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BEVEZETŐ 

Az itt bemutatott tananyag azzal a szándékkal készült, hogy hallgatóink számára – magyar 
nyelvű – betekintést nyútsunk a jelen amerikai tüzeléstechnikai szakirodalmába. Az eredeti 
anyagot Prof. Eric G Eddings, a University of Utah Vegyészmérnöki Tanszékének professzora, a 
Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora készítette és bocsátotta rendelkezésünkre. 

Az eredeti szakmai anyagot kiegészítettük azokkal az alapismeretekkel és alapadatokat tartal-
mazó táblázatokkal, melyekre hallgatóként is gyakorló mérnökként is gyakran szüksége lehet a 
jegyzetet forgatónak. 
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1 TÜZELÉSTANI ALAPOK 

1.1 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 02 ➛ 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, meghatározhat-
juk minden egyes, a reakcióban résztvevő vegyület tömegét, és a várható tömegáramlási sebes-
ségeket: 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 vissza-
vezetik 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 1. táblázat különböző tiszta tüzelőanyagok sztöchiometrikus (mennyiségileg és kémiailag 
helyes) elégetéséhez szükséges oxigén- vagy levegőmennyiségeket tartalmazza, a számításokat a 
fenti módszerrel végeztük. 
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1. Táblázat. Sztöchiometrikus égéshez szükséges levegő- és oxigénmennyiség [1] 

Tüzelőanyag (ta)  VO2/Vta Vlev/Vta mO2/mta mlev/mta 
O2 

(m3/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 eseté-
ben 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 reakció-
egyenletekkel: 
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   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, má-
soknál (szén, fa) jelentős, így figyelembe kell venni a sztöchiometrikus levegőszükséglet megha-
tározásakor. Ebben az esetben azt kell kiszámolni, hány mol oxigén szükséges 1 kg tüzelőanyag-
hoz, 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 nitro-
géntartalom döntő hányada keveredik a levegő nitrogéntartalmával és inert gázként áramlik át a 
rendszeren, felhígítva az égéstermékek koncentrációját. Ez a nagy mennyiségű nitrogén jelentő-
sen csökkenti a tüzelőrendszer hatékonyságát, mert az égés során keletkező energia nagy része 
ennek az inert gáznak a felmelegítésére fordítódik. Az oxigéndúsítással üzemelő tüzelőrendsze-
rek fejlesztésének egyik legfontosabb célja ennek a nitrogén okozta energiaveszteségnek a 
csökkentése. 

A különböző mértékegységek használatából félreértések adódhatnak. Egyesek leve-
gő/tüzelőanyag, mások tüzelőanyag/levegő arányokkal, tömegarányokkal vagy térfogatará-
nyokkal, 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 szakem-
berek általában a többletlevegő %-ot használják. Tudományos körökben az egyenértékűségi 
hányadost, vagy a sztöchiometrikus hányadost részesítik előnyben. A sztöchiometrikus hánya-
dos használata a legkézenfekvőbb és ez a legkönnyebben elmagyarázható a témában járatlanok 
számára. Ha a sztöchiometrikus hányados (SR) 1, ez az elméleti (sztöchiometrikus) levegőmeny-
nyiséget jelöli, ha az SR=2, a levegőmennyiség a szükséges kétszerese, ami megfelel 100% több-
let 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 tüzelő-
anyag/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 betű-
vel 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. táblázat. 

Jelentős mennyiségű többletlevegő nem kívánatos, mivel hasonlóan a maradék N2 gázhoz, kémi-
ai 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” többlet-
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levegővel érhető el (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. Táblázat. Tüzelőanyag-levegő és levegő-tüzelőanyag arányok mutatói [1] 

 

a egyenértékőségi arány 
b sztöchiometrikus arány 
c %-os levegı-hiány, vagy felesleg 

  Φa
 SR

b
 %XS

c
 

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 
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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 rész-
ben elégett tüzelőanyag robbanásveszélyt jelent és szennyező emissziót okoz. 

Az égési levegő oxigénnel történő dúsítása a normális 20,9% érték fölé csökkenti a nitrogéntar-
talmat 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 haté-
konyságát, és láng-instabilitást okozhat. Ez a jelenség nedves levegővel történő tüzelésnél, 
szakaszos tüzelésnél, vagy recirkuláció alkalmazásánál fordulhat elő. 

 

1.2 TÜZELŐANYAGOK 

Az ipari tüzelőberendezésekben használt tüzelőanyagoknak akkora hatása van az égési folyama-
tokra, hogy az égéssel együtt történő vizsgálatuk elengedhetetlen. Később részletesen szó lesz a 
tüzelőanyagokról, itt csak röviden, közvetlenül az égésre kifejtett hatásukkal foglalkozunk. 

 

1.2.1 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 
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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 felhí-
gulhatnak a levegő hozzákeverése után, hogy ekkor az égés lefolyását korlátozni fogja az elegyí-
tési 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 áram-
lás szabályozásától függ, amelyek fenntartják az újragyulladási helyeket (a) a tüzelőanyag mini-
mális 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.  

 

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 
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1.2.2 FOLYÉKONY TÜZELŐANYAGOK 

A folyékony tüzelőanyagok általában nem olyan könnyen tüzelhetők, kezelhetők és szabályozha-
tók, mint a gáznemű tüzelőanyagok. Oxigénnel csak azután elegyíthetők, ha a folyékony tüzelő-
anyagot 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). 

 

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…9,50 
2,0…48,0 

1,80…8,44 
1,3…47,0 

1,86…8,41 
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 
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Mivel a gázképződés fontos része a legtöbb folyékony tüzelőanyag égési folyamatának, a folyé-
kony 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. 

