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Tubulárne zariadenie na dopravu teplovýmennej tekutiny najmä pre výmenníky tepla, a
výmenníky tepla kvapalina/plyn, najmä pre kotle, obsahujúce série tubulárnych zariadení

Opis
[0001] Vynález sa týka tubulámeho zariadenia na dopravu teplovýmennej tekutiny, najmä pre
5

výmenníky tepla. Vynález sa týka taktiež výmenníka tepla kvapalina/plyn, najmä pre kotle,
ktorý obsahuje sériu tubulárnych zariadení.

[0002] V súčasnej dobe sú známe a široko rozšírené výmenníky tepla kvapalina/plyn, najmä pre
kotle, ktoré majú vynikajúcu účinnosť a stretávajú sa s vrelým prijatím užívateľov. Také kotle
10

obsahujú priechodnú komoru pre prvú teplovýmennú tekutinu, ktorú križuje priechodné
potrubné vedenie pre druhú teplovýmennú tekutinu. Zvláštnosť takého výmenníka tepla spočíva
v tom, že aspoň časť takých potrubných vedení je tvorená množstvom rúrok, z ktorých každá
má priečny prierez s profilom, ktorý je tvorený množstvom lalokov usporiadaných v podstate v
radiálnom smere.
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[0003] Konkrétny tvar takých rúrok umožňuje významne zväčšiť turbulenciu plynu, ktorý nimi
prechádza, v porovnaní s rúrkami s kruhovým alebo šošovkovitým priečnym prierezom.

[0004] Avšak, aj také rúrky s lalokovitým priečnym prierezom je možné zlepšiť.
20

[0005] V skutočnosti, pretože spojovacie zóny medzi dvomi susednými lalokmi rúrky sú blízke
osi rúrky, zostáva pozdĺž osi vždy kanál, ktorým horúci plyn uniká bez toho, že by optimálne
omýval vnútorné plochy tých kanálov v rúrke, ktoré majú lalokovitý priečny prierez, takže
odovzdáva v podstate veľmi málo z tepla, ktoré prenáša.
25
[0006] Navyše je také rúrky, práve z toho dôvodu, že majú priečny prierez, ktorý je uprostred
veľmi úzky, obťažné čistiť a sú relatívne náchylné na upchávanie. Dokument US 2008/0029243
A1 opisuje také rúrky s lalokovitým prierezom, ktorý je uprostred veľmi úzky.

30

[0007] Teplovýmenná rúrka pre výmenník tepla je známa z US 2,445,471. Rúrka má skladaný
(záhybmi opatrený) povrch a vnútri je opatrená jadrom, ktoré plyn alebo tekutinu, ktorá rúrkou

2
prechádza, usmerňuje do radiálne von vyčnievajúcich štrbín vytvorených skladaním vonkajšej
steny rúrky. US 2,445,471 opisuje tubulárne zariadenie na dopravu teplovýmennej tekutiny,
najmä pre výmenníky tepla, ktoré obsahuje rúrku, ktorá má aspoň jednu časť svojho priečneho
prierezu s profilom, ktorý je tvorený množinou lalokov usporiadaných v podstate v radiálnom
5

smere, a ktoré obsahuje vyberateľný tyčový tok usmerňujúci prvok, ktorý je vložený do
axiálneho priestoru medzi spojovacími časťami medzi dvomi susednými lalokmi a ktorý je
navrhnutý nalaterálne usmerňovanie toku teplovýmennej tekutiny, zavedenej do uvedenej
rúrky, smerom do teplovýmenných kanálov uvedenej rúrky, ktorá má lalokovitý priečny prierez.

10

[0008] Zámerom vynálezu je poskytnúť tubulárne zariadenie na dopravu teplovýmennej
tekutiny, najmä pre výmenníky tepla, ktoré bude schopné prekonať nedostatky rúrok s
lalokovitým prierezom známeho typu.

[0009] V rámci tohto zámeru je cieľom vynálezu poskytnúť výmenník tepla kvapalina/plyn,
15

najmä pre kotle, opatrený množinou tubulárnych zariadení.

[0010] Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť tubulárne zariadenie, v ktorom je plyn, ktorý ním
prechádza, vystavený turbulencii, ktorá zlepší výmenu tepla, v porovnaní s tým, čo je možné
dosiahnuť s rúrkami známeho typu.
20

[0011] Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť tubulárne zariadenie, ktoré bude možné ľahko
čistiť.

