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3.3 Kazánlefúvatás: lehetőségek az elvesző 
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A kazánlefúvatás elengedhetetlen bármely gőzkazán folyamatos 

működésénél. Ennek során mintegy „kiöblíthető” a kazán víztere, a lera-
kódott szilárd és az oldott vegyi anyagok eltávozhatnak. Lefúvatás nélkül 
a vegyi anyagok koncentrációja a megengedhető érték fölé nőne a ka-
zán vizében, ami a kazán meghibásodásához vezethet. A nem megfele-
lő kazánlefúvatással kapcsolatos tipikus problémák a csőátmérő csök-
kenése, a korrózió, az átvivőképesség gyengülése. Ugyanakkor lefúva-
táskor az eltávozó vízzel energia is eltávozik a gőzkazánból, ami alacso-
nyabb termikus hatásfokot, pénzben kifejezhető veszteséget is okoz. 

Két intézkedési lehetőség van a gőzkazán lefúvatási energia-
veszteségének csökkentésére. Az első az, hogy eleve tisztább víz kerül-
jön a kazánba, ezáltal az eltávolítandó szennyezők mennyisége csökken, 
vagyis a kazán tápvizének kezelése csökkentheti a helyes üzemeléshez 
szükséges lefúvatások számát. A második lehetőség az, hogy a veszte-
ségként eltávozó hőenergia visszanyerhető a lefúvatáskor eltávozó vízből, 
például hőcserélő közbeiktatásával. A legjobb minőségű tápvízzel működő 
kazánnál is szükség van bizonyos számú lefúvatásra a megfelelő vízké-
miai összetétel fenntartására. Ezért előnyös a kazán lefúvatási folyamatá-
nak elemzésével megvizsgálni az energia visszanyerésének lehetőségeit. 
A továbbiak e lehetőségek műszaki és gazdasági részleteit elemzik. 

Az energia visszanyerésének lehetőségei 
a kazánlefúvatás során 

Matematikailag a kazánlefúvatás a gőzkazán tápvíz százalékában 
fejezhető ki a következő képlettel: 
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(β = kazánlefúvatási mennyiség) 
 
A képlet tömegáramok aránya, mlefúvott a lefúvott tömegáram, a ka-

zánból kilépő vízre jellemző, mtápvíz a kazántápvíz tömegárama. A β ka-
zánlefúvatás értéke kevesebb, mint egy százaléktól (nagyon jó minősé-
gű kazántápvíz esetén) több mint húsz százalékig változhat (gyenge mi-
nőségű a kazántápvíz). Érdemes megjegyezni, hogy a kazán feladata 
gőz előállítása, vagyis a lefúvott vízmennyiség ebből a szempontból 
veszteség. A kazántápvíz viszonylag csekély energiatartalommal lép a 
gáztalanítóból a kazánba, a gáztalanító viszonylag kis üzemi nyomásán. 
A kazántápszivattyú ugyan hozzáad valamennyi energiát az áramló kö-
zeghez, mielőtt az belép a kazánba, a kazánba belépő tápvíz entalpiája 
(energiatartalma) ennek ellenére lényegében ugyanaz, mint amivel el-
hagyta a gáztalanítót. A kilépő lefúvott víz energiatartalma viszont nagy: 
hőmérséklete forrásponthoz közeli, nyomása nagy, megegyezik a kazán 
nyomásával (high pressure saturated liquid). Végeredményben tehát a 
kazánlefúvatás eseménye (habár szükséges), energiaveszteséget jelent 
a kazánra nézve. Ennek minimalizálása elengedhetetlenül fontos a ka-
zán helyes energiagazdálkodása szempontjából. 