 

1.2.3 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 tüzelő-
anyagok fluidizált formában történő elégetésekor is. Néhány ciklon rendszerű tüzelőberende-
zésben 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 tüzelőanyag-
ként 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 teljesít-
ményű és jól szabályozható tüzelőberendezésben szeretnénk szilárd tüzelőanyagokat és hulla-
dékot hőforrásként használni, érdemes elgázosítani ezeket, a képződő szintézisgáz megtisztítha-
tó és az égés ezután jobban szabályozható.  
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2 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 rendelkezé-
sünkre 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. ábra).  

 

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) 
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 Hu = a fűtőérték (az angolszász irodalomban LHV) 

Qfgn = a nedves füstgázokkal távozó hőveszteség 

Qfgsz = a száraz füstgázokkal távozó hőveszteség 

A 3. ábra egy jellemző földgáz eltüzelésénél a rendelkezésre álló hő %-os értékeit mutatja; míg a 
4. ábra ugyanezt egy tipikus nehéz fűtőolaj esetére tartalmazza.  

 

 

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 lánghő-
mérséklet és nagyobb hasznos hőt elérése érdekében, vagy a nitrogén égéstérből való kivonása 
és így az NOx képződés csökkentése céljából történhet.  

A 24. ábra az elérhető hőmennyiségeket és az adiabatikus lánghőmérsékleteket (x metszéspont-
jai) 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. 
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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 részecs-
kék koncentrációjától. A részecskék hőmérsékletének és koncentrációjának mérése vagy becslé-
se nehezen kivitelezhető. 

A gázláng- és a kékláng-sugárzás nagyobb része ultraibolya sugárzás és általában kevésbé inten-
zív. 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 sebes-
ségű égők elterjedése bizonyos felhasználási területeken. Valódi lángütközéssel történő lángve-
zetést nehéz értékelni, mivel a lánghőmérsékletek olyan gyorsan változnak, hogy nehéz őket 
mérni, vagy becsülni, másrészt ennek vizsgálatához a hővezetési egyenleteket olyan tartomá-
nyokba 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. 
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2.1 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, vala-
mint 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: 

 H f = φi ⋅ Hoi    kJ/m3

i=1

n

�  

a fűtőérték: 

 ∑
=

⋅=
n

i
uiiu HH

1

3kJ/m   ϕ  

Néhány éghető gáz égéshőjét és fűtőértékét az 5. táblázat tartalmazza. 

 

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 fű-
tőértéket alapul venni, mert abban nem jelentkezik a gázelemzés hibája. 
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2.2 GYULLADÁSI HŐMÉRSÉKLET 

Az éghető gázkeverékben az égési reakciót vagy külső gyújtóforrás, vagy az öngyulladás jelensé-
ge 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 hőmér-
séklet meghatározott rendszeren belül az a legalacsonyabb éghető keverék hőmérséklet, amely-
nél 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 6. táblázat a gázok öngyulladási, gyulladási hőmérséklethatárait tartalmazza atmoszférikus 
nyomáson, levegőben. 

 

6. táblázat Néhány gáz gyulladási hőmérséklete atmoszférikus nyomáson 

Gyulladási hőmérséklet, °C Tüzelőanyagfajta 

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 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 hőmér-
sékleten a 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. 

 

7. táblázat Éghető gázok gyulladási határa (20 °C-os levegőben) és normál lángterjedési sebessége 

Megnevezés Képlet Gyulladási határ 

  alsó 
% 

max. 
% 

felső 
% 

Normál láng-
terjedési. 

sebesség, m/s 

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: 

 m/s  
Z

w

Zw
n

1i
i

n

1i maxi

ii

max
ékev

max
ékev

∑

∑

=

=

⋅

⋅=
ϕ

ϕ

  



Ipari tüzeléstechnika   

  19 / 54 

A gázkeverék inert összetevői csökkentik a lángterjedési sebességet.  

 

2.4 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: 

 Φ = konst ⋅ Ho

d
     

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 
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3 LÁNGOK AERODINAMIKÁJA 

Egy jól megtervezett égő a következő feltételeket biztosítja: 

1. a kívánt mennyiségű tüzelőanyagot és levegőt bejuttatja a kemencébe a megfelelő hő-
mennyiség 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. Az 5. ábrán különböző levegő-tüzelőanyag keveré-
kek előkevert lamináris lángsebessége látható.  

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 gyakor-
latban, ha a lángsebesség magasabb vagy alacsonyabb, mint az üzemeltető által meghatározott 
beáramlási sebesség, a láng felvillan, illetve kialszik. A gyakorlatban lamináris áramlási körül-
mények között a lángfront, ami nagyon vékony, kb. 1 mm, helyzete úgy változik, hogy az áramlá-
si sebesség és a lángsebesség egyenlő legyen. 
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5. ábra. Lamináris lángterjedési sebességek (térfogat % a levegő/gáz keverékben) 

 

A lamináris lángsebesség (Wl) becslésére szolgáló legegyszerűbb elmélet [3] entalpia egyensú-
lyon alapul: 

       (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 
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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 növekedé-
se miatt. Alacsony áramlási sebesség mellett, ha a cső átmérője kisebb, mint a csillapítási távol-
ság fele, a láng nem feltétlenül csap vissza a csőben, amit a következő képlettel határozhatunk 
meg [4]: 

f

p

kioltási v

C

k

d












⋅
=

ρ
       (2) 

A kioltási távolság (dkioltása) fontos tulajdonság, egyébként a láng mindig a lassú áramlású terüle-
teken 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 örvé-
nyeket 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 égéstermé-
kek égéstérbe történő visszavezetésével) nélkül lehetetlen nagy égési sebesség mellett stabili-
zálni az előkevert lángokat. Emiatt kell szót ejtenünk a reverz áramokról. Az előkevert lángok-
ban definíció szerint a tüzelőanyag és a levegő keveredése gyors és ez nem szabályozza a láng-
hosszat.  

