
22 LÉPÉSEK   – 

VÁLLALATI ESETEK

DREHER: EGYEDI MEGOLDÁSOK A SÖRGYÁRTÁSBAN 
A FÜSTGÁZ HŐHASZNOSÍTÁSÁRA

A klímaváltozás globális veszélye és várható 
következményei miatt a Dreher Sörgyárak is 
kiemelt fi gyelmet fordít az üvegházhatású 
gázok, köztük a szén-dioxid kibocsátásának 
mérséklésére. Ennek érdekében kulcskér-
désként kezelik az energiahatékonyság nö-
velését és a tisztább energiaforrások hasz-
nálatát. Intézkedéseikkel egyúttal erőforrást 
és költséget is megtakarítanak.
A vállalat mindennapjaiban három területen 
is kulcsszerepet játszik a fenntarthatóság. 
Ezek egyike a környezettudatos működés, 
amely mellett a felelős alkoholfogyasztás 
és a társadalomra gyakorolt hatás alkotja a 
program további fő pilléreit. 
A füstgáz hőjének hasznosítása során beve-
zetett fejlesztések célja a Dreher Sörgyárak 
fosszilis tüzelőanyag igényének 5%-kal való 
csökkentése volt, a gőzkazánok üzemelteté-
se közben jelentkező energetikai vesztesé-
gek feltárásával és ezek csökkentésével. Ezt 
a kazánház új égéstermék-elvezető rend-
szerének kiépítésével valósították meg úgy, 
hogy a kéményen távozó füstgázból a hul-
ladék hőenergiát kinyerik, és a hőtermelési 
folyamatba visszaforgatják.

A gyárterületen új kéményt és hőcserélő-
ket telepítettek. A füstgáz lemezvezeték 
és a saválló béléssel rendelkező, szigetelt 
acélkémény alkalmas alacsonyabb hőmér-
sékletű füstgáz fogadására és szabadba 
vezetésére. A beruházás következő lépésé-
vel a kazánok egyébként is 90% feletti ha-
tásfokát további 0,5–1%-kal tudták javítani. 
A tápvízvisszahűtő kapcsolás keretében a 
gáztalanított tápvizet egy lemezes hőcse-
rélőben kevert vízzel 105°C-ról 85–90°C-ra 
hűtjük. Ez az alacsonyabb hőmérsékletű 
tápvíz alacsonyabb hőmérsékletű kilépő 
füstgázt eredményez, csökkentve a kazá-
nok veszteségét. Ezt követette a meglévő 
gázégők modernizálása. Az átalakítás után 

elektromosan vezérelt, 
frekvenciaváltós, oxigén-
szabályozással működő 
égők segítettek megkö-
zelítőleg további 0,5%-kal 
mérsékelni a füstgázvesz-
teséget. A kondenzációs 
füstgáz hőcserélő kiépíté-

se volt a következő állomás. A füstgázhőcse-
rélők segítségével felmelegítik a kazánba be-
lépő vizet és a kazánégőknél belépő levegőt. 
Ennek az a jelentősége, hogy a műveletet a 
korábban használt földgáz helyett jelenleg a 
fosszilis tüzelőanyag égéstermékének visz-
szanyert hőenergiájával oldják meg. 
A kialakított rendszer egyedi abban, hogy a 
füstgázból kinyert hőenergia közvetítésé-
hez a termelt gőz kondenzátumát használja 
fel és juttatja el például a fejtési technoló-
giákhoz.
A komplex fejlesztés befejező szakaszában 
a kevertpótvíz-tartály hőmérsékletének 
további csökkentését a következő átalakí-
tásokkal oldották meg: kazánházi szellőző 
levegő fűtése, pasztőr technológiai víz elő-
melegítése, abszorpciós hűtő táplálása és a 
hideg póttápvíz előmelegítése.
Az egyes fejlesztések hatásai összeadód-
nak, amelyek éves szinten várhatóan 1734 
MWh-s megtakarítást eredményeznek a 
vállalatnak. (A rendszerenkénti elérhető ér-
tékeket a táblázat mutatja.) 
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Energiaátalakítások összegzése

Fejlesztés megnevezése Várható éves megtakarítás (MWh/év)

Új kémény és füstgázrendszer 378

Tápvíz visszahűtése 444

Gázégők modernizálása 315

Új hőhasznosító hőcserélő és füstgázrendszer 276

Kevertpótvíz-tartály hőmérséklet-csökkentése 321

Összesen 1734

„A Dreher Sörgyárak energiaigényes iparágban működik, 
és egy-egy jó ötlettel több háztartás éves energiaigényét 
tudjuk megtakarítani – így folyamatosan törekszünk, 
hogy új technológiai megoldásokat találjunk. A sörgyártás 
során nagy mennyiségű hulladékhő keletkezik, amelyet 
évek óta hővisszanyerő rendszer segítségével haszno-
sítunk, azonban a rendszerben további tartalékok voltak, 
amelyek lehetővé tették az újabb fejlesztések megvaló-
sítását.”

(Trafnek Gábor, energiaellátási vezető)


