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Ismerje meg a
Felzer és az Althermo
moduláris rendszereit

TERMÉKAJÁNLÓ

A szilárd tüzelésû berendezésekhez alkalmazható
égéstermék-elvezetõ berendezések és a hozzájuk
csatlakoztatható kiegészítõ elemek
Az égési levegõ hozzávezetés szempontjából a szilárd tüzelésû kazánoknál
is megkülönbözetünk nyitott és zárt
égésterû berendezéseket. Az MSZ 845:
2012 szabvány1 meghatározása szerint
a nyitott égésterû berendezés az égési
levegõt a telepítés helyiségébõl nyeri és
az égésterméket az égéstermék-elvezetõ berendezésen keresztül a szabadba vezeti ki, míg a zárt égésterûeknél a teljes
égési levegõ-ellátást, a tûzteret és az égéstermék-elvezetést a telepítés helyiségétõl légtömören elzárt üzemeltetésre tervezik, tehát az égési levegõt a szabadból
nyerik, az égésterméket pedig az égés
termék-elvezetõ berendezésen keresztül
a szabadba vezetik, a telepítés helyiségének nyomásviszonyaitól függetlenül.
Az elõzõekben leírt égési levegõ
hozzávezetési megoldások esetében az
égéstermék-elvezetõ berendezések
összekötõ és a függõleges szakaszait is
rozsdamentes acélból kell megoldani (a
gyártó cég által megadott teljesítménynyilatkozatnak megfelelõen), ami elsõsorban az égéstermék hõmérsékletétõl
függ, de megoldható kerámia béléscsöves rendszerrel is, amelyhez acélcsõvel
kell csatlakozni (például fekete acélcsõ),
továbbá az MSZ 845:2012 szabványban
leírtakat kihangsúlyozva, rendszer jellegû (azonos gyártó) kialakításokkal is.

ket mutat). Mindkét kialakításnak a nedvességgel szemben ellenállónak kell
lennie és tokos rögzítési technikával
kapcsolódnak egymáshoz (az MSZ EN
1856-1 szabványnak2 megfelelõen).
Az egyrétegû rendszerekhez képest a
háromrétegû kialakítás abban különbözik, hogy a két acélcsõ között egy nem
éghetõ, hõre nem zsugorodó, 100 kg/m3
testsûrûségû, legfeljebb 0,05 W/m·K hõvezetési tényezõjû hõszigetelés található (2. ábra). Egyes saválló acélcsöveknél a hõszigetelést könnyûbeton köpenyelem is körbeveheti.
A korszerû szilárdtüzelésû készülékek megjelenésével találkozunk túlnyomásos berendezésekkel is, amelyeknél az égéstermék hõmérsékletének, esetleg összetételének figyelembe vételével
megválasztott anyagú, minõségû tömítõgyûrût is be kell építeni az idomok tokos
kialakításába. Természetesen figyelni
kell a készülékek magas füstgáz hõmérsékletére, amennyiben az eléri vagy
meghaladja a gyártó teljesítmény-nyilatkozatában leírt hõmérsékletet, akkor
abban az esetben nem szabad alkalmazni. Az esetleges kondenzációból eredõ
savhatások figyelembevétele miatt olyan
rendszer-kialakítás is létezik, ahol az idomok kúposan csatlakoznak egymáshoz.

A kerámia béléscsöves kialakítás olyan
háromrétegû kerámia kéményrendszer,
amely könnyûbeton-, égetett agyag
köpenytéglából (de létezik kalibrált köpenytéglából is), speciális szigetelõanyagból és többségben samott-, kerámia béléscsõbõl tevõdik össze (a 3. ábra Almeva kerámia égéstermék-elvezetõ berendezést mutat, lásd a következõ
oldalon). Ezeknek a rendszereknek a
besorolás szempontjából az MSZ EN
13063 szabványnak3 meg kell felelniük.
A kerámia béléscsöves égéstermékelvezetõ berendezéseknél az összekötõ
szakaszt meglehet oldani fekete acélcsöves szereléssel vagy rozsdamentes
acél idomok beépítésével is, ahol a
bekötõcsonkba való illesztésnél külön
figyelmet kell fordítani a füstcsõ, összekötõelem hõtágulására, nehogy a bekötõcsonk megrepedjen.
Mindkét rendszerkialakítás összekötõ szakaszánál ügyelni kell arra, hogy
a lehetõ legrövidebb legyen, a legkevesebb iránytöréssel, vízszintesen vagy
az áramlás irányában emelkedéssel kell
kialakítani1. A vízszintes vetület hossza
(60 kW összteljesítményig, a huzat hatása alatt álló égéstermék-elvezetõ berendezések esetén) nem haladhatja meg
a 3,0 m-t1, ettõl csak megfelelõ hõ- és