 

3.1.4 ELŐKEVERT LÁNGOK AERODINAMIKÁJA 

A következőkben részletesen ismertetjük, hogyan valósítható meg a forró gáznemű égéstermé-
kek recirkulációja az égők és az áramlás szabályozásával. Hasznos a következőket megkülönböz-
tetni: 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 6. ábra mutat-
ja. Ha a központi tengely menti sebességet um-mel , az átlagsebességet uo-val jelöljük, a követke-
ző összefüggés igaz a kilépéstől mért ötszörös fúvóka átmérőnél nagyobb távolságokban: 
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6. 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 kevere-
dés 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: 

ɺme

ɺmo

= 0,32
ρe

ρo

�

�




�


1/2
x
do

−1      (5) 

 ahol 

  ρe = a beáramló közeg sűrűsége 

  ρo = fúvókát elhagyó közeg sűrűsége 

  emɺ  = a fúvókába belépő közeg tömegárama 

  omɺ  = fúvókából kilépő közeg tömegárama 

  do = fúvóka átmérője 
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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 lángstabili-
tást. 

 

 

7. ábra. Axiális zárt sugár és másodlagos recirkuláció. 

 Thring és Newby [6] vizsgálta a zárt sugarakat (7. 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 ke-
veredés megszűnik és a kiáramlás kezdődik) félúton xN pont (ahol a ütközés 0) és a 
között a pont között, ahol a sugár a falnak ütközik (8. ábra).  

 

 

8. ábra. A perdület okozta elsődleges és másodlagos recirkuláció kialakulása. 
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A fentieket feltételezve xN, xc és xp a következőképpen fejezhető ki: 
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 (lásd 5. egyenlet)    (6) 

xc = 1
2

xp + do

0.32
ρo

ρe

�

�




�


1 2�

�






�




      (7) 

 xp = 5,85L  (szabad sugár, a = 19,4°)    (8) 

Az N és C pont között ütköző tömeg a másodlagos recirkuláció tömege és a következő egyenlettel 
számítható 

 
me

mo

= mrecirc

mo

= 0,32
ρe

ρo

�

�




�


1/2
xc

do

−1 (lásd 5. egyenlet)  (9) 

kifejezve 

 

2/1

2 







=

e

oo

L

d

ρ
ρθ        (10) 

végül 

 5,0
47,0 −=
θo

recirc

m

m
       (11) 

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 össze-
függések 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: 

 
r

v

dr

dP 2
θρ=  (centrifugális erő)     (12) 
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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 szétosz-
lik 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        (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 (9. ábra). 
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9. ábra. A torlóelem mögött kialakuló áramlás okozta recirkuláció. 

 

Ha a gyulladás időpontját τi és az ütközés időpontját τc megfeleltetjük egymásnak, meghatároz-
hatjuk a kioltás sebességét. 

Tehát 
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D ττ ==         (15) 
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 ( =ɺ 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 modellez-
hető 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 létreho-
zásának, ezzel a módszerrel nagy behatoló kioltási sebesség érhető el.  
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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 10. ábrán 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.  

 

 

 

10. 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 megle-
hetősen 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.  
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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 égéstér-
be 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 olajlán-
gokra is, megjegyzendő azonban, hogy a porlasztás és a folyékony fázis pirolízise tovább bonyo-
lítja 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 nyomatéká-
nak/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 11. ábrán feltüntetett négy helyzetet tárgyaljuk az alábbiak-
ban. (elnevezések Beér és Chigier nyomán [8]). 
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11. 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 “leszaka-
dó láng” eredendően nem stabil. 
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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 tüzelő-
anyag-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 a égőkő visszasugá-
rozza 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 leve-
gő/tüzelőanyag eleggyel kerülnek kapcsolatba.  

 



Ipari tüzeléstechnika   

  32 / 54 

 

12. 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 tartalmaz-
nak. 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 
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reakcióit. A John Zink Company például az egyik gázégőjében a 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 TORLÓLLEMEZ 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 távo-
labb keveredik a középső zónában. Ezt az összeállítást gyakran használják blokkégőkben. 

 

 

13. 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 14A és 14B ábrán. Hosszú stabil láng és elsődleges recirkuláció létrehozására a közpon-
ti perdület lehet alkalmas (14C ábra). 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. 
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14. ábra. Különböző típusú perdületek hatásai. 
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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 por-
lasztást (mint a szilárd tüzelők). Általában könnyebb állandó adagolási sebességet tartani, így 
stabilabb lángot fenntartani gáznemű tüzelőanyagok égetésekor (kivétel ez alól, ha a tüzelő-
anyagnak 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 tüzelőanyagok-
kal a továbbiakban ismertetett égők használatával. Habár a gáznemű tüzelőanyagoknál tárgyal-
juk 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 előmelegí-
tett égési levegő adagolása nehezen megoldható. (15. ábra) 

 

 

15. 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 
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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 megvalósítha-
tó a levegő-tüzelőanyag arány automatikus szabályozása. (16. ábra) 

 

16. 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 óvintéz-
kedéseket kell alkalmazni. (17. ábra) 

 

 

17. 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. (18. ábra) 
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18. 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 (gáznyo-
mással áramoltatnak át levegőt egy nyíláson). Az ilyen típusú kisméretű ipari többportos égők 
kis hőmennyiséget oszlatnak el nagy területen, ilyenek például az üst-hevítő, tartályok, henge-
rek, kis kazánok, mozgó szalagos, és konvejoros termékek kis-hőmérsékletű  gyártásánál. A nagy 
egyportos előkeveréses égő helyett ma már fúvóka-keveréses égőket használnak. Az légbeszívá-
sos keverők használata a tüzelőanyag-levegő arány jobb szabályozását teszi lehetővé. (A levegő 
befújása szolgáltatja az energiát a megfelelő mennyiségű gáz beszívásához.) A kisebb berendezé-
sekben 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 több-
féle tüzelőanyaggal lehet üzemeltetni. A fúvóka-keveréses égőkkel stabil lánggal, széles működé-
si 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 berende-
zések 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 keve-
rési 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 változtatásá-
ra is lehetőség van. 

