típusok alkalmazása során tapasztalható előnyök és 

hátrányok a következők. 

Száraz mechanikus berendezések előnyei: 

• folyamatos üzemben képesek száraz és nedves porok leválasztására; 

• széles hőmérsékleti intervallumban működhetnek, tűzálló és kopásnak ellenálló 

anyagokkal kibélelve 1000 oC fölötti hőmérsékletű gázok tisztítására is alkalmasak; 

• nem érzékenyek a gázáram porkoncentrációj ának változásaira. 

Hátrányai: 

• 5 µm-nél kisebb átmérőjű részecskék leválasztására nem alkalmasak; 



• leválasztási hatásfokuk erősen függ a tisztítandó gáz térfogatáramától; 

• gázhalmazállapotú szennyezők leválasztására nem alkalmasak. 

 

8.71. ábra. Porleválasztók frakció leválasztási hatásfoka 

1. Filcszűrők; 2. Elektrosztatikus; 3. Venturi mosó; 4. Ciklon 

 

8.72. ábra. Porleválasztók alkalmazási tartományai 

Nedves mosók előnyei: 

• gáz és szilárd szennyezők egyidejű leválasztása; 

• tűz- és robbanásveszélyes gázok üzembiztos tisztítására is alkalmazhatók. 

• nagy hőmérsékletű gázok hűtésére és tisztítására alkalmasak; 

• nedves, vagy nagy harmatpontú gázok tisztítása közben sem változik lényegesen az áramlási 

ellenállásuk; 



• nem érzékenyek a por koncentrációjának gyors változásaira; 

• széles intervallumban változhat a gáz térfogatárama; 

• a 0,5 µm egyenértékű átmérőjű részecskéket is jó hatásfokkal választják le. 

Nedves mosók hátrányai: 

• a nedvesség miatt korróziós és eróziós hatások lépnek fel; 

• a jó hatásfokú leválasztáshoz viszonylag nagy nyomásesést kell létrehozni; 

• külön víz és zagykezelő berendezést igényelnek, vízszennyezést okoznak, amelyek a 

beruházási és üzemelési költségeiket jelentősen megnöveli. 

Elektrosztatikus porleválasztók előnyei: 

• a 0,1 µm-nél kisebb átmérőjű részeket is jó hatásfokkal választják le; 

• üzem közben kicsi a nyomásváltozásuk; 

• alacsony üzemeltetési költségek; 

• nagyhőmérsékletű gázok tisztítására is kiválóan alkalmasak; 

• a nedves elektróda tísztítással üzemelő változataik káros gázhalmazállapotú komponensek 

leválasztására is alkalmazhatók; 

• a gáz SO2 tartalma javítja a porleválasztás hatásfokát. 

Elektrosztatikus porleválasztók hátrányai: 

• magas beruházási költségek; 

• érzékenyek a gázáram nyomás és térfogatáram változásaira; 

• a leválasztandó por fajlagos elektromos ellenállásának változása erősen kihat a leválasztási 

hatásfokra és a felhasznált elektromos energia mennyiségére; 

• tapadásra, tömörülésre, cementálódásra hajlamos porok leválasztására nem alkalmasak. 

Porszűrők előnyei: 

• nagyon kicsi (0,1 4m-nél finomabb) részecskék jó hatásfokú leválasztása; 

• leválasztási hatásfokuk kevéssé függ a por szemcseösszetételétől; 

• viszonylag kicsi áramlási ellenállás; 

• nem érzékenyek a gáz porkoncentrációjának változásaira. 

Porszűrők hátrányaik: 

• viszonylag kicsi hőmérsékletű (100-300 oC) gázok tisztítására alkalmazhatók csak 

üzembiztosan; 

• magas harmatpontú gázok esetében a szűrő könnyen elnedvesedik, eltömődik. 



A konkrét üzemi feladathoz a porleválasztót a készülékek előnyös és hátrányos tulajdonságai, az 

emissziós normák, a frakció leválasztási hatásfok és a berendezések beruházási, valamint 

üzemeltetési költségeinek mérlegelése alapján választhatjuk ki. 
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9. Energiadazdálkodás 

9.1 Az energiagazdálkodás célja, feladata és kapcsolata a gazdasággal 

Az energiagazdálkodás nemzetgazdasági és vállalkozási szinten egyaránt fontos tevékenység. Az 

energiaellátás feladata a társadalmi és gazdasági élet egész területén jelentkező energiaigények 

folyamatos és biztonságos kielégítése. Ez a munka az energiahordozókat termelő és importáló 

szervezetek, a szállítást-elosztást végző vállalatok és a felhasználók szoros és összehangolt 

együttműködését igényli. 

A biztonság két területen jelentős: 

• a gazdasági élet számára a termelés fenntartása érdekében biztosítani kell a szükséges 

energiahordozó minőségét és mennyiségét, 

• a lakossági igények kielégítése az egyik legfontosabb biztonsági szempont.  

A nemzetgazdaság energiaellátása a természetben található primer energiaforrások kiaknázásán 

alapul. Az így nyert alap-energiahordozók egy részét közvetlenül hasznosítják a különféle 

fogyasztók, a többit energiaátalakítási technológiák segítségével szekunder energiahordozókká 

alakítják át. A természeti erőforrások és a végső hasznosítás között sok fázisból álló tevékenységi 

forma jöhet szóba az energiaigények kielégítésére. Az optimális megoldás az energiagazdálkodás 

feladata. 

Az energiaigények biztonságos kielégítését minden esetben összekapcsolják gazdaságossági 

vizsgálatokkal is. Az energiaellátás költségei terhelik az előállított termék önköltségét. Figyelembe 

véve, hogy az ország energiaellátásában jelentős az import hányad, igen fontos a vállalati 

gazdálkodásban az energiatakarékosság és az energia költségek csökkentése.  

Mindezeket figyelembe véve az energiagazdálkodás általános célkitűzése az energiafelhasználás 

hatékonyságának növelése. 

Ez a folyamat nem elsősorban az energiafelhasználás minimalizálását (energiával való 

takarékoskodást) jelenti a fejlett piacgazdaságokban, hanem sokkal inkább az értéktermelés 

fokozását. Cél: egy adott energiamennyiséggel minél nagyobb érték előállítása, vagyis az 

energiafelhasználás hatékonyságának maximalizálása. 

A vállalkozások energiagazdálkodása fontos eleme egy ország energiagazdálkodási rendszerének. A 

cégeket rendszerint villamos-, gáz- és hőszolgáltató hálózatok kötik össze a körzeti ellátó 

rendszerrel és ezáltal együttműködésre kényszerülnek. Különböznek azonban egymástól az 



energiafogyasztás mennyisége, a felhasznált energiahordozók összetétele, az ellátás rendszere és a 

termelő-berendezések tekintetében. 