A kazánlefúvatás két dolog miatt fontos, mindkettő a kazántápvíz 
minőségével van kapcsolatban. Az egyik funkció: eltávolítani a kazánban 
kicsapódott szilárd anyagokat. Általánosságban ez megszakításokkal 
való vízkivételt jelent a kazán alsó részéből, ahol ezek a szilárd anyagok 
felgyülemlenek. E tevékenység célterületei az alsó kazándob, a közben-
ső csőkamra és egyéb részek, ahol a laza, szilárd anyagok fel tudnak 
halmozódni.  

A kazánlefúvatás másik fontos funkciója az, hogy szinten tartsa a 
kazán tápvízében levő oldott anyagok koncentrációját. E tevékenység 
tipikus célterülete a folyadékpárologtató felület, ekkor közvetlenül a felü-
let alól vesznek ki folyadékot a kazántápvízből. Ezt a lefúvatást felületi 
lefúvatásnak hívják, lehet folyamatos vagy időszakonkénti. 

A kazánlefúvatásnál fellépő veszteség két módon csökkenthető.  
• Az első, a lefúvott mennyiség csökkentése a tápvíz minőségének 

javításával, különös hangsúllyal a víz kezelésén, a visszakeringe-
tett kondenzátum minőségén és a helyes vegyi kezelésen. 

 

 



• A második mód a lefúvott mennyiségben maradó energia 
visszanyerése. Még ha a kazán a legjobb minőségű tápvízzel 
üzemel is, szükség van bizonyos számú lefúvatásra a megfelelő 
vegyi folyamatok biztosítása érdekében. A kazánlefúvatás során 
elvesző energia visszanyerésének lehetőségei állnak a 
középpontban a továbbiakban. 

Bármely folyamat helyes irányításához mérésre van szükség. A ka-
zánlefúvatás mennyiségének mérése elengedhetetlen a veszteség 
nagyságának, a lefúvatásból visszanyerhető energia mennyiségének 
meghatározásához. A lefúvatás mennyiségének meghatározása, méré-
se és ellenőrzése általában a kazántápvíz vegyi elemzésével történik. A 
lefúvott vízmennyiséget nem mérik közvetlenül az átfolyó vízmennyiség 
mérésének problémái miatt.  

A lefúvott mennyiség általában pontosan becsülhető a klorid, szi-
lícium-dioxid és más kémiai összetevők vegyi elemzése alapján a folya-
matos lefúvatás közben. Ennél egyszerűbb ellenőrzési módszer a kazán-
víz vezetőképességének mérése, amely durva kifejezője a kazánvíz 
vegyianyag-koncentrációjának. Ez a mérés megbízható és ismételhető, 
ezért kiválóan alkalmas szabályozási célra. Gyakori megoldás az, hogy a 
vezetőképességet tartja állandó értéken a szabályozó, megfelelően vál-
toztatva a kazánból kivett lefúvatási vízmennyiséget. Általában a vezető-
képesség mérését ki kell egészíteni a kazánvíz időszakonkénti vegyi 
elemzésével. 

A kazánlefúvatás mennyiségének meghatározása a vegyi elemzés 
vagy a vezetőképesség segítségével a kazántápvíz vegyi összetevőinek 
tömegegyensúlyán alapul. Ha a szabályozás olyan összetevőn alapul, 
amely nem oldódik a gőzben, állandósult állapotban a kazánba belépő 
kémiai összetevő mennyiségének egyenlőnek kell lennie a kazánból a 
lefúvatási folyamatban kilépő mennyiséggel. Ezáltal a vegyi összetevő 
belépő tápvízben mérhető koncentrációja osztva a vegyi összetevő ka-
zánból kilépő koncentrációjával éppen a lefúvatás mérőszámát adja. Ez 
a következő képlettel fejezhető ki: 
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Ahol, Ctápvíz és Clefúvott a kiválasztott vegyi összetevő mért koncentrá-
ciói a tápvízben és a lefúvott vízmennyiségben. Az értékelésnél a mérés 
pontosságát is figyelembe kell venni. 