Az aerodinamikailag szakaszolt, vagy késleltetett keveréses égők a diffúziós lángú keverők speciá-
lis formái, amelyekben a keveredés szándékosan lassú. (A nyers gázfáklya esetében a késleltetett 
keverés nem szándékos). Ha a tüzelőanyag levegőhiányos környezetben gyullad meg, polimeri-
záció, 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 késlelte-
tett 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 csúcs-
hőmérséklet 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 
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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 19. ábrán 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. 

 

 

19. 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 szabá-
lyozására. Az injektor-szög változtatásával együtt ez az égőtípus bármilyen lángalakot megen-
ged, 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 gázok-
ká 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 



Ipari tüzeléstechnika   

  39 / 54 

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 általá-
ban 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 hőmérsékle-
ten 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 megfele-
lően 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 har-
matpont 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) 
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is melegítést igénylenek. Sarkköri körülmények között a desztillált olajakat is melegíteni kell. A 
20. ábra alapján megbecsülhető az adott viszkozitáshoz szükséges olajhőmérséklet. A legjobb 
azonban, ha extra melegítési kapacitás áll rendelkezésre, mivel a beszállított olaj minősége 
változhat. 

 

20. ábra. Tipikus tüzelőolajok  viszkozitásának alakulása a hőmérséklet függvényében. 

 

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 folyama-
tosan 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 üzemeltet-
ni 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. 
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4.3 SZILÁRD TÜZELŐANYAGOK 

A szilárd tüzelőanyag égése számos lépésen keresztül történik: 1) kezdeti részecske előmelegí-
tés 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 részecskemé-
ret 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 bizo-
nyos esetekben). Ezen folyamatok időbeli lefolyása szilárd tüzelőanyagok esetében széles tarto-
mányban 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 oxidá-
ciója 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 használ-
nak finomra őrölt biomassza tüzelőanyagokat (pl. fa, mezőgazdasági hulladék) is. Az őrölt tüze-
lőanyagok tüzelésére használt égők vagy levegő-kamrás típusúak (általában a kazánokban), vagy 
légtömör típusúak (kisebb kapacitású berendezésekben). A részecskeméret 10 mikrontól né-
hány száz mikronig változik, az átlagos részecskeméret 60 mikron. 

 

 

21. ábra. Alacsony NOx kibocsátású cirkulációs szénporégő keresztmetszeti vázlatrajza. 
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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 21. ábrát. 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 22. ábrán egy háztartási 
cirkulációs égő látható, a kettős levegőadagoló nyílás és az örvényt képző szárnyak jól kivehetők 
a metszeti képen. 

 

 

22. 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 láng-
kapcsolatot. A 22. ábra egy ilyen fúvókát mutat be. Mindezen módosításoknak számos kombiná-
cióija 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. 

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 (23. ábra) a befúvási szög növelhető vagy csökkent-
hető, így szabályozható a kazán kimenő hőmérséklete (ezáltal pedig a gőz újrahevítési hőmér-
séklete) ha a kazán terhelése megváltozik. A tangenciális tüzelésű rendszerekben késleltetett a 
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tüzelőanyag és a levegő keveredése, ami hosszú, elnyújtott lángokat eredményez a kazán köze-
pén, az ilyen lángoknak pedig nagy előnye a csökkent NOx emisszió. A cirkulációs égők is beállít-
hatók úgy, hogy hosszú késleltetett keverésű lángok keletkezzenek, ami csökkenti az NOx emisz-
sziót. 

 

23. ábra.  Tangenciális tüzelésű szénporégő felépítése (az ábra a Alstom Power Inc., Windsor, CT 
jóváhagyásával, a Combustion Fossil Power című kiadványból, Copyright 1991, származik). 

 

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 tüzelőanya-
got szétterítik egy fémrostélyon, majd levegőt fúvatnak át rajta, ami biztosítja az égéshez szük-
séges 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 szállí-
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tására. Ipari kazánokban még mindig gyakran alkalmazzák ezt az eljárást (gőztermelésre, vala-
mint 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 legna-
gyobb 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 leme-
zen keresztül beáramló nagy sebességű levegő fluidizál. Az ágy lebegő mozgása nagyfokú keve-
redést 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 gázáram-
lási sebességeket alkalmaznak, az ágy és a tüzelőanyag egy részét elkerítik, egy ciklonban szétvá-
lasztják, 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 megfo-
lyósodik, 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 egysze-
rűen a kemence aljára hullanak. 

A ciklon-tüzelésű rendszerek a fluidágyas berendezésekhez hasonló részecskemérettel üzemel-
nek, de ebben az esetben egy vízszintes hengerbe ciklonszerűen adagolják a tüzelőanyagot. Az 
égési levegőt tangenciálisan adagolják, a ciklonos mozgás fenntartása érdekében. Ezek a ciklon-
hengerek általában közel adiabatikus körülmények mellett (hőveszteség kevesebb, mint 5%) 
működnek, az így elért igen nagy hőmérséklet segíti a tüzelőanyag ásványi anyag (hamu) tartal-
mának 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 
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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 hamu-
ból 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 legna-
gyobb 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 akadá-
lyozhatja az áramlást és a hőcserét. Éppen ezért a tüzelőanyag, vagy tüzelőanyag-keverék olva-
dási hőmérsékletének ismerete fontos a lerakódás megelőzése szempontjából. Ezzel magyaráz-
ható, hogy a ciklon-tüzelésű rendszerek jobban tűrik a tüzelőanyag-váltást, mint a többi beren-
dezés. 