1. ábra. Almeva nemesacél EW
égéstermék-elvezetõ berendezés

2. ábra. Almeva nemesacél DW
égéstermék-elvezetõ berendezés

A savas acélcsöves elvezetésnél megkülönböztetünk egyrétegû (a német rövidítéssel EW) és háromrétegû (DW)
rendszereket (az 1. ábra Almeva egyrétegû égéstermék-elvezetõ alkotóeleme1

MSZ 845:2012 – Égéstermék-elvezetõ berendezések tervezése, kivitelezése és ellenõrzése
2
MSZ EN 1856-1:2009 – Égéstermék-elvezetõ berendezések. Fém égéstermék-elvezetõ
berendezések követelményei. 1. rész: Rendszer jellegû égéstermék-elvezetõ berendezések építõelemei
3
MSZ EN 13063:2007 Égéstermék-elvezetõ berendezések. Rendszer jellegû égéstermék-elvezetõ berendezések kerámiai béléscsövekkel.
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ben az alsó tisztítónyílást (koromzsák
ajtót) a padlózattól 40-50 cm-re kell beépíteni. A rozsdamentes homlokzaton
szerelt rozsdamentes szigetelt rendszereknél villámvédelemrõl gondoskodni
kell (az MSZ EN 623055 szerint).

3. ábra. Almeva EURO CLASSIC
kerámia béléscsöves égéstermékelvezetõ berendezés
áramlástechnikai méretezéssel alátámasztva, szakmai indoklással lehet eltérni.
A nyomvonalvezetésre, tisztítási és
ellenõrzési lehetõségek biztosítására a
tervezési és létesítési szabályokra vonatkozó MSZ EN 15287 szabványsorozat4
és az MSZ 845 nemzeti szabvány elõírásait figyelembe kell venni minden
égéstermék-elvezetõ berendezés építése,
szerelése, felújítása és átalakítása esetében, minden tüzelõanyag esetén, függetlenül attól, hogy az adott tüzelõberendezéssel együtt tanúsított vagy sem1.
Az égéstermék-elvezetõ berendezést
minden esetben tervezni kell, és a hõ-,
valamint áramlástechnika méretezést el
kell hozzá készíteni1. Huzat vagy szívás
hatása alatt álló égéstermék-elvezetõ berendezés esetén bekötõ idomdarab szükséges, amely alatt minden esetben korom-, illetve vízzsákot kell kialakítani,
tisztító-, ellenõrzõ nyílással, kondenz
elvezetéssel, amelyek nem a tüzelõberendezés részét képezik1. Ebben az eset-

A gravitációs szilárdtüzelésû berendezések esetében vannak olyan speciális
esetek, amikor egy meglévõ épített kéménynek a huzatigénye az egész éves
folyamatos mûködése során a változó
éghajlati viszonyok miatt a rácsatlakoztatott készülékkel nem teljesül. A természetes huzat elvén mûködõ kéményeket
általában úgy tervezik, hogy megfeleljenek a térség általános, meteorológiai,
földrajzi, környezeti hatások okozta feltételeknek. Ebben az esetben, ha nem
szeretnénk nagy költségeket és a meglévõ függõleges kéményrendszert szeretnénk felhasználni, akkor égéstermékelszívó ventilátort kell beépíteni az
égéstermék-elvezetõ berendezés kitorkollásához. Az elszívó berendezés használata minden esetben biztosítja a folyamatos és megfelelõ huzatot a változó
körülmények mellett is (4. ábra).
Ezek a ventilátorok lehetnek vízszintes és függõleges, akár injektoros égéstermék-elvezetésûek. Lehetnek axiális
és radiális ventilátorok, a ventilátor lapátozása vagy érintkezik az égéstermékkel, vagy nem (ilyenek az injektoros
megoldások). A szabályozók különbözõ mértékben automatizált fokozatban
érhetõk el, a kézi szabályozásútól egészen a teljes mértékben automata típusokig.