A különbségek fő okai: 

• termelési sajátosságok (termelési profil, termelési kooperáció, műszaki színvonal, stb). 

• termelési kapacitás 

• kapcsolódó körzeti energiarendszerek 

A következőkben összefoglaljuk az energiagazdálkodási alapfogalmakat mértékegységükkel 

feltüntetve. 

Az energiafelhasználás hatékonysága: 

Az energiafelhasználás hatékonyságán az egységnyi energiával előállított bruttó nemzeti terméket 

értjük. 

Mértékegységei: Ft / J; $ / J; kg / J 

Az energiafelhasználás költség-hatékonysága: 

Az egységnyi energiaköltséggel előállított bruttó nemzeti termék értéke tájékoztat az 

energiafelhasználás költség - hatékonyságáról. 

Mértékegysége: FtGDP / FtENERGIA ; $GDP / $ENERGIA 

Energia igényesség: 

Az energiafelhasználás igényessége alatt az egységnyi nemzeti termék előállításához szükséges 

energia mennyiségét értjük. 

Mértékegységei: J / Ft; J / $ ; J / kg 

Energia költség-igényesség: 

Az energiafelhasználás költség-igényessége alatt az egységnyi nemzeti termék előállításához 

szükséges energiaköltséget értjük. 

Mértékegységei: FtENERGIA/ FtGDP ; $ENERGIA/ $GDP  

A gazdaság és az energiafelhasználás közötti szoros kapcsolat megköveteli az energiahordozók 

árainak ismeretét, az árak alakulásának folyamatát. Az ipari termékek áraiban jelentős hányadot 

képvisel az energiaköltség. 

Az energetika és gazdaság kapcsolatát jól szemlélteti az 9.1. ábra, ahol a diagram két koordinátája 

az egy főre jutó jövedelem, illetve az egy főre jutó energiafogyasztás.  

A diagram sémaszerűen ábrázolja a kapcsolat jellegét a gazdaság és az energetika között [1].  



 

9.1. ábra. Gazdaság és energetika kapcsolata 

 

Alapvető mondanivalója: 

• energia nélkül nem működhet a gazdaság; a gazdaság növekedéséhez általában többlet 

energiára van szükség, 

• az országok majdnem a teljes diagram-mezőt kitöltik, általában jobbra fent vannak a fejlett, 

és balra lent a fejlődő országok (kisebb-nagyobb kivételekkel!), 

• a gazdasági fejlődésnek megfelelően, általában balról jobbra felfelé haladó tendencia 

jellemzi a fejlődést, 

• nem minden ország megy át ugyanazon gazdasági-energetikai kapcsolattal jellemzett 

fejlődési fokozatokon, tehát az általános fejlődési tendencián belül különféle növekedési 

pályák lehetnek.  

A diagram minden pontjához tartozik ugyanis egy adott ε  energiaigényesség, az a és b jelű vetítő 

vonalakkal jelzett GDP/fő és kJ/fő értékek hányadosa; dimenziója kJ/GDP. Ennek szellemében 

szerkeszthető meg az 9.2. ábra, amely már tartalmazza a különböző ε1 < εn energiaigényesség-

paramétereket is. Könnyen leolvasható erről az ábráról, hogy egy adott pa gazdasági fejlettséghez 

annál nagyobb "e" fajlagos energiafogyasztás tartozik, minél nagyobb az adott gazdaság ε 

energiaigényessége, vagyis 

e = P . ε 

A fajlagos, egy főre jutó fogyasztásokat az ország lakosságának számával szorozva, az E 

összenergia és a P össztermelés közötti összefüggés 

E = P . ε. 



illetve az energiaigényesség: 

ε = 

E

P  

 

 

9.2. ábra. Gazdaság és energiafelhasználás kapcsolata 

 

A termelés energiaigényességétől függően tehát [1]: 

• azonos nagyságú P jövedelem-termelés mellett az E energiafogyasztás akár többszörös 

nagyságú lehet, illetve  

• azonos E energiamennyiséggel különböző nagyságú P termelés energiaigénye is 

kielégíthető. 

Az energiahatékonyság növelésének legfőbb eszközei: 

• műszaki fejlesztés 

• a gazdasági és ipari szerkezet arányainak változtatása 

• anyagtakarékosság 

• energiatakarékosság, hagyományos energiaracionalizálás 

• a szolgáltatás szerepének növelése 

• a fejlett informatika alkalmazása 

A lakossági energiafogyasztás az előző fejezetben közölt ábrákról leolvashatóan az országos összes 

közvetlen felhasználásnak - az utóbbi másfél-két évtizedben egyre növekvő arányban - több mint 

egyharmadát teszi ki (37%), mind az összenergiában, mind a villamos energiában. A lakossági 

energiafogyasztás több mint fele a helyiségfűtés (9.3. ábra) [2]. A háztartások vonatkozásában ez 

az arány jelentősebb (9.4. ábra) [3]. 



 

 

9.3. ábra. Lakossági energiaigény megoszlása 

 

 

9.4. ábra. A háztartási energiafogyasztás megoszlása 

 

A lakossági igények alakulásának elemzése tehát nem nélkülözheti az olyan elmélyült 

vizsgálatokat, mint pl. a lakosság jövedelem-viszonyainak rétegenkénti alakulása, (tekintettel a 

társadalmi változásokra), a kisvállalkozási tendenciák, valamint a berendezés- és készülékellátási 

lehetőségek, stb.  



9.2 Energia és teljesítmény szükséglet tervezése, energetikai hatásfok 

9.2.1 Energiamérleg 

Az energiamérleg az energiagazdálkodás egyik legfontosabb eszköze [1].  

Szükséges: 

• az energiahordozók forgalmának előzetes tervezéséhez, 

• a tényleges energiafelhasználás szervezéséhez és ellenőrzéséhez, 

• a megvalósult állapotok utólagos elemzéséhez. 

Az országos energiaellátási folyamat - valamint a termelő energiafogyasztók felhasználásának - 

elszámolása energiamérlegekben történik. Az energiamérleg az energiatermelés, ill. vásárlás, 

értékesítés és felhasználás valamint az éves készletmozgás adatait tartalmazza. 

Az országos energiamérleg valamennyi kereskedelmi forgalomba kerülő vagy vezetékes elosztással 

a fogyasztókhoz eljuttatott energiahordozó vagy energiafajta közös, egyezményes egységben (és t-

ban vagy m3-ben) kifejezett forrás és elosztási mennyiségeiről ad számot. 

A vállalkozások energiagazdálkodásának is fontos eszközei az energiamérlegek. Segítséget 

nyújtanak berendezések, gyártási folyamatok, energetikai rendszerek műszaki gazdasági 

tanulmányozásához, veszteségek feltárásához az energia - szerkezet elemzéséhez és ezzel a műszaki 

gazdasági intézkedések megalapozását biztosítják. 