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 szálló-
hamu 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. Betonkeveré-
kekben 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 oxidá-
cióját. 
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5 SZENNYEZŐ-KIBOCSÁTÁS 

Az égési folyamatok során gáznemű és szilárd szennyezőanyagok képződnek, amelyek veszélye-
sek az egészségre és a környezetre. Gáznemű tüzelőanyagok esetén a legfontosabb szennyezők a 
szénmonoxid (CO) és a különböző nitrogén-oxidok (NOx), mivel a legtöbb kéntartalmú gázt ma 
már nem használják. Folyékony tüzelőanyagok esetében ugyanezek a szennyezők jönnek szóba, 
sok olajnak jelentős a kéntartalma, így ezek égetése során kén-oxidok is képződnek (SOx). A 
szilárd tüzelőanyagok elégetése során is keletkezik CO, NOx és SOx, de ezen felül a szilárd szeny-
nyező-kibocsátással is számolni kell. Amennyiben a tüzelési technológiát nem megfelelően 
dolgozzák ki, bármely tüzelőanyag esetében keletkezhetnek a tökéletlen égés során szennyező 
anyagok (PIC). 

 

5.1 NITROGÉN-OXID (NOX) KIBOCSÁTÁS SZABÁLYOZÁSA 

Az NOx-nek számos forrása van egy tüzelőberendezésben. Minden tüzelőanyag esetében megvan 
a termikus NOx képződésének a lehetősége, ami a légköri N2 nagy hőmérsékleten bekövetkező 

oxidációjának eredménye. Az égési levegő általában 79% N2-t tartalmaz, 1430°C feletti hőmér-

sékleten ez NO-vá oxidálódhat. Gáztüzelésű és számos folyadéktüzelésű rendszer esetében ez az 
NOx kibocsátás elsődleges forrása. Az NOx kibocsátás csökkentését célzó eljárások lényege a 
csúcshőmérséklet csökkentése, és ezzel az NO képződés minimalizálása. Az egyik gyakran al-
kalmazott módszer a füstgáz recirkuláció (FGR); a füstgázt külső recirkulációval, vagy belső 
recirkulációval az égőbe visszavezetve. 

Az NOx másik forrása a tüzelőanyag nitrogéntartalma, ezt tüzelőanyag NOx-nek nevezik. A tüze-
lőanyag  NOx széntüzelésű berendezések esetén az elsődleges NO forrás, a szabályozatlan NO 
kibocsátás 80%-át jelenti, a maradékot a termikus NO kibocsátás adja. A tüzelőanyag NOx kibo-
csátás csökkentésére törekvő eljárások lényege a tüzelőanyagban gazdag, vagy oxigénszegény 
égési körülmények létrehozása a fő égőzónában, ami lehetővé teszi a tüzelőanyagban kötött 
nitrogén (HCN, vagy NH3 formájában) lebomlását N2-vé. A nitrogénbomláshoz szükséges idő 
elteltével többletlevegőt (szakaszos levegőadagolás) lehet bejuttatni az égési folyamat befejezé-
séhez. Mivel a tüzelőanyag NO kibocsátás egyre növekvő hányadát szabályozzák levegő szaka-
szos hozzávezetéssel, az összes NO kibocsátás csökken és a termikus NOx kibocsátás aránya nő.  

A levegő fokozatos adagolását az égő aerodinamikájának módosításával, több levegőbevezető-
nyílás beépítésével lehet elérni, ahogy az a 21. ábrán látható. A legbelső levegőadagoló nyílás 
(másodlagos levegő) a teljes levegőmennyiség egy kis hányadát vezeti, az áramlási sebességét az 
elsődleges levegő és szén sebességéhez igazítják, hogy minimalizálják a két áram találkozásánál 
fellépő nyíróerőket és a keveredést. A másodlagos levegőadagoló nyíláson keresztül azonban 
elegendő levegő jut be a gyulladás és a lángkapcsolat biztosításához. 

A harmadlagos áram, ami a teljes levegőmennyiség döntő részét adja, jóval nagyobb sebességű, 
mint a másodlagos áram, ami növeli a nyíróerőket és segíti a keveredést a másodlagos és har-
madlagos áram között. A másodlagos áram mintegy elhatárolja egymástól a tüzelőanyag-áramot 
és a harmadlagos levegőáramot így késlelteti a levegő döntő hányadának keveredését a tüzelő-
anyaggal. Az égő az adott tüzelőanyagra tervezhető az égőstabilitás és az NOx csökkentés opti-
malizálása érdekében. 
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Kis mennyiségű NO az égési folyamat nagyon korai szakaszában is keletkezik, a tüzelőanyag-
részecskék NO-val történő reakciója miatt, ezt azonnali/prompt NO-nak nevezik. Az azonnali NO 
képződés nehezen szabályozható, és elsősorban a nagyon alacsony NO kibocsátást (< 20 ppm) 
célzó gázégők esetében jelent problémát.  

 

5.2 EGYÉB GÁZNEMŰ SZENNYEZŐK KIBOCSÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA 

A szénmonoxid és egyéb szénhidrogének kibocsátását megfelelő tüzelési eljárások alkalmazásá-
val lehet leginkább szabályozni. Megfelelő levegő-tüzelőanyag keveredés és égési idő biztosítá-
sával minimalizálható a CO emisszió. Az NO kibocsátás csökkentését célzó módszerek azonban – 
a keveredés késleltetése által – növelhetik a CO emissziót. Az összes szennyezőt figyelembe kell 
venni az emisszió tervezése során. 

