
A faelgázosító kazánok a környezetvédelmi és gazdaságos-
sági szempontokat figyelembe véve igen jelentõs helyet fog-
lalnak el a korszerû fûtéstechnikai megoldások között. Amel-
lett, hogy rendkívül gazdaságosak, kényelmi szempontból
is óriási elõrelépést jelentenek a hagyományos vegyestüze-
lésû kazánokkal szemben.

A hagyományos fûtésnél az égéstermékek nagyrészt hasz-
nosulatlanul a kéményen át távoznak, terhelve a felhasználó
pénztárcáját és nem kevésbé a környezetet. A faelgázosító
kazánok égési elvének köszönhetõen, a pirolízis folyamán
keletkezõ magasabb hõmérsékleten éghetõ gázok egy másod-
lagos égés folyamán égnek el, ezzel nagymértékben megnö-
velve a faelgázosító kazánok hatásfokát.

Amíg azonban egyes
gyártók faelgázosító ka-
zánjainak a hatásfoka
csak 78%, addig a VIGAS
alapmodelleké 88 – 91%,
az igazán fejlett Lambda
Control – LC technológi-
ával rendelkezõ modellek
pedig 91 – 93% hatásfok-
kal dolgoznak. Hogyan
lehet ekkora különbség a
különbözõ gyártók ugyan-
azon elv alapján dolgozó
berendezései között? Mi-
tõl ennyire jók a VIGAS
faelgázosító kazánok?

A kezdetleges, korábbi fejlesztésû, vagy csak egyszerûen ala-
csony mûszaki szintet képviselõ faelgázosító kazánok hason-
lóak a hagyományos szilárdtüzelésû kazánokhoz. Ezekben a
kazánokban a begyújtást követõen egy viszonylag rövid ideig
tartó heves égési fázis következik, amit parázslás, majd a tûz
kialvása követ. Igaz ugyan, hogy az égés már ezekben a kazá-
nokban is nagyobb hatásfokkal történik, mivel a keletkezõ
fagázok nagy része is elég, de az égési fázis alatt megtermelt
nagymértékû hõenergiát nehéz rövid idõ alatt megfelelõ haté-
konysággal felhasználni. Ezért az ilyen technológiával mû-
ködõ faelgázosító kazánok mellé minden esetben szükséges
puffertároló beépítése a fûtési rendszerbe. A puffertárolóval
ellátott rendszer hatásfoka bizonyos esetekben megnõ, de
nem minden esetben oldható meg a tároló kiépítése a helyigé-
nye miatt. Arról nem is beszélve, hogy a rendszer közvetlen
fûtése egyértelmûen olcsóbb, mind kivitelezési, mind pedig
üzemeltetési szempontból. Éppen ezért nyilvánvaló, hogy
még a nagy hatásfokkal dolgozó faelgázosító kazánok eseté-
ben is szükség van az égési folyamatok vezérlésére, kordában
tartására.

Faelgázosító kazánok esetében ez gyakorlatilag csak az égés-
hez szükséges oxigén mennyiségének a szabályozásával ér-
hetõ el. A különbözõ faelgázosító kazán gyártók eltérõ módo-
kon próbálják ezt megoldani, de alapvetõen csak két módot

különböztetünk meg. Az elsõ, kevésbé hatékony, elavult
módszer a légnyílások mechanikus beállítása. Ez a felhasz-
náló részérõl nagyfokú hozzáértést és sok odafigyelést, mun-
kát igényel és még így sem érhetõ el vele megfelelõ hatásfok.

A második módszer a levegõellátás elektronikus szabályo-
zása. A megfelelõ levegõmennyiség biztosítható elszívó, illet-
ve toló ventilátor segítségével is. A sokéves tapasztalatok
azonban azt mutatják, hogy mivel a toló ventilátorok tisztább és
hidegebb levegõvel dolgoznak, az élettartamuk sokkal hosz-
szabb az elszívó ventilátorokénál. A VIGAS faelgázosító ka-
zánok e szempontok miatt toló ventilátorral mûködnek.

Az alkalmazott ventilátor vezérlését némely gyártó elavult,
kétállásos (KI-BE) vezérléssel oldja meg. A ventilátor vagy
mûködik a maximális teljesítményén, vagy teljesen ki van
kapcsolva. Részmegoldásként más gyártók egy alacsonyabb
(30 – 40%) ventilátor teljesítményhatárt állítanak be. Így, ha
már nincs hõigény, akkor is ezen a fordulaton mûködtetik
tovább a ventilátort. Ezzel szemben a VIGAS teljesen leállít-
ja a ventilátort, amikor a szobatermosztát már nem kér to-
vábbi meleget és átáll a parázstartó üzemmódjába. Így nem
jön létre felesleges többlethõ, és annak betárolási kény-
szere a pufferbe.

Más gyártók pontatlan kétállású vezérlési módszereit min-
den szemszögbõl felülmúlja a VIGAS faelgázosító kazánok-
ban használt folyamatos ventilátor fordulatszám modu-
lálás. Ebben az esetben a VIGAS AK4000 szabályozója a
figyelt változó paraméterek alapján folyamatosan módosítja a
ventilátor fordulatszámát és ezzel az égéshez szükséges leve-
gõmennyiséget. Ezek a figyelt paraméterek gyártónként vál-
toznak, de kijelenthetjük, hogy minél több fûtést érintõ érté-
ket figyel az adott vezérlés, annál folyamatosabban adja le a
teljesítményét a faelgázosító kazán.