Az energiamérleg különböző időegységekre vonatkozhat: órára, napra, hétre, hónapra, negyedévre, 

félévre és évre. 

Az energiamérleget ki kell egészíteni az energetikai folyamatokhoz szükséges költségek mérlegével 

is. 

Az energia költsége a felhasználónál két részből tevődik össze: 

• az energiahordozó vásárlási költsége 

• az energiahordozó kezelési költsége 

Az energiamérleg két oldala: forrás és elosztás oldal. 

Mértékegysége lehet tömegegység (kg; t...), energiaegység (J; ETA; kWh; toe..), valamint relatív 

egységek ( % ..). A legcélszerűbb mértékegység megválasztása a további hasznosítás módjától függ. 

A különböző mértékegységek átszámítása közös mértékegységre sokszor problémát okozhat. Példa 

erre a villamos energia számításba vétele fizikai hőegyenértékével (1kWh = 3,6 MJ) a végső 

közvetlen felhasználásban. 



A közös mértékegységre való átszámítás alapja a tüzelőanyagok fűtőértéke. Forrás fázisban a 

primer jellegű - víz, atom, import - villamos energia az erőmű rendszer átlagos termelési 

fajlagosával, vagy különféle egyezményes (pl. 10000 kJ/kWh) fajlagossal számítható. 

Az energiamérlegben szereplő energiahordozók egységes dimenziójuk ellenére sem válthatók át 

(nem konvertálhatók) minden nehézség nélkül. A nehézség oka lehet gazdasági és technikai 

egyaránt. Az átválthatóság egyes esetekben lehetséges (pl. alternatív tüzelési lehetőség, villamos 

vagy diesel motorok) egyes esetekben korlátozza ezt az energiatermelési, átalakítási, elosztási, 

felhasználási nehézség, a már kialakított technológia, termelési folyamat, a más energiát 

felhasználni nem tudó folyamat stb. 

Az energiamérleg jellemzői: 

• minden energiahordozót tartalmaz természetes mértékegységben és J-ban 

• mérlegszerű elszámolást közöl a forrásokról és az elosztási tételekről (forgalmi statisztika) 

• különbséget tesz az energiaátalakítás és a közvetlen energiafelhasználás között 

• kiegészítő információkat tartalmaz egyes fogyasztási módozatokra, egyes berendezés-

fajtákra stb.. 

Az energiahordozókat három csoportra osztja: 

• primer energiahordozókra 

• átalakított energiahordozókra 

• közvetlen felhasználásból származó hulladék energiahordozókra 

Az energia átalakító folyamatok a betáplált átalakítandó primer energiahordozók mellett gyakran 

felhasználnak másutt előállított szekunder energiahordozókat vagy hulladék energiát. Ez a 

körülmény a regionális, ágazati és országos mérlegeknél azonban halmozódásokhoz vezethet. A 

felhasznált energiák mechanikus összesítésénél ugyanis fennáll a veszély, hogy a szükséges primer 

energia meghatározásához egyes energia mennyiségeket többször vesznek számba.  

Hasonló helyzet alakulhat ki, ha egy berendezésben egy másik berendezésből származó veszteséget 

vagy hulladékenergiát hasznosítanak. Pl. egy kohászati üzemben gőzt fejlesztenek kohógáz tartalmú 

kevertgázzal. Ebben az esetben a kohógáz mint hulladékenergia hasznosul. 

Halmozódás előfordulhat vállalati és nemzetgazdasági szinten egyaránt. 

Nyilvánvaló, hogy mind forrás mind elosztás oldalon csak a többszörös számbavétel nélküli, un. 

halmozatlan végeredmény tájékoztat helyesen. Ez azt követeli meg, hogy a forrásoldalon csak azok 



az energiamennyiségek szerepeljenek amelyek először lépnek be az energiarendszerbe, az elosztási 

oldalon pedig azok amelyek e rendszert véglegesen elhagyják. 

A halmozatlan források között tehát nem szerepelnek a belföldi energiaátalakításokból származó 

energiamennyiségek (pl. hőerőművi villamos energia, gőz, hazai feldolgozásból származó 

kőolajtermékek). 

Egy energiaátalakítási folyamat halmozódásának szemléletes példája látható a 9.5. ábra [1].  

 

9.5. ábra. Energetikai folyamatok halmozódása 

 

Az országos energiamérleg egyes tételeinek egymáshoz kapcsolódását mutatja be a 9.6. ábra [4]. 

 



 

9.6. ábra. Az országos energiamérleg tételeinek kapcsolódása 

 

Az energiamérleg grafikus szemléltetésére szolgálnak az energiafolyam ábrák (Shankey 

diagramok). Ezek grafikusan mutatják be az energiahordozók sorsát egy rendszerben vagy 

berendezésben, a vizsgálat jellege szerinti bontásban és mélységben. A technológiai kapcsolatokat 

sávok vagy vonalak irányával, az energiamennyiségeket a sávok szélességével vagy a vonalak 

mellé írt számokkal érzékeltetik. A vonalas ábrázolás inkább a technológiai kapcsolatok 

bemutatására alkalmas, a sávos ábrázolás jól tükrözi az arányokat és többféle energiahordozó esetén 

az energiaszerkezetet. Egy egyszerűbb Shankey diagramot szemléltet a 9.7. ábra, amely egy 

jellemző energiafolyamot mutat be egy benzin üzemű belsőégésű motor esetében [5]. 

 



 

9.7. ábra. Energiafolyam ábra egy benzin üzemű belsőégésű motornál 

9.2.2 Teljesítmény gazdálkodás 

A fogyasztóberendezések energiafelhasználása általában időben változó. Egyrészt az általuk 

megvalósítható termelés és szolgáltatás igényétől, másrészt külső körülményektől függ (pl. 

időjárás). Ezen okok miatt nem elég csupán a szükséges energia mennyiségét ismerni, hanem a 

fogyasztás időbeni lefolyásával is tisztába kell lenni [6]. 

Energetikában teljesítménynek az időegység alatt szolgáltatott energiát értjük. 

Az energiagazdálkodásnak fontos része a teljesítménygazdálkodás. 

A teljesítménygazdálkodás alapvető célja az egyensúly biztosítása az energiahordozókat termelő 

vállalatok kapacitása és a fogyasztók teljesítménye között. A termelővállalatok teljesítményét 

teljesítőképességnek a fogyasztókét terhelésnek is nevezik. A terhelés tehát a teljesítménnyel 

megegyező nagyságú, de a fogyasztó által a szolgáltatótól időegység alatt átvett és felhasznált 

energiamennyiséget jelenti. Ami tehát a szolgáltató szemszögéből teljesítmény az a fogyasztó 

szemszögéből a terhelés.  