[0012] Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť výmenník tepla kvapalina/plyn s účinnosťou
25

vyššou, než majú výmenníky tepla známeho typu.

[0013] Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť tubulárne zariadenie na dopravu teplovýmennej
tekutiny, najmä pre výmenníky tepla, a výmenník tepla kvapalina/plyn najmä pre kotle,
obsahujúci sériu takých tubulárnych zariadení, ktorý je jednoduchý a ľahko použiteľný, a ktorý
30

je možné vyrobiť s použitím známych systémov a technológií.

3
[0014] Uvedený zámer, rovnako tak tieto a ďalšie ciele, ktoré budú zrejmejšie z nasledujúceho
textu, sa dosiahnu tubulámym zariadením na dopravu teplovýmennej tekutiny, najmä pre
výmenníky tepla, podľa vynálezu, ktoré má znaky definované v nároku 1.

5

[0015] Výmenník tepla kvapalina/plyn, najmä pre kotle, s výhodou obsahuje priechodnú
komoru pre prvú teplovýmennú tekutinu a priechodné vedenie pre druhú teplovýmennú
tekutinu, pričom priechodné vedenie križuje priechodnú komoru, a vyznačuje sa tým, že aspoň
časť priechodných vedení je tvorená množinou tubulárnych zariadení podľa vynálezu.
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[0016] Ďalšie charakteristiky a výhody vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho podrobného
opisu troch prednostných, avšak nevýlučných, uskutočnení tubulámeho zariadenia na dopravu
teplovýmennej tekutiny, najmä pre výmenníky tepla, podľa vynálezu, i výmenníka tepla
kvapalina/plyn opatreného množinou tubulárnych zariadení, znázornených ako neobmedzujúce
príklady na sprievodných výkresoch, na ktorých:

15

- Na obr. 1 je perspektívny pohľad na rúrku tubulámeho zariadenia podľa vynálezu v jeho
prvom uskutočnení;
- Na obr. 2 je pozdĺžny rez tubulámym zariadením podľa vynálezu z obr. 1;
- Na obr. 3 je priečny rez, podľa línie IH-in z obr. 2, tubulámym zariadením podľa vynálezu v
jeho prvom uskutočnení;

20

- Na obr. 4 je priečny rez, podľa línie IV-IV z obr. 2, tubulámym zariadením podľa vynálezu v
jeho prvom uskutočnení;
- Na obr. 5 je priečny rez, podľa línie V-V z obr. 2, tubulámym zariadením podľa vynálezu
v jeho prvom uskutočnení;
- Na obr. 6 je pohľad na tubulárne zariadenie;

25

- Na obr. 7 je pohľad na ďalšie tubulárne zariadenie;
- Na obr. 8 je pozdĺžny rez výmenníkom tepla podľa vynálezu, ktorý je opatrený tubulámymi
zariadeniami podľa vynálezu; a
- Na obr. 9 je priečny rez výmenníkom podľa vynálezu, pozdĺž línie IX-IX z obr. 8.
[0017]

30

Uskutočnenia podľa obr. 6 a 7 nie sú pokryté predloženým nárokovaným vynálezom. Sú

iba príkladmi možných konfigurácií rúrky a slúžia na lepšie porozumenie vynálezu.

4

[0018] Tubulárne zariadenie na dopravu teplovýmennej tekutiny, najmä pre výmenníky tepla,
podľa vynálezu je znázornené v jeho prvom uskutočnení na obr. 1 až 5 a je na ňom označené
vzťahovou značkou 10.
5
[0019] Tubulárne zariadenie 10 je typu, ktorý obsahuje rúrku 11, ktorá má sériu rúrkových častí
11a, 1lb atď., z ktorých každá má v priečnom priereze 12 (obr. 4) profil, ktorý je tvorený tromi
lalokmi 13,14 a 15 usporiadanými v podstate v radiálnom smere.

10

[0020] Tubulárne zariadenie 10 podľa vynálezu obsahuje vyberateľný tyčový tok usmerňujúci
prvok 16 vložený do axiálneho priestoru medzi spojovacími zónami 17, 18 a 19 medzi dvomi
susednými lalokmi.