Az imént vázolt módszer elsősorban a folyamatos lefúvatásra al-
kalmazható. Főleg kisebb méretű és nyomású kazánoknál gyakran al-
kalmazzák ehelyett az időszakonkénti felületi lefúvatást. Ennél a vegyi 
összetevők koncentrációja folyamatosan változik: a lefúvatás utáni ala-
csony értékről fokozatosan nő a megengedhető maximális értékig, 
amelynek elérésekor újabb lefúvatásra van szükség. A folyamat akár 
naponta többször is ismétlődik. Ennél a módszernél összességében na-
gyobb lefúvatási vízmennyiségre van szükség, nagyobb kazánoknál 
ezért általában nem alkalmazzák.  

Ha a lefúvatás mennyisége ismert, a vele kapcsolatos energiavesz-
teség is meghatározható. A lefúvatási veszteség (λBD) a következő kép-
lettel fejezhető ki: 

 

λBD = a lefúvott mennyiség energiatartalma 
a kazánban elégetett fűtőanyag energiatartalma 

 

λBD = mlefúvott (hlefúvott – helőkezelt) 
mfűtőanyag HHV 

(100) 

 
A képletben mlefúvott a lefúvott mennyiség tömegárama, mfűtőanyag a 

kazánba belépő tüzelőanyag tömegárama. A HHV érték a tüzelőanyag 
maximális tüzelőértéke (higher heating value), a kazánba bevezetett 
energiamennyiség megállapításához kell. A lefúvott mennyiségben ma-
radó energia a lefúvott mennyiség és előkezelt víz entalpia-különb-
ségével jellemezhető: hlefúvott–helőkezelt. A kifejezésekben az „előkezelt víz 
entalpiája” használatos inkább, mint a „tápvíz entalpiája”, mert a rend-
szerben a lefúvott mennyiséget az előkezelt vízzel kell pótolni. Fenti kép-
let a lefúvatási veszteséget a kazánba bevezetett tüzelőanyag energia-
tartalmának százalékában fejezi ki. 

Egy kazánberuházás csak akkor lehet gazdaságos, ha a kazánlefú-
vatás energiaveszteségét valamilyen módon vissza lehet nyerni. Az 
iparban két alapvető módszert alkalmaznak, és a kettőt gyakran kombi-
nálják egy rendszerben. 

Az energiavisszanyerés első módszere azon alapul, hogy a lefúvott 
nagynyomású telített folyadékot egy viszonylag kis nyomású tartályba 
ürítik át. Ahogy a nyomás csökken, a folyadék egy része gőzzé válik (el-

 



párolog). Ez a gőz általában mentes a lefúvott folyadék által szállított 
szennyeződésektől, ezáltal nincsenek cseppecskék a kilépő gőzben. 
Ennek eredményeként ez a gőz hozzáadható a kimenő fő gőzáramhoz. 
A jól tervezett elpárologtató edény csökkenti a cseppecskék keletkezé-
sének lehetőségét. A keletkező gőz mennyisége arányos a kazánnyo-
más és a gőz közötti nyomáskülönbséggel. A párologtató tartály lehető-
vé teszi, hogy a megmaradó lefúvott folyadék elkülönüljön a gőztől. A 
gőzt ezután csövön elvezetik a kisnyomású gőzrendszerbe, vagy a lég-
telenítőbe.  

A második fő energiavisszanyerési lehetőség hőcserélő alkalmazá-
sa, amely a lefúvott víz hőjét adja át a kazánba belépő előkezelt víznek. 
Ennek a folyamatnak az az alapja, hogy e két vízáram között nagy hő-
mérsékletkülönbség van, a lefúvott víz javára. Óvatosnak kell lenni a hő-
cserélő kiválasztásakor, mert a lefúvatási vízmennyiségből kazánkő vál-
hat ki. A hőcserélőt időszakonként mechanikusan tisztítani kell – különö-
sen azokat a részeket, amelyek kapcsolatba kerülnek a lefúvott vízzel. A 
hőcserélőt fel kell szerelni hőmérővel mind a lefúvott vízmennyiség belé-
pő és kilépő oldalán, mind az előkezelt tápvíz belépő és kilépő oldalán. A 
hőmérsékletmérő eszközök használata lehetővé teszi a hőcserélő hatás-
fokának meghatározását.  