A fogyasztói teljesítmények időbeni alakulása nagyon változatos. Vannak tipikus periodikus 

ingadozások, amelyek napi, heti, havi és éves lefolyással jelentkeznek. Ezeket okozhatja a 

technológia, előidézheti az emberek életritmusa, munkaszünet, közlekedési csúcsidő, pihenőnap és 

az időjárás szezonális ingadozása. Az ingadozások egy másik része véletlenszerű, szabálytalan. 

A fogyasztói teljesítmény (P) időbeni (t) változását tükrözi a terhelési görbe, amelyet a 9.8. ábra 

szemléltet. 

 



 

9.8. ábra. Terhelési görbe 

 

A terhelési görbék értékelése szempontjából csúcsterhelés alatt mindig a Pmax teljesítményt értjük. 

A szükséges energia (E) a görbe alatti terület alapján: 

E Pdt
t

= ∫
0  

A Pátl átlagteljesítmény: 

P
E

tá tl=
 

A teljesítménygazdálkodás során mindig nagyszámú fogyasztót magában foglaló fogyasztói csoport 

eredő teljesítményét kell összhangba hozni a forrásokkal. 

Az alábbi ingadozás típusokat különböztetjük meg: 

• ciklikus 

• periodikus 

• szabálytalan 

Ciklikus az energiafelhasználás akkor, ha szabályos időközönként, azonos módon és mértékben 

ismétlődik. 

Periodikus az energiafelhasználás akkor, ha szabályosszerűen, azonos időtartamban és módon 

ismétlődik, de a felhasználás nagysága változó. 

Minden más energiafelhasználás ingadozás szabálytalan. 



Az időjárás befolyásolja, esetenként meghatározza az energiafelhasználás időbeni alakulását. Az 

évszakok változása valószínűsíti a szezonális ingadozásokat, azok nagyságát és jellegét. Az időjárás 

változása nagymértékben meghatározza a fűtés energiaigényét, de kisebb mértékben minden 

technológiai folyamat, minden termelő és szállító berendezés energiafelhasználását ingadoztatja. 

Az energiafelhasználás ingadozását az időjárási okokon kívül más tényezők is befolyásolják. Ilyen 

okok lehetnek: 

• technológia 

• tradíció 

• üzemszervezés 

• intézményi előírások 

Az energiafogyasztó berendezések és technológiai folyamatok energiaszükséglete általában véve 

egyenletes és nem folyamatos. 

Üzemvitel és mód szerint van: 

• állandó és változó terhelés, 

• folytonos és szakaszos működésű fogyasztó. 

A terhelési görbe egyenlőtlenségét a Pmax legnagyobb teljesítmény kihasználási időtartamával 

jellemezhetjük. E jellemzőt kihasználási órának vagy csúcskihasználási óraszámnak nevezzük: 

t
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P

P

E
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==
 

ahol: 

E : a vizsgált évben fogyasztott villamos energia, kWh;  

 Pmax   : a vizsgált évben mért legnagyobb terhelés kW;  

 h     : az éves csúcskihasználási óraszám, h. 

Az energiatermelők részére az lenne az ideális, ha berendezéseiket a nap minden időszakában és az 

év minden órájában maximális terheléssel járathatnák, tehát maximálisan kihasználnák. 

Egy évben átlagosan 8760 óra van. Az ideális értéktől Magyarországon igen távol vagyunk. Az 

érték nálunk 5000-6000 h körül van, tehát a villamosenergia-rendszer eszközei csak jó kétharmados 

kihasználtsággal dolgoznak.  



Egy energetikai rendszer éves csúcskihasználási óraszáma csak úgy növelhető, ha a 

fogyasztóberendezések kihasználását növeljük. 

A csúcskihasználási óraszám növelése egyaránt érdeke a fogyasztónak és az áramszolgáltatónak, ill. 

a villamosenergia-termelőnek. 

Az egyenlőtlenség számszerűsítésére szolgál a terhelési tényező is: 

k
P

P

h
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á tl= =

max  

A terhelési görbéből számos egyéb jelleggöbét lehet származtatni ilyen pl. a terhelési tartamgörbe. 

A terhelési tartamgörbe arról tájékoztat, hogy milyen hosszú ideig kell egy - egy teljesítményszintet 

biztosítani. A 9.9. ábra egy terhelési görbét és egy ebből szerkesztett tartamgörbét mutat be. 

 

 

9.9. ábra. A terhelési tartamgörbe szerkesztése 

 

A terhelési tartamgörbe főleg a teljesítőképességi menetrendek előrebecsléséhez, valamint a 

berendezések kihasználásának megítéléséhez szükséges. A terhelési tartamgörbe annál 

egyenlőtlenebb, minél hossza időtartamot fog át. 

A tartamgörbe fő jellegzetességei: 

• terheléseket nagyság szerint rendezve ábrázoljuk,  

• szemléletesen mutatja a terhelések nagyság szerinti alakulását és összesített időtartamát, 

viszont nem ad tájékoztatást a terhelések pontos időbeni eloszlásáról 



A teljesítményszükséglet meghatározása régi berendezések korszerűsítése, régi berendezések 

bővítése és új berendezések létesítése kapcsán jelentkezik. 

Az első két esetben viszonylag egyszerű a feladat: a terheléseket méréssel meg tudjuk határozni. Új 

berendezések tervezése esetén a feladat nehezebb. Ilyenkor a technológiai terv vagy más hasonló 

jellegű berendezés adatainak vizsgálata és kiértékelése szolgálhat alapul. A tervezés célja minden 

esetben az egyidejű maximális teljesítmény meghatározása. 

A legelterjedtebb meghatározás szerint a beépített összes teljesítményt az ún. egyidejűségi 

tényezővel szorozva kapjuk a maximális teljesítményt: 

P k Pe imax max=  

ahol: 

Pi max : az egyedi fogyasztók összegzett maximális terhelése, 

Pmax : az adott fogyasztócsoport maximális terhelése. 

 

Az egyidejűségi tényező értéke függ: 

• a fogyasztócsoport egyedeinek számától,  

• a fogyasztócsoport szerkezetétől,  

• a fogyasztócsoport egyedi terhelési görbéinek paramétereitől. 

A teljesítménygazdálkodás szempontjából szerencsés körülmény, hogy az egyes fogyasztók 

tényleges csúcsterhelése nem egyidejűleg lép fel. 

A teljesítményvételezés szabályozása a cégek energetikusainak egyik fontos feladata. A 

szabályozás a terhelési görbék maximumainak csökkentésére, valamint a görbék kiegyenlítésére 

irányuló intézkedésekből áll. A vételezés szabályozása érdekében meghozott intézkedések lehetnek: 

központiak és helyiek (céges) intézkedések. 