4

MSZ EN 15287-1 és -2: Égéstermék-elvezetõ berendezések tervezése, kivitelezése és
üzembe helyezése
5
MSZ EN 62305-1, -2. -3 és -4: Villámvédelem
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4. ábra. EXODRAFT gyártmányú
égéstermék elszívó ventilátor

Amennyiben a kémény a tetõgerinc
felett végzõdik, mind a vízszintes (RS
típus), mind a függõleges (RSV típus)
típusok használhatók. Az erõs szélnek
kitett területeken az RSV típust kell beépíteni, ha pedig a kémény a tetõgerinc
alatt végzõdik vagy az épület nádfedeles, az égésterméket felfelé kell terelni.
Ezeknek a ventilátoroknak a hõállósága olyan, hogy 250 °C-ig tartósan,
maximális 400 °C-ig pedig legfeljebb
5 percig alkalmazhatók. Az injektoros
ventilátoroknál az égéstermék hõmérséklete nem befolyásolja a ventilátor
mûködését. Ezeket a berendezéseket
hosszú függõleges-, vagy alacsony magasságú elvezetéseknél alkalmazzuk,
de az is elõfordul, hogy ellenõrizhetetlen készülékeknél is (például nyitott
kandallók, pizzériák stb.).
Az elõzõekben részletezett égéstermékelszívó ventilátorokon kívül létezik egy
olyan ventilátor is, amelyet kályhák,
kandallók, cserépkályhák, esetleg kazánok egyszerû begyújtására alkalmaznak. A begyújtás nehézségeit általában
az induláskor jelentkezõ nem megfelelõ
kéményhuzat okozza.
A Draftbooster huzatfokozó ventilátor (5. ábra, ld. a következõ oldalon) lehetõvé teszi a megfelelõ áramlást, megkönnyítve ezzel a kályha begyújtását.
A kéményben a huzatot, felhajtóerõt
a füst magas és a külsõ levegõ alacsony
hõmérséklete közötti különbségbõl adódó sûrûségkülönbség idézi elõ. Mivel a
kémény a begyújtáskor hideg, a huzat
nem mindig megfelelõ, így a tüzelõberendezésben nehéz úgy tüzet gyújtani,
hogy ne jusson füst a helyiségbe. Mindig fontos, hogy a tüzelõanyag – fõleg a
fa – légszáraz legyen, illetve hogy aprófával kezdjük a begyújtást. Ilymódon
kevesebb égéstermék keletkezik, és szép
lassan felmelegítjük a tüzelõberendezést, az abban lévõ levegõt, az összekötõelemet, a kéményfalazatot és a bennük lévõ hideg levegõt, míg a szükséges
huzatot elõidézzük a kéményben.
Az egyre növekvõ energiaárak piacán
középpontba kerültek az energiahatékony felhasználások és a kevesebb CO2kibocsátás, így teret nyert a füstgázban
lévõ vízgõz energiatartalmának a kinyerése (6. ábra). A visszanyert hõ
épületek fûtésére, melegvíz elõállítására hasznosítható.
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5. ábra. Draftbooster típusú huzatfokozó ventilátor
Hõvisszanyerési szintek
A füstgáznál vagy más folyamathõnél
általában 15–20% energiaveszteség keletkezik. Az Exodraft hõvisszanyerési
megoldással ennek a 80%-a is visszanyerhetõ. Másszóval 12–16%-ban csökkenthetõ a bevitt energia felhasználása
és ennek megfelelõen a CO2-kibocsátás. A visszanyert energia hatékony felhasználása egy versenyképes beruházási költség esetén azt jelenti, hogy az
Exodraft hõvisszanyerési megoldása
rövid idõn belül megtérül. Szoftver segítségével meg tudjuk határozni, hogy a
hõvisszanyerési megoldással mennyi
energiát takarítunk meg, továbbá a hõ-

visszanyerés eredményeként jelentkezõ
CO2-kibocsátás csökkenést is.
A szilárd tüzelésû berendezések használatánál a felhasználóknak törekedniük kell a megfelelõ tüzelõanyagok felhasználására, a károsanyag-kibocsátás
csökkentésére, ugyanis a 2009/125/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv
alapján 2020. január 1-jén életbe lép a
Bizottság 2015/1189 számú rendelete,
amely a max. 500 kW hõteljesítményû
szilárd tüzelésû kazánok és az ilyen kazánt tartalmazó csomagok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeket tartalmazza. 2022. január 1-jén
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6. ábra. Exodraft hõvisszanyerõ
berendezés beépítése
életbe lépnek a max. 50 kW hõteljesítményû szilárd-tüzelésû egyedi helyiségfûtõ berendezések és az ilyen kazánt
tartalmazó csomagok környezettudatos
tervezésére vonatkozó követelmények is.

Fehér Gábor
mûszaki vezetõ
Almeva Hungary Kft.
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