E két módszer kombinált alkalmazása eredményezi a leghaté-
konyabb elrendezést, vagyis az elpárologtató tartály és a hőcserélő 
összekapcsolva alkalmas alacsony nyomású gőz előállítására, valamint 
a tápvíz előmelegítésére. Ebben az összekapcsolt elrendezésben 
a lefúvott víz, miután elhagyta a párologtató tartályt, átmegy a hőcse-
rélőn. Az energiavisszanyerési folyamat sematikus ábrája az 1. ábrán 
látható.  

Az ismertetett rendszer segítségével a lefúvott vízben levő hőener-
gia több mint 80%-a visszanyerhető. Valójában a megtakarítások gyak-
ran még ennél is nagyobbak. Ez azonban nem a termodinamikai szabá-
lyok megsértése, hanem abból a tényből fakad, hogy a veszteség képle-
te nem ír le minden, a kazánlefúvatással kapcsolatos veszteséget. A ka-
zánban lezajló teljes folyamat során a tápvízzel közölt hőenergia vagy 
a gőzben hasznosul, vagy végül lefúvatási veszteségként jelenik meg. 
Az energiaátvitel hatásfoka a gőzelőállítás során 75% és 87% között vál-
tozik, és a lefúvott vízzel távozó energiára is ugyanez a hatásfok vonat-
kozik. 

A lefúvatásból a fent leírt módon energiavisszanyerést lehetővé tevő 
berendezések legtöbbje a kereskedelemben megvásárolható, ezek be-
építése gazdasági szempontból kifizetődő beruházás. További gazdasá-

 



gi előny érhető el olyan rendszereknél, ahol csak alacsony hőmérsékletű 
szennyvíz kibocsátása van megengedve. Ilyen helyeken gyakran hideg 
vizet kell keverni a szennyvízrendszerbe belépő lefúvott vízhez, hogy 
elkerüljék a szennyvízrendszer hőmérsékletének növekedését. A hideg 
víz felhasználása jelentős többletköltséget okozhat, ami jelentősen csök-
kenthető vagy elkerülhető az előbbiekben leírt energiavisszanyerő eljárá-
sok alkalmazásával. 
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1. ábra A lefúvatás energiavisszanyerő rendszere 
 
 
Az eddig ismertetett eljárások sajnos nem alkalmazhatóak az idő-

szakonkénti felületi lefúvatás esetén, mivel ott a vízáramlás hirtelen, lö-
késszerű és igen nagy mennyiségű, ami persze tetemes energiaveszte-
séget is von maga után. A megoldás itt is a folyamatos lefúvatásra való 
átállás lehet. Végül egy gondolat az ellennyomású turbinákkal üzemelő 
rendszerekről: ezeknél részletesebb elemzésre lenne szükség a lefúva-
tásból visszanyert hőenergia által elérhető költségmegtakarítás megha-
tározására vonatkozóan. Az elsődleges befolyásolt tényező a turbina 
tengelyteljesítménye. Az eddig ismertetettek szerint párolgó gőzt a kis-

 



 

nyomású rendszerbe vezetik, és a gáztalanítóba belépő tápvíz fűtése 
kevesebb gőzt igényel. Mindezek a tényezők csökkentik a gőzturbinába 
jutó gőz mennyiségét, ami csökkenti a termelt energia mennyiségét. 
Csak részletesebb műszaki és gazdasági elemzés segítségével lehet 
eldönteni azt, hogy melyik hatás a nagyobb, vagyis megéri-e a lefúvatási 
energiavisszanyerés ismertetett módszereit alkalmazni. 
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