A központi intézkedések lehetnek közvetettek, pl. a díjszabások közvetve befolyásolják a 

fogyasztókat a gazdaságos vételezésre. Lehetnek továbbá közvetlenek, amikor a rendszer 

egyensúlya biztosítására korlátozást írnak elő a fogyasztók részére. 

A terhelési görbék helyi, cégen belüli szabályozására szolgálhatnak például a következő 

intézkedések: 

• az üzemek egy részének átállítása egyműszakos üzemről kétműszakos üzemre, 



• napi és heti menetrendgörbék megállapítása energiaigényes szakaszos technológiai 

folyamatokra, a görbék összehangolására, 

• kevés dolgozót érintő energiaigényes fogyasztók éjszakai műszakban történő üzemeltetése, 

• terhelésszabályozó automatika beépítése. 

A teljesítménygazdálkodás legnehezebb feladata az adott fogyasztói csoport csúcsterhelésének 

kielégítése. Ennek elősegítésére többféle lehetőség van.  

A legegyszerűbb: energiahordozók tárolása olyan mennyiségben, hogy abból a csúcsidőszak 

igényeit is biztonságosan ki lehessen elégíteni. 

A teljesítménygazdálkodás második útja a fogyasztói csúcsterhelés csökkentése. Ez történhet 

adminisztratív, gazdasági és műszaki eszközökkel.  

9.2.3 Az energetikai hatásfok 

A primer energiahordozók energiatartalma veszteségek árán hasznosul a különböző fogyasztó 

berendezésekben. Veszteség nemcsak a termelés során keletkezik hanem az energiahordozó 

kezelésénél, átalakításánál és szállításánál is (9.1. táblázat) [1] [6]. 

 

9.1. táblázat. Energetikai rendszer 

Primer energiahordozó 

 

TERMELÉS        KEZELÉS        SZÁLLITÁS        FOGYASZTÁS 

 

ENERGETIKAI         BERENDEZÉSEK 

 

Az energetikai berendezések üzeme veszteséggel jár, amely lehet az energiahordozó mennyiségi 

vesztesége valamint az átalakítási folyamat vesztesége. 

Az energetikai hatásfok megmutatja, hogy a befektetett energia hány százaléka volt hasznos.  

A hatásfok számításánál fontos az energetikai rendszer lehatárolása. 

A hatásfok egyenlő a hasznos energia és a befektetett energia hányadosával: 

η = Eki/Ebe 

ahol: 



 η : hatásfok 

 Eki : hasznos energia 

 Ebe : befektetett energia 

 

A befektetett energia és a hasznos energia különbsége a veszteség (Ev). 

Egy egyszerű energetikai rendszer vázlata és energetikai hatásfoka látható a 9.10. ábra rajzán. 

                               Ebe                                                                                                                                   

                                                                                                                    
                               ↓↓↓↓                                    Eki = Ebe - Ev                                               
 
 
       Ev   ←←←←       RENDSZER                           η = Eki  / Ebe                                             

 
 
 
                               ↓↓↓↓                                                                                  
 
                               Eki                                                                                  

9.10. ábra. Az energetikai hatásfok értelmezése 

 

A hatásfok számítása bonyolultabbá válik, ha több egymással kapcsolatban lévő rendszert kell 

vizsgálni. Két - önfogyasztás nélküli – sorba kapcsolt energetikai rendszernél az eredő hatásfok a 

két részhatásfok szorzataként adódik (9.11. ábra). 

 
                                                                 Ebe1                                                                                
                                                                   ↓                                                    
 
 
                                        ηηηη1               RENDSZER  1      →  Ev1                                    
 
 
 
                                                                    ↓   Eki1 =   Ebe2                                           
 
 
 
                                       ηηηη2                RENDSZER  2      →  Ev2                                           
                                                                                                                  
 
 
                                                                    ↓                                               
                                                                  Eki2  

9.11. ábra. Sorba kapcsolt energetikai rendszer 

 



A sorba kapcsolt rendszer eredő hatásfoka: 
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Több (n számú) energetikai rendszernél: 

η ηe i
i

n

=
=

∏
1  

Párhuzamos rendszerek energetikai hatásfoka önfogyasztás nélkül az alábbiak szerint határozható 

meg a 9.12. ábra és a következő feltételek segítségével. 

Ebe1= x1Ebe ;  Ebe2 = x2Ebe ;              Eki1= η1Ebe1 ;  Eki2 = η2Ebe     

x1 + x2 = 1 

ahol: 

 x1 és  x2  a bemenő energia megoszlási aránya 

                                                         Ebe 
 
                        Ebe1   ↓                                               ↓   Ebe2                                     
 
                                ηηηη1                                                                     ηηηη2                                                       
      Ev1   ←      RENDSZER 1                           RENDSZER 2       →  Ev2 
 
 
                        Eki1    ↓                                                ↓  Eki2                                 
                                                           ↓                                                              
                                                          Eki  

9.12. ábra. Párhuzamosan kapcsolt energetikai rendszer 

 

Az eredő hatásfok: 
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A hatásfok értéke n tagú rendszerre általánosítva: 
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=
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Az előzőek összekapcsolásával viszonylag könnyen meghatározható párhuzamosan és sorosan 

összekapcsolt energetikai rendszerek eredő hatásfoka. 



Az energiamegmaradás törvénye alapján a hatásfok 1-nél, vagy százalékban kifejezve 100%-nál 

kisebb, hagyományos energetikai rendszereknél. Javítása a veszteségek csökkentésével vagy egy 

részének hasznosításával történik. 

Az autók pl. átlagosan az üzemanyagukban lévő energia egynegyed részét, azaz 25%-át fordítják 

mozgásra. A többi hő-, hang- és súrlódási energia formájában elvész, átlagosan 75% (9.7. ábra). 

A következőkben néhány példán keresztül mutatjuk be az összetett energetikai rendszerek eredő 

hatásfokának értelmezését. 

A 9.13. ábra a villamosenergia termelés négy műveletből álló műveletsorát mutatja be. 

                             ηηηη1                                       ηηηη2                                        ηηηη3                        ηηηη4 
                                                                                                                         
                     TERMELÉS     →→→→       SZÁLLÍTÁS      →→→→      ÁTALAKÍTÁS    →→→→       SZÁLLÍTÁS    →→→→                     
                         primer energia            primer energia               villamos  en.                villamos en.                                                     
 
                     

9.13. ábra. A villamosenergia termelés műveletsorai 

 

Egy sorbakapcsolt energiaátalakítási folyamat veszteségeiről és hatásfokáról tájékozódhatunk a 

9.14. ábra alapján. A példa egy kőolaj-fűtőolaj-gőz-villamosenergia átalakítás láncolata. 