A megfelelõ hatásfok és felhasználói kényelem biztosítása
érdekében a VIGAS kazán ventilátorának a vezérlése a
kazán víz- és füstgázhõmérséklete, valamint a szobater-
mosztát jele alapján történik (már az alapmodellek eseté-
ben is). Emiatt már az olcsóbb alap VIGAS modellek is
mûszakilag messze felülmúlják a többi faelgázosítót. Az sem
mindegy, hogy a szabályozó egység csak a paraméterek eléré-
sekor reagál, módosít, vagy a beállított értékekhez történõ
közeledés esetében már folyamatosan változtatja a ventilátor
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fordulatszámát. Ezzel a vezérlési módszerrel a VIGAS kazán
nem lépi túl a beállított víz- és füstgázhõmérsékletet, gátolva
így a felesleges többlethõ termelést.

Egy AK4000 vezérléssel mûködõ VIGAS kazán, puffer-
tároló nélkül, egy tûztér megtöltéssel akár 10-12 órás üzeme-
lést is biztosít. A felhasználó bizonyára nagyra fogja értékelni,
ha napi szinten nem ötször-hatszor kell a kazánházban a tüzelõ-
anyaggal dolgoznia, hanem csak kétszer. Akkor is csak farön-
köt kell pótolnia a még megõrzött parázsra, amelyet még az
említett hasznos égési idõn túl is fenntart a készülék. Ezt az
úgynevezett leállási üzemmódban teszi, a füstgázhõ alapján.

A VIGAS fejlettebb LC (Lambda Control) szabályozása
további paramétereket figyelembe véve biztosítja a tüzelõ-
anyag tökéletes elégetését. Ezzel akár 93%-os hatásfok, a
VIGAS alapmodelljeihez képest további 20 – 25%-os tüze-
lõanyag megtakarítás (más faelgázosító kazánokhoz képest
akár 45%), 12-13 órás égésidõ és alacsony kibocsátási érté-
kek elérése válik lehetõvé. Egy hagyományos faelgázosító
kazán 100 q éves fafogyasztásához képest, a fejlett LC tech-
nológia segítségével akár 100 ezer Ft-tal is csökkenhetné-
nek a kiadások!

Ez az autóiparban használt lambdaszonda rendszerekhez
hasonlóan érhetõ el. A VIGAS faelgázosító kazánokhoz ki-
fejlesztett LC rendszer figyeli a kimenõ füstgáz minõségét és
ez alapján állítja be az elsõdleges és másodlagos levegõ ará-
nyát. A rendszer finomságát jelzi, hogy a századnyi pontos-
sággal mért adathoz – egy PID algoritmus révén – folyama-
tosan párosítja a megfelelõ szervo elmozdulás mértékét. A
pontos svájci Belimo szervomotorral mozgatott csappantyú
így biztosítja az ideális levegõ arányt, és ezzel a fagáz megfe-
lelõ égését (a VIGAS mûködését és a fagáz égését bemutató
rövid videó: www.vigas.hu).

Mindezek mellett az AK4000 szabályozó egységnek továb-
bi elõnye a bõvíthetõség. A VIGAS az EXPANDER bõvít-
mény segítségével a teljes hidraulikus rendszer vezérlését
ellátja. Vezérelhetõk általa további fûtõberendezések, szo-
lár, puffer és HMV rendszerek, szivattyúk, szervomotoros
váltó- illetve keverõszelepek, több fûtési körben, helyiség-
termosztátok és külsõ hõmérséklet alapján, valamint továb-
bi elemek is.

Mivel az adott AK4000 EXPANDER rendszer szabadon
programozható, így minden esetben a felhasználó saját fûtési
rendszerét kell feltölteni a VIGAS AK4000 memóriájába.
Vagyis nem a fûtési rendszert kell az adott vezérléshez igazí-
tani, éppen ellenkezõleg, a VIGAS vezérlése idomul a fel-
használói igényekhez. A VIGAS EXPANDER használatával
jelentõsen csökkennek a teljes fûtési rendszer vezérlésének
bekerülési és üzemeltetési költségei.

Az AK4000 szabályozó egység diagnosztikai rendszerrel is
rendelkezik, amellyel biztosítható a VIGAS faelgázosító ka-
zán, és az általa vezérelt fûtési rendszer mûködésének fo-
lyamatos megfigyelése és a mért paraméterek mentése. Eset-
leges hiba esetén nem szükséges a szerviztechnikusnak hiba-
megállapítás céljából azonnal kiszállnia a helyszínre. Ele-
gendõ, ha az adatok kiértékelése után, már a megfelelõ pótal-
katrésszel érkezik, így csökkentve a javítás idejét és a költ-
ségeket.

Összefoglalva a leírtakat, mitõl igazán jók a VIGAS fael-
gázosító kazánok? Attól, hogy a fejlett AK4000 vezérlõ-
egységüknek köszönhetõen magas, 92 – 93% hatásfok
mellett, takarékosan, 10 – 13 óra égési idõt elérve használ-
ják fel a tüzelõanyagot, ezzel a felhasználónak kényelmet
és a lehetõ legnagyobb megtakarítást biztosítják úgy,
hogy közben a környezetet is kímélik. Mindezek mellett az
EXPANDER segítségével teljes hidraulikus rendszerek
vezérlése és diagnosztikája is ellátható.

Tóth Rastislav

www.vigas.hu
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