A kén-oxidok a tüzelőanyag kéntartalmának oxidációjával keletkeznek. Gyakorlatilag a teljes 
kéntartalom SO2-vé alakul. Nem létezik olyan egyszerű módszer a tüzelőanyag kéntartalmának 
ártalmatlan termékké alakítására, mint ahogyan a tüzelőanyag nitrogéntartalmát N2-vé lehet 
alakítani. A tüzelőanyag kéntartalma SO2-vé oxidálódik a kazánban, amit adszorbensek, vagy 
maró-tisztítófolyadék alkalmazásával távolítanak el. Kivételt képez ez alól a fluidágyas rendsze-
rekben az SO2 megkötése az ágyat alkotó mészkővel. 

A másik lehetőség a kén tüzelés előtti eltávolítása. A legtöbb gáznemű és folyékony tüzelőanyag-
ból (kivéve a nehezebb fűtőolajakat) a kén a kútfejben, vagy a finomítóban különböző “kéntele-
nítési” eljárásokkal kerül eltávolításra. A szén kéntartalma valamilyen mértékben csökkenthető 
különböző dúsító technikákkal, ezeknél az eljárásoknál azonban általában költséghatékonyabb 
egy alacsonyabb kéntartalmú szén nagyobb távolságból való beszerzése. 

 

5.3 SZILÁRD SZENNYEZŐK KIBOCSÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA 

Az égés során keletkező szállóhamu részecskéi két mérettartományba sorolhatók. A nagyobb 
szállóhamu-részecskék (1-10 mikron) töredezés, lemorzsolódás során, vagy az égő részecskék-
kel egyesülő, majd a karbontartalom elégése után arról leváló olvadt hamu részecskékből kelet-
keznek. A kisebb részecskék (1 mikron alatt) általában a gőzképződés/kondenzáció során 
keletkeznek. Az égő szén részecskék környezetében redukáló körülmények alakulnak ki, ami 
elősegíti a fémoxidok nagyobb illóhajlamú szuboxidokká és atomos fémekké redukálódását. 
Ezek az illó vegyületek gőzzé alakulnak, majd oxidálódnak, ahogy eltávolodnak a szénrészecské-
től, végül szubmikronos gőzzé kondenzálódnak. Az illékonyabb elemek egy része később kon-
denzálódik ennek a szubmikronos méretű gőznek a felszínén, így egy gyakran toxikus fémekben 
gazdag makrorészecske jöhet létre. 

A szilárd szennyezők kibocsátását általában hagyományos részecskegyűjtő eszközökkel szabá-
lyozzák, ilyenek pl. a ciklonok, zsákos szűrők, vagy az elektroszatikus porleválasztók (ESP-k). A 
ciklonok elsősorban nagyobb (1 mikron feletti) részecskék eltávolítására használhatók, a zsákos 
szűrők és az ESP a szubmikronos részecskék bizonyos fokú kiszűrésére is alkalmasak. 
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24. ábra A rendelkezésre álló hő alakulása, φ = 0,95, vagy a többlet levegő 5%, átlagos földgáz, 

Ho=38,2 MJ/m3, különböző oxigéndúsítás és oxi-tüzelőanyag tüzelés esetén. (felső görbe). 
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6 BIZTONSÁGI SZEMPONTOK 

Égést magukba foglaló folyamatok esetében a szokásos ipari folyamatokkal kapcsolatban felme-
rülő üzemi kockázaton túl gondolni kell a robbanások, tüzek, égések és fulladás veszélyeire is. A 
zajártalom és a különböző szennyezőanyagoknak való kitettség hosszú távon egészségügyi 
kockázatot jelentő tényezők. 

Súlyos következményei miatt a robbanások megelőzése kell, hogy az elsődleges szempont legyen 
a tüzelőberendezések tervezése és üzemeltetése során. A robbanáshoz szükséges feltételek 
megegyeznek az égéshez szükséges első öt feltétellel (8. táblázat); így a hatékonyabb égés eléré-
sére való törekvés egyben a robbanási kockázatot is növeli. A statisztikai valószínűsége annak, 
hogy mind a hét robbanáshoz szükséges feltétel teljesüljön olyan kicsi, hogy az emberek gyakran 
óvatlanokká válnak, ez okozza a baleseteket. A folyamatos képzés és továbbképzés a figyelem 
fenntartásának kulcsa. 

 

8. Táblázat. Égéshez és robbanáshoz szükséges feltételek 

Égéshez szükséges feltételek  Robbanáshoz szükséges feltételek  

1. Tüzelőanyag 1. Tüzelőanyag 

2. Oxigén (levegő) 2. Oxigén (levegő) 

3. Helyes arány (gyulladási határon belül) 3. Helyes arány (robbanási határon belül) 

4. Megfelelő keveredés 4. Megfelelő keveredés 

5. Begyújtás 5. Begyújtás 

 6. Feldúsulás 

 7. Lezárt térrész 

 

Bármely éghető gáz vagy gőz alsó és felső gyulladási határértéke megegyezik a robbanási határ-
értékeivel. A leggyakoribb gázokat összefoglalja a 9. táblázat.  

 

9. Táblázat. Gyakran használt gáznemű tüzelőanyagok gyulladásai határai [13] 

Alsó határ (szegény) Felső határ (dús) 
Tüzelőanyag 

ΦΦΦΦa    SRb ΦΦΦΦ    SR 

Acetilén, C2H2 0,19 5,26 ∞ ~0 

Szénmonoxid, CO 0,34 2,94 6,76 0,15 

Etán, C2H6 0,5 2 2,72 0,37 

Etilén, C2H4 0,41 2,44 >6.1 <0.16 

Hidrogén, H2 0,14 7,14 2,54 0,39 

Metán, CH4 0,46 2,17 1,64 0,61 

Propán, C3H8 0,51 1,96 2,83 0,35 
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A 10. táblázat néhány gyakran használt folyadék gyulladási adatait tartalmazza. A szilárd tüzelő-
anyagok kezelése során keletkező porok is robbanás veszélyt jelentenek, a 11. táblázat néhány 
szén- és biomassza-tüzelőanyag értékeit mutatja. Az irodalomjegyzék [9-12] további információt 
tartalmaz az ipari oldószerek, melléktermék gázok és rövid élettartalmú porok robbanási tulaj-
donságaival kapcsolatban. 