 
                                                        Ebe= kőolaj 100 

   ↓↓↓↓ 
                                                             

                                            Ev1= 4         kőolaj         η1 = 96/100 = 0,96                                                     
                                                  ←←←←        finomitás                                              
 
  
                                                                   ↓↓↓↓ Eki 1= fűtőolaj 96 = Ebe2 
 
                                            Ev2= 24         gőz-          η2 = 72/96 = 0,75                                                
                                                   ←←←←       termelés                                                             
 
 
                                                                    ↓↓↓↓ Eki2 = gőz 72 = Ebe3 
 
                                            Ev3= 54        vill.en.         η3 = 18/72 = 0,25                                                      
                                                   ←←←←       termelés                                                                
  
 
                                                                    ↓↓↓↓ Eki = villamos energia 18 
 
                                       EREDŐ HATÁSFOK:  η = 0,96· 0,75· 0,25 = 0,18  

9.14. ábra. Energiaátalakítási folyamatok hatásfoka 



Különböző típusú gáztüzelésű kazánok hatásfokát hasonlítja össze a 9.15. ábra [7]. 

 

9.15. ábra. Kazánok hatásfokának összehasonlítása 

 



9.3 Energiapolitika 

Energiapolitika azon döntések, állásfoglalások, intézkedések összessége, amelyek egy adott 

rendszer energiaigényeinek megbízható és gazdaságos kielégítéséhez a feltételeket biztosítják. Attól 

függően, hogy a vizsgált rendszer mit foglal magában, megkülönböztetünk vállalati, országos vagy 

nemzetközi energiapolitikát. 

9.3.1 Az energiapolitikáról általában 

Az energiapolitika mindig meghatározott időtartamra vonatkozik, többnyire rövid, közép- és hosszú 

távú változatokat szokás megkülönböztetni. A rövid távú energiapolitika a jelenre vonatkozik, 

lehetőségeit a meglevő berendezések és a megvalósított technológiák szabják meg. Középtávra a 

tervezés alatt álló vagy elhatározásra kerülő beruházásokkal számottevően módosítani lehet az 

energiatermelés és -felhasználás szerkezetét. Hosszú távra a várható műszaki és gazdasági fejlődés 

függvényében, előkészíthetjük az új energetikai technológiák bevezetését, előkészülhetünk az 

energia szerkezet lényeges változásaira [6]. 

Egy vállalkozás energiapolitikai koncepciója rendszerint nem tartalmaz többet, mint a beruházandó 

energetikai létesítmények leírását, a vásárolni - és értékesíteni - kívánt energiahordozók tervezett 

forgalmát és a technológiai energiafelhasználás racionalizálásának főbb lehetőségeit.  

Az országos energiapolitika célja a nemzetgazdaság összesített energiaigényeinek kielégítése 

gazdaságos eljárásokkal. Kiterjed a természeti energiaforrások kiaknázásától kezdve az energiák 

szállításán és átalakításán keresztül a végső felhasználásig [1].  

Az országos energiapolitikai koncepció kialakítását befolyásoló körülmények közül külön 

kiemelendő az energiaigények előrejelzése, az ország energiahordozó vagyonának helyzete, a 

beruházási lehetőségek, a műszaki fejlődés várható alakulása és az ellátás biztonsága. 

a) Az energiaigények előrejelzése  

Az alapvető energetikai létesítmények megvalósítása (bányanyitás, szénhidrogénmező termelésbe 

vétele, erőműépítés, kőolajfinomító létesítése, stb.) 5-10 évet igényel, hatásuk az energetikára csak 

az ezt követő időszakban van. Ezért a koncepciók kialakításához az energiaigények felmérésében 1-

2 évtizeddel előre kell tekinteni. Az energiaigények alakulása alapvetően a gazdasági fejlődés 

függvénye. Az energiaigények mértékét leginkább befolyásoló gazdasági feltételek (fejlődési ütem, 

gazdasági szerkezet, energiahordozó-struktúra, életszínvonal, felhalmozási politika, 

energiahordozók kereskedelmének alakulása, technikai fejlődés) jövőbeli alakulásában sok a 

bizonytalanság. Rugalmas, tartalékokkal rendelkező stratégiát szükséges kialakítani, amely 

gyorsabb és lassúbb növekedési ütem kielégítésére is alkalmas.  



Az energiapolitikának az is feladata, hogy műszakilag és gazdaságilag optimális arányt alakítson ki 

az energiahordozók között. Az energiaszerkezetet azonban csak fokozatosan és körültekintően lehet 

változtatni, minthogy az energetika egyik jellemzője a nagyfokú rugalmatlanság. Kisebb mértékben 

bár, de jelentkezik ez a fogyasztó berendezéseknél is, amelyek nagy része csak egyféle, 

meghatározott energiahordozóval üzemeltethető. A fogyasztás szerkezetét azonban néhány év alatt 

számottevően meg lehet változtatni, ez elsősorban a fogyasztóberendezéseket gyártó ipari háttéren 

és a tarifákon múlik. Az energiatermelői oldal merevebb  

b) Az ország energiahordozó vagyonának helyzete.  

Az energiaigények kielégíthetősége nagymértékben az ország primer energiahordozó vagyonán 

múlik. A feltárt energiahordozó vagyonnak csak egy részét lehet gazdaságosan kiaknázni. A 

kitermelés ütemét alulról a gazdaságos műveléshez szükséges minimális kapacitás, felülről az a 

követelmény szabja meg, hogy az adott energiahordozóra alapozott fogyasztók élettartama alatt a 

készlet ne merüljön ki.  

Az ásványvagyon alapján megvalósítható hazai termelés ritkán elegendő a mérleg egyensúlyának 

biztosításához. Az energiahordozókban teljes önellátásra csak néhány, ásványvagyonban nagyon 

gazdag ország képes. A többi kisebb-nagyobb mértékben egy vagy több energiahordozóból 

importra szorul. A nagy volumenű behozatalhoz rendszerint szállítási rendszereket is ki kell 

alakítani, amelyek a szállított energiahordozók jellegét hosszú időre konzerválják. 

c) A beruházási források.  

Az energetika a nemzetgazdaság egyik legtöbb beruházást igénylő ágazata. A beruházási forrásokat 

nagymértékben terheli az a feladat is, hogy a megtermelt és importált energiahordozókat szét kell 

osztani a fogyasztók között. A villamos energiát elosztó hálózaton, a gázt csővezeték rendszeren, a 

kőolajtermékeket kis részben csövön, de főleg közúti és vasúti tartálykocsikkal és töltőállomásokon 

keresztül juttatjuk el a fogyasztókhoz. E rendszerek létesítésének költsége összemérhető az 

energiahordozók termelését célzó beruházásokkal. 

d) A műszaki fejlődés.  

