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Történelmi áttekintés (1)

• Az elképzelés, hogy ki kellene fejleszteni egy ténylegesen 
használható, oxigénes égőt a feederek számára, már 
évekkel ezelőtt megszületett, figyelembe véve az 
alábbiakat:

- Ha 100%-nak vesszük az olvasztótér, tisztuló, kidolgozó 
és feederek energiaszükségletét, akkor ebből, a feederek
részaránya, az üveghőmérséklet, a feederek száma és 
hossza függvényében, általában 20 és 50% közé tehető.

- A feederek fűtése nagyszámú, kis méretű, előkevert gáz-
levegős égőkkel történik, ahol az égéslevegő NINCS 
előmelegítve!
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Történelmi áttekintés (2)

• A számítások alapján, 50%-os energiamegtakarítás érhető el:
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Történelmi áttekintés (3)

• Egyúttal az alábbi körülményeket és követelményeket 

is figyelembe kell venni:

- A későbbiekben milyen módon használhatók fel a gyárakban 

már meglévő telepítések, mint csövezés, elosztók, stb?

- Mi mindenre van szükségünk a fejlesztéshez a laborunkban?

- Hogyan kapcsolódhat az égő fejlesztés a folyamatban lévő

szimulációs projekthez?

- Hogyan biztosítható a feeder égő fejlesztés pénzügyi  háttere,

beleértve a kisérleti feeder költségeit is?
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Történelmi áttekintés (3)

• Az előkészítő munka 2015 elején kezdődött és 2016 
októberére készen álltunk az első próbákra!

Az első felfűtés 2016. október 14-én.
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A tervezés fázisai (1)

A végső terv, a RATH vákumformázott, szálas szigetelő 
anyagának felhasználásával
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A tervezés fázisai (2)

A tervezés fázisai (1)

Hőelemek végső elrendezési terve
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A tervezés fázisai (3)

Az égők végső terve

Gáz-Levegő Gáz-Oxigén
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A megvalósítás fázisai (1)

A feeder
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A megvalósítás fázisai (2)

Az égők

Gáz-Levegő Gáz-Oxigén
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A megvalósítás fázisai (3)

Vezérlő, szabályozó és megjelenítő számítógépes háttér
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A teszt körülményei (alap koncepció)

Minden égő-helyen egy-
egy gáz-levegős égő

Minden második égő-helyen 
egy-egy gáz-oxigénes égő, 
eltolt elrendezésben
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A teszt eredményei (alap koncepció) (1)

Mérési eredmények 1100 °C-on
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A teszt eredményei (alap koncepció) (2)

Mérési eredmények 1200 °C-on
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A teszt eredményei (alap koncepció) (3)

Mérési eredmények 1300 °C-on
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Az alap koncepció eredményeinek értékelése

• A hőmérséklet eloszlás mind hossz illetve kereszt 
irányban egyenletesebb az oxigénes tüzelés esetében, 
miközben az égők száma csak fele a gáz-levegős 
égőkének!

• Az elért energiamegtakarítás meghaladja az 50%-ot!
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Egyszerűsített változat (1)
• Az ötlet:

- Cseréljük le a drága gáz-oxigén égőket egyszerű 
fúvókákra!

- Első próbára használjunk gázra 0,7mm-es, míg az 
oxigénre 1mm-es furatú fúvókákat.

Elrendezés
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Egyszerűsített változat (2)

Mérési eredmények 1200 °C-on, gáz-levegő égők vs. fúvókák
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Egyszerűsített változat (3)

Mérési eredmények 1200 °C-on, 10 gáz-oxigén égő vs. fúvókák
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Az egyszerűsített változat eredményeinek 
értékelése

• Az energia megtakarítás valamivel alacsonyabb mint 10 oxigénes 
égő esetén. (46%).

• A hőmérséklet eloszlás egyenletessége nem sokkal marad el a 10 
oxigénes égő esetén mérttől.

Elemeznünk kell:

• A koncepció kereskedelmi előnyeit

• A kapcsolódó biztonsági és műszaki kérdéseket

• A potenciális felhasználók hozzáállását a megoldáshoz
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Ipari körülmények közötti tesztelés (1)

Alap adatok

• Az első iparban történő próba 2018 
szeptemberében volt,
Magyarországon.

• 2 zónás feeder, csak az 1-es zóna
oxigénes tüzelésű

• Fúvóka elrendezés a bal felső képen

Eredmények

• Teljesítmény felhasználás az 1-es 
zónában 50kW-ról 24kW-ra csökkent

• Ezzel egyidőben a 2-es zóna 
teljesítmény felhasználása 44kW-ról
27kW-ra csökkent
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Ipari körülmények közötti tesztelés (2)

• További, tervezett tesztek, ipari körülmények között:

- Magyarországon, a korábbi teszt helyszinén egy 1 
hónapos próbaüzem

- Franciaországban egy komplett feeder csatorna 
oxigénes tüzelésre való átalakítása
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CFD szimuláció és a valóság (1)

• A laborban végzett kisérletekkel párhuzamosan a 
grazi egyetemen egy csapat végzett szimulációkat, 
Demuth Martin kollégánk irányításával

- A szimuláció azt mutatta, hogy az oxigénes égők 
csúcsához közel, rendkívül magas hőmérséklet jön 
létre:
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CFD szimuláció és a valóság (2)

• Modellezve az égőkőre a következő eredményt 
kaptuk:
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CFD szimuláció és a valóság (3)

• Ellenőriztük az „égőkövek” állapotát endoszkóppal:

Fúvókák alkalmazása esetén, hasonló roncsolódást még nem 
tapasztaltunk!
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Thank You for Your Attention!