 

10. Táblázat. Folyékony tüzelőanyagok gyulladási adatai 

Lobbanáspont (zárt 
edény) 

Gyulladási határ (térf. % 
levegőben) 

Öngyulladási 
hőmérséklet 

Forráspont 
Folyékony tüzelőanyag 

[°C] Alsó Felső [°C] 

Gőzsűrűség, G 
(levegő=1) 

[°C] 

Butane, -n -60 1,9 8,5 405 2,06 -1 

Butane, -iso -83 1,8 8,4 462 2,06 -12 

Etilalkohol (etanol) 13 3,5 19 392 1,59 78 

Etilalkohol (30%-os) 29 3,6 10 — — 95 

Tüzelőolaj, #1 46–85 0,6 5,6 229–293 — 171–291 

Tüzelőolaj (gázolaj), #1-D >38 1,3 6 177–329 — <310 

Tüzelőolaj, #2 52–110 — — 260–374 — 171–338 

Tüzelőolaj (gázolaj), #2-D >38 1,3 6 254–285 — 193–343 

Tüzelőolaj, #4 68–116 1 5 263 — 218–404 

Tüzelőolaj, #5 54–154 1 5 — — — 

Tüzelőolaj, #6 (66–221) 1 5 407 — — 

Benzin (gépjárművek) -46± 1.3–1.4 6.0–7.6 371 3–4 33–206 

Benzin (légi közlekedés) -46± 1 6.0–7.6 427–471 3–4 42–159 

Kerozin, JP-4 -19 0,8 6,2 242 — 60–254 

Kerozin, JP-5 41 0,6 4,6 204 — 188–277 

Kerozin, JP-6 53 — — 260 — 121–260 

Kerozin, JP-8 38 0,7 4,7 210 5,7 165–265 

Kerozin, JP-10 41 0.9a 6.0a 289 4,8 193 

Kerozin (általános) 43–54 0,6 5,6 227–293 4,5 177–288 

Metilalkohol (metanol) 12 5,5 36,5 470 1,11 64 

Metilalkohol (30%-os) 24 — — — — 75 

Tisztító benzin 38–43 0,8 5 227–260 — 149–204 

Naphtha, 76%, vm&p -7 - (+7) 0,9 6 232–260 3,75 93–149 

Nonane, -n 31 0,74 2,9 206 4,41 151 

Izooktán -12 1 6 418 3,93 88–121 

Propán -104 2,2 9,6 466 1,56 -42 

Propilén -108 2 11,1 497–511 1,49 -48 
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11. Táblázat. Különböző porok robbanási tulajdonságai [12] 

Robbanási hőmérséklet 

Porfajták 

Szállópor formában Leülepedve 

Robbanáshoz szükséges 
legkisebb szállópor koncentrá-

ció, g/m3 

Min. oxigén 
koncentráció [%] * 

(szikragyújtás) 

(alfa) Cellulóz 410 300 45 — 

Kukoricaliszt (kereskedelmi termék) 400 — 45 — 

Korpafű 480 310 25 C13 

Búzakeményítő (étkezési) 430 — 45 C12 

Fűrészpor (simafenyő) 470 260 35 — 

Faszén (keményfa) 530 180 140 — 

Szénpor (Pennsylvania, Pittsburgh) 610 170 55 — 

Kénpor 190 220 35 C12 

Alumínium pehely (A422 finom szemcséjű) 610 326 45 — 

Magnézium por (őrölt, B oszt.) 560 430 30 — 

Akrilamid 410 240 40 — 

Polimetilmetakrilát (plexi) 480 — 30 C11 

Cellulóz acetát 420 — 40 C14 

Polikarbonát 710 — 25 C15 

Fenol formaldehid gyanta (fa töltőanyag) 500 — 30 C14 

* C CO2, %-os mutatószám,  

C13 13% oxigéntartalomra utal CO2 hígító közegben 

 

Az ipari tüzelőberendezésekben az elektronikus szabályozóprogramoknak két funkciója van: (a) 
az el nem égett tüzelőanyag felhalmozódásának megelőzése gyulladási forrás jelenlétében; (b) a 
gyulladási források eltávolítása, ha a tüzelőanyag felhalmozódáshoz vezető meghibásodás 
történik. 

Természetesen a gyulladási forrás eltávolítása igen nehéz egy 810°C feletti hőmérsékleten 
üzemelő kemencéből. Amennyiben hirtelen tüzelőanyag-többlet keletkezik egy ilyen kemencé-
ben, és az égő kialszik, a 3. számú feltétel nem teljesül, és addig nem következhet be robbanás, 
amíg valaki (egy képzetlen személy) ki nem nyit egy adagoló nyílást, vagy le nem állítja a tüzelő-
anyag-adagolást. Az egyetlen biztonságos megoldás az égőkamra gőzzel, vagy inert gázzal törté-
nő fokozatos elárasztása (fokozatosan, hogy ne változzon a kemence nyomása, ami további 
levegő-beáramláshoz vezetne).  

(a) Az el nem égett tüzelőanyag felhalmozódás a megelőzésének legjobb módja egy megbízható 
automatikus tüzelőanyag-levegő arány-szabályozó rendszer és ezzel összehangolt automatikus 
kemencetér-nyomásszabályozó alkalmazása. Az ilyen rendszernek az adagolást is szabályoznia 
kell, hogy a terhelés ne emelkedhessen egyik szabályozó rendszer kapacitása fölé sem. A havária 
(sürgősségi) tartalékrendszer egy záró szelepet jelent, ami a tüzelőanyag adagolást lánghiba, 
vagy egyéb meghibásodás (alacsony levegőáram, alacsony vagy magas tüzelőanyag áram) esetén 
leállítja. 