Az energetikai koncepciók nagy időintervallumot fognak át, ami alatt a termelés 

technológiájában és a berendezések konstrukciójában lényeges változások következhetnek 

be, valamint a gazdasági környezet, a fogyasztók műszaki és gazdasági magatartása 

lényegesen megváltozhat. A műszaki fejlesztés nagymértékben visszahat az energiapolitikára.  

Nagyobb jelentősége van a várható műszaki fejlődésnek az energiahordozókat termelő iparágaknál. 

Ezekre jellemző a rendkívül nagy időállandó.  

A műszaki fejlődés jelentősen befolyásolja a gazdasági körülményeket is. Egy-egy jelentős lépés a 

technikában megváltoztathatja az energiahordozók árarányait és a beruházási igényeket.  



A nagyobb távlatra készült koncepciók legérzékenyebb pontja az árak prognosztizálása. Még 

néhány évre is kockázatos az előrebecslés. Az árak alakulása egyrészt a világgazdasági helyzet és 

politika függvénye, másrészt a technika fejlődésétől függ.  

e) Az energiaellátás biztonsága.    

Az energiaellátás zavara komoly gondokat okoz a termelésben, a személyes és kommunális 

energiaigények kielégítésében. 

Az energiaellátás biztonsága többféle síkon merülhet fel: megkülönböztethető műszaki, gazdasági, 

energiapolitikai és stratégiai bizonytalanság. 

Műszaki zavarokat okozhat pl. átalakító berendezések üzemzavara, villamos távvezetéki hiba, 

csővezeték sérülése, stb. E rendellenességek viszonylag rövid idő alatt megszüntethetők. Az ellátás 

műszaki biztonságát megfelelő tartalékok képzésével lehet növelni.  

Az energiapolitikai bizonytalanság az energiamérleg hiányában jelentkezik, ha például egy 

alapvető ellátási forrás kiesik, az ásványvagyon kimerülése, a kapacitások beszűkülése, a 

gazdaságpolitika változása vagy más hasonló okok miatt. Ez ellen úgy védekeznek, hogy az 

energiagazdálkodást több, egymással lehetőleg rugalmasan felcserélhető energiahordozóra 

alapozzák. Végül az ellátás stratégiai bizonytalanságát az országok közötti politikai vagy katonai 

konfrontáció válthatja ki, ami ellen az ellátás területi diverzifikálásával lehet védekezni. Minél több 

forrásból biztosítják az energiahordozókat, annál könnyebb más relációból pótolni a kiesést. 

9.3.2 A magyar energiapolitika 

A piaci alapokra épülő magyar energiapolitika az országnak az ellátásbiztonság, a versenyképesség, 

a fenntartható fejlődés követelményeinek egyaránt megfelelő, a fogyasztóvédelemmel összhangban 

lévő energiaellátását szolgáló, fő stratégiai kereteket kijelölő dokumentum [8]. Nem az energetika 

minden területére kiterjedő cselekvési program, hanem azokat a hosszú távon érvényes 

megállapításokat és téziseket tartalmazza, amelyek segítik az ország lakosságát, a vállalkozásokat, a 

kormányzatot és a politikusokat az energetikával kapcsolatos döntéseik során. A piaci alapokra 

helyezett energiapolitika nem vállalhatja magára, hogy a piaci szereplők számára részletes 

programot nyújtson.  

A jövőbeni állami szerepvállalás az energetikában alapvetően két területre irányulhat, egyfelől az 

energiapiaci modell kialakítására és bevezetésére, annak közvetett eszközökkel való irányítására és 

folyamatos korrekciójára, másfelől a nemzeti energiapiac külső, nemzetközi feltételeinek 

alakítására. 

Magyarország energiaellátásában meghatározó az import közel kétharmados részaránya.  A hazai 

termelés a kőolajszükséglet ötödét, a földgázfogyasztás hatodát fedezi, és az ismert, valamint a 



várható készletadatok ezen arányok további csökkenését valószínűsítik. Megkerülhetetlen a kőolaj 

és földgáztermelés meghatározó térségeiben és a szállítási útvonalakon tapasztalható gazdasági és 

politikai helyzet figyelembevétele az energetikai döntéseknél. Számítani kell arra, hogy a kőolaj és 

a földgáz folyamatos beszerzése megnehezül, a hiány kockázata nő, ami az árakra is azonnal kihat.  

A világpiaci energiaárak növekvő tendenciája hosszú távon is folytatódik. Az energia – főleg a 

kőolaj és a földgáz – világpiaci ára egyes gyorsan növekedő ázsiai országok rohamos 

keresletbővülése miatt egy-két év alatt megduplázódott és még tovább drágulhat a kitermelési 

költségek növekedése és különböző politikai események miatt. Az ellátás biztonságának növelése 

jelentős befektetéseket (új forrás és hálózati kapacitások, biztonsági készletek) igényel, amelyek 

tovább növelik a fogyasztók energiaköltségeit. 

A környezetvédelmi követelmények további szigorodása kihat az energetika működési kereteire. A 

következő negyedszázadban a környezet megóvása, a szennyezés csökkentése megkerülhetetlen 

kényszerré válik. Az energetikával kapcsolatos döntéseket annak tudatában kell meghozni, hogy a 

környezetvédelmi előírások szigorodni fognak. Az energiaellátás és az energiafelhasználás jelentős 

környezeti hatásokkal jár, amely hatások mérséklése az energiapolitika egyik kulcskérdése. A 

környezetvédelmi előírások, határértékek, jogszabályok betartása az energiapolitika külső 

követelménye. 

A magyar energiapolitika legfontosabb stratégiai célja az, hogy a hosszú távú szempontokat is 

mérlegelve optimalizálja az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság, mint 

elsődleges célok együttes érvényesülését.  

1./ Az ellátás biztonsága az energiapolitika legfontosabb célkitűzése, amelynek megvalósítása 

érdekében az alábbi részterületek kerültek definiálásra: 

• Energiaforrás-struktúra 

• Energiaimport diverzifikáció 

• Stratégiai energiahordozó készletek 

• Infrastruktúra-fejlesztések 

• Lakosság ellátása, szociális felelősség 

Az energiaellátás biztonságát segíti a hatékony, folyamatosan rendelkezésre álló hazai források 

használatának fenntartása. A hazai energiaforrások azonban a teljes szükséglet nem több mint 30%-

át fedezik (akkor is, ha az atomerőműben termelt villamos energiát hazai forrásként vesszük 

számításba), és a kőolaj és a földgáz termelés csökkenésével ez az arány tovább csökken.  

Magyarországon az ellátáshoz szükséges földgáz több mint 80%-a import, amelynek döntő része 

jelenleg Oroszországból származik, és Ukrajnán keresztül jut el az országba. 



A cél tehát a behozatal biztonságának növelése, többoldalú betáplálás elérése, valamint biztonsági 

földgázkészletek létrehozása. Emellett a földgáz részarányának további jelentős növekedését el kell 

kerülni. 

A villamos energia részaránya a fogyasztáson belüli várhatóan tovább növekszik. A folyamatos és 

biztonságos villamos energia ellátás alapvető energiapolitikai cél. Az ellátás-biztonság feltétele a 

szükséges mértékű és megfelelő összetételű erőmű kapacitás, valamint a hálózat rendelkezésre 

állása. 

Az atomenergiának hosszú távon is folyamatos és jelentős szerepet kell kapnia a hazai 

energiaellátásban. Ehhez kapcsolódóan alapvető prioritásként kell kezelni a nukleáris biztonság 

fenntartását, a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének megoldását, és a nukleáris 

energiatermelés magas lakossági elfogadottságának fenntartását. 

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés ösztönzése és támogatása prioritás, tekintettel a kapcsolt 

energiatermelés által a primerenergia-megtakarítás tekintetében nyújtott előnyökre, a hálózati 

veszteségek mérséklésére és a káros anyagok, különösen az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának csökkentésére. 

Az állam rendelkezésére álló energiapolitikai eszközrendszer, valamint az energiapiaci szereplők 

orientációja révén olyan energiaforrás-szerkezet kialakítására és fenntartására kell törekedni, amely 

hosszú távon fenntartható egyensúlyt teremt a fosszilis energiahordozók, a nukleáris energia és a 

belföldi és megújuló energiaforrások felhasználása között.  

Az energiahordozók stratégiai készletezésének legfontosabb célja, hogy bármilyen ellátási 

nehézség esetében elkerülhetők legyenek a korlátozások, vagy csak végső esetben, a hazai és a 

nemzetközi együttműködési lehetőségek kimerülése esetében kerüljön sor 

fogyasztáskorlátozásra.  

A stratégiai készletezésben biztosítani kell, hogy:  

(a) a készletek összetétele legyen összhangban az ország energiahordozó-struktúrájával és 

feleljen meg az ellátási kockázatoknak;  

(b) a folyékony tüzelőanyag-készlet és a földgázkészlet tárolásának és felhasználásának 

összehangolásán keresztül a készletezés és a készletfelhasználás költségei minimalizálhatók 

legyenek;  

(c) a készletmenedzselés rugalmas legyen, tegye lehetővé az ellátási nehézségek áthidalását és 

segítse elő a nemzetközi együttműködést.  



A piacgazdasági alapokon működő energiaszektorban az infrastruktúra-fejlesztéseket a 

profitorientált piaci szereplőknek üzleti alapon és kockázatra valósítják meg. Az államnak kedvező 

beruházási, közgazdasági és jogi környezet és keretrendszer fenntartásával, a nemzetközi 

együttműködés erősítésével kell elősegítenie a szükséges beruházások megvalósítását. 

Mindenkor garantálni kell a magyar lakosság folyamatos energiaellátását, kiegészítve egy 

hatékonyan és energiapazarlásra nem ösztönző szociális kompenzációs rendszerrel. 

2./ Az energiapolitika másik célja, hogy az energetika járuljon hozzá hazánk gazdasági 

versenyképességének növeléséhez, elsősorban az Európai Unió tagországaihoz, de azon túl a világ 

más térségeihez képest is.  

Ezen a pilléren belül a következő részterületek kerültek meghatározásra: 

• Liberalizált energiapiacok, integrálódás az EU egységes belső energiapiacába 

• Energiaárak 

• Technológiai előrehaladás és K+F 

Rövid és középtávú feladatként a földgáz- és villamosenergia-ellátásban az ellátásbiztonság 

megőrzése a piacnyitás kiteljesítése, a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembevételével 

olyan új működési modell vezetendő be, amely a hatékonyság növelését és az ebből eredő haszon, 

fogyasztókhoz történő eljuttatását eredményezi. A piacnyitás során az ellátásbiztonság megőrzését, 

a fogyasztói érdekek érvényesítését és az árak optimalizálását alapvető elvárásként szükséges 

figyelembe venni. 

3./ A fenntartható fejlődés - mint harmadik fő terület - környezetvédelmi és gazdasági céljait  

egymással összehangolva, a társadalom együttműködésével kell megvalósítani.  

Ezen a pilléren belül a következő részterületek kerültek meghatározásra, a fenntarthatósági elvek 

szerinti prioritási sorrendben: 

- Az energiafelhasználás csökkentése (energiatakarékosság, az energiatermelés hatásfokának 

javítása, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése) 

- A megújuló energiaforrások arányának növelése 

Magyarország energia-igényességi mutatói – nagyobbrészt az energiatermelés, átalakítás és a 

felhasználás hatékonyságától független okok miatt – magasabbak a fejlett országok mutatóinál. Az 

energiafelhasználás ésszerűsítésével, hatékonyságának növelésével a jelenleg felhasznált energia 

10-20%-a hosszú távon megtérülő intézkedésekkel megtakarítható. A hatékony energia-

megtakarítás mértékét a várható technológiai fejlődés tovább növelheti. 

A fajlagos energiafelhasználás csökkentésének fő célkitűzései:  



• az energiatermelés hatásfokának javítása (technológiai korszerűsítés, kapcsolt 

energiatermelés); 

• az energiatakarékosság ösztönzése energiafogyasztás hatásfokának növelésével (pl. 

energiatakarékos készülékek alkalmazása, épületenergetika korszerűsítése); 

A fenti célok elérésének ösztönzése történhet gazdasági ösztönzés által, illetve a környezettudatos 

szemlélet elterjesztésén keresztül. 

Az energiapolitika további célja, hogy a magyarországi megújuló energiafelhasználás részaránya a 

magyar gazdaság versenyképességét nem rontva, az ország adottságainak és a mindenkori teherbíró 

képességének megfelelően növekedjen. 

Az energiapolitikai döntéseket minden szinten az Európai Unióban és nemzetközileg vállalt szén-

dioxid kibocsátás-csökkentés és az egyéb szennyezőanyag-kibocsátási normák betartásának 

figyelembevételével kell meghozni. 

Biztosítani kell a magyar energia- és klímapolitika közötti összhangot, a magyar üvegházhatású gáz 

kibocsátás-csökkentési vállalásoknál figyelembe kell venni a magyar gazdaságra, ezen belül az 

energiaágazatra gyakorolt gazdasági és versenyképességi hatásokat. 

A magyar közlekedéspolitika végrehajtása során intézkedések szükségesek a közlekedési célú 

energiaigények, valamint a károsanyag-kibocsátások növekedési ütemének visszafogására, továbbá 

a megújuló forrásokból előállított üzemanyagok felhasználásának növekedésére. 
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