(b) a gyulladási források eltávolítása, a gyujtóégő-láng, szikragyújtás, izzó gyertya, vagy a többi 
égőláng automatikus kioltása révén történik. Olyan rendszerekben, ahol egy egyszerű lángszen-
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zor monitorozza a főlángot, vagy a gyujtóégő-lángot, ha a főláng megbízhatóan üzemel, a 
gyujtólángot ki kell iktatni. Amennyiben ez nem történik meg, ez a konstans, vagy álló gyujtóláng 
becsaphatja a lángérzékelőt és ez robbanást okozhat. 

A legtöbb üzemeltetési szabályzat és ellenőrző hatóság előírja a lángellenőrző berendezések 
használatát 810°C alatti hőmérsékleten üzemelő kazánok esetében. Néhány hatóság arra is 
felhívja a figyelmet, hogy még a magas hőmérsékleten üzemelő kazánoknál is át kell jutni ezen az 
alacsonyabb hőmérsékleti tartományon a normál üzemi hőmérsékletre hevítés során. A bizton-
sági előírások és a gazdasági valóság között még nagy az ellentmondás olyan égőkamrák eseté-
ben, amelyek több tucat, vagy akár több száz égőt tartalmaznak, mint amilyenek a finomítók 
csőkemencéi, a kerámiaégető kemencék és a hőcserélő kemencék. 

A tüzelőanyagok által táplált tüzek megelőzése a robbanások megelőzésével kezdődik, mivel 
ezek az ilyen tüzek gyakori okozói (lásd feljebb). Minden olyan épületnek, amiben tüzelőanyag-
tüzelésű kazán, kályha, kemence, bojler, vagy égető található, rendelkezni kell egy rugós kézi 
lezáró szeleppel, az épületen kívül, a kijáratoknál, vagy a vezérlőben elhelyezett pánikgombok-
kal, amivel az égő épületet elhagyó személy el tudja zárni a tüzelőanyag útját. 

A gázvezetékeket magasan (ahol a daruk és kamionok nem tudják megrongálni őket), vagy föld 
alatt kell vezetni. A földalatti vezetékek esetén az ásatási balesetek elkerülése érdekében ezek 
elhelyezkedéséről pontos feljegyzéseket kell készíteni. A föld feletti gázvezetékeknek jól jelzett 
záró szelepekkel kell rendelkeznie, amelyek létra nélkül elérhetők. 

A folyékony tüzelőanyagot szállító vezetékeket föld alatt kell vezetni, egyébként a sérült veze-
tékből tüzelőanyag fog folyni a tűzre. A tüzelőanyag táplálta tüzek leggyakoribb oka a nem 
működő lezáró szelep. Minden ilyen kézi, vagy automatikus szelepet rendszeres karbantartás-
nak és ellenőrzésnek kell alávetni. Az ilyen ellenőrzések a kapcsolódó berendezések leállításával 
járnak, így a legpraktikusabb, ha ezt karbantartó személyzet végzi a napi, vagy heti leállítást 
követően, de legalább havonta egyszer. Ugyanezen ellenőrzés során szivárgásokat is lehet ke-
resni. Automatikus szelep esetén, a leállítást lánghiba mesterséges létrehozásával, majd sorban 
minden lehetséges meghibásodás szimulálásával is el kell végezni. 

Mivel olyan sok minden múlik az automatikus lezáró szelepeken, megéri egyrészt (a) tartalék 
szelepet alkalmazni (blokkoló szelep) másrészt (b) még a meghibásodása előtt - legalább 5 
évente, kedvezőtlen körülmények között gyakrabban - kicserélni ezeket. Mindig figyelni kell a 
nyitott oldallemezekre és a biztonsági kapcsolókon, vagy lezáró szelepeken található utólagos 
borításokra, amik a biztonsági rendszer valamilyen megkerülésére, vagy befolyásolására utal-
hatnak. 

A folyékony propán olajok, vagy szilárd tüzelőanyagok tárolása a vonatkozó szabályozások 
szigorú betartása mellett kell, hogy történjen. Amennyiben a felhasználás helye, egy nyitott 
vezeték, vagy egy nagy szivárgás az olajtároló magasságánál alacsonyabban található, nagy 
mennyiségű tüzelőanyag kerülhet olyan területre, ahol egy vízmelegítő, vagy valamilyen más 
gyulladási forrás található. Az olajtartályokban a gőzmelegítőket rendszeres ellenőrizni kell, 
különben a szivárgások az olaj emulzifikációját okozhatják, ami túlfolyáshoz vezet. Ajánlott úgy 
kialakítani a rendszert, hogy a melegítőt a tartály teljes leeresztése nélkül el lehessen távolítani. 

A folyékony propán (LP) nehezebb, mint a levegő. Fulladtak meg már munkások azért, mert a 
láthatatlan gáz a berendezések javító üregeibe szivárgott. A véletlen felhalmozódást figyelembe 
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kell venni a berendezések tervezésekor a robbanás és fulladás veszélyének elhárítása érdeké-
ben. 

Az oxi-tüzelőanyag égők régebben vízhűtésesek voltak, de a szivárgások okozta súlyos károso-
dások jobb alapanyagok alkalmazásához és a vízhűtés elhagyásához vezettek. Az oxigénes 
égőfúvókák és égőkövek sokkal magasabb hőmérsékletnek és oxidálóbb környezetnek vannak 
kitéve, mint a levegő égőfúvókák és égőkövek. A szabályozó szelepek, kapcsolók és vezetékek 
különleges tisztítást és anyagválasztást igényelnek. 
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