[0021] Tyčový prvok 16 je navrhnutý na laterálne usmerňovanie toku teplovýmennej tekutiny,
15

zavedenej do rúrky 11, smerom do teplovýmenných kanálov 20, 21, 22 rovnakej rúrkovej časti
11a, 11b, 11c atď. rúrky 11 majúcej lalokovitý priečny prierez.

[0022] Časti 11a, 1lb atď. sú zhotovené takým spôsobom, aby priečne prierezy dvoch po sebe
idúcich rúrkových častí 11a, 11b atď. boli voči sebe navzájom okolo osi rúrky 11 pootočené o
20

určitý uhol, napríklad o 60°, ako je ukázané na obr. 5 na priečnom priereze 12a rúrkovou časťou
1lb a vzhľadom na priečny prierez 12 rúrkovej časti 1la na obr. 4.

[0023] Tyčový usmerňovači prvok 16 má tvarovaný úchopový koniec 23, ktorý je názorne
vidieť na obr. 2, na vytiahnutie tyčového prvku 16 z rúrky 11 pri čistení rúrky 11.
25
[0024] V takom prvom uskutočnení tubulámeho zariadenia 10 podľa vynálezu, opísaného
doposiaľ, má rúrka 11 priečny prierez, ktorý obsahuje tri laloky 13, 14 a 15, usporiadané v
podstate vo vzájomných rozstupoch 120 stupňov šesťdesatinnej sústavy.

30

[0025] Rozumie sa, že lalokov môže byť v alternatívnych uskutočneniach rôzny počet.

[0026] V takom prvom uskutočnení tubulámeho zariadenia 10 podľa vynálezu, opísanom
vyššie ako neobmedzujúci príklad vynálezu, má rúrka 11 priamy pozdĺžny rozmer a časti 11a,
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11b atď. s priečnym prierezom 12, ktorý obsahuje tri laloky striedajúci sa s časťami Íle, l l f
atď. s priečnym prierezom, ktorý je v podstate kruhový, ako je zrejmé z obr. 1 a 2.

[0027] V druhom uskutočnení, ktoré nie je súčasťou vynálezu a ktoré je schematicky ukázané
5

na obr. 6, tubulárne zariadenie podľa vynálezu označené vzťahovou značkou 110, obsahuje
rúrku 111 s priečnym prierezom, ktorý obsahuje tri laloky s priamym pozdĺžnym rozmerom, bez
častí, ktoré by mali kruhový prierez.

[0028] Vnútri rúrky 111 je schematicky ukázaný zodpovedajúci tyčový prvok 116 s tvarovaným
10

úchopovým koncom 123.

[0029] V treťom uskutočnení tubulámeho zariadenia, ktoré nie je súčasťou vynálezu a ktoré je
schematicky zobrazené na obr. 7 so vzťahovou značkou 210, má rúrka 211 skratkovitý
pozdĺžny rozmer.
15
[0030] Rúrka 11, aj rúrky 111 a 211, majú koncové časti 24 a 25, ktoré sú v podstate valcové a
teda je relatívne jednoduché ich privariť.

[0031] Na obr. 3 je zobrazený priečny prierez 12b prvého konca 24.
20

[0032] Rúrky 11, 111 a 211 je možné ľahko získať spracovaním zahrnujúcim lisovanie kovovej
rúrky.

[0033] Tyčové prvky 16 a 116 je možné získať z kovovej tyče. Vynález sa týka taktiež
25

výmenníka tepla kvapalina/plyn označeného na obr. 8 a 9 vzťahovou značkou 30.

[0034] Výmenník 30, najmä pre kotle vyhrievané napríklad spaľovaním nafty alebo
kogeneráciou, obsahuje priechodnú komora 35 pre prvú teplovýmennú tekutinu, ktorá je
krížená priechodným vedením 32 pre drahú teplovýmennú tekutinu.
30
[0035] Časť takých vedení tvorí množinu tubulárnych zariadení 10 alebo 110 alebo 210, ktoré
sú opísané vyššie.

6
[0036] Výmenník 30 obsahuje hlavné vonkajšie teleso 33, obsahujúce vstupnú komoru pre plyn
34, ktorá tvorí, spoločne s hlavným telesom 33, priechodnú komoru 35 pre prvú teplovýmennú
tekutinu.

5

[0037] Vstupná komora 34 plynu je obklopená sériou teplovýmenných vedení 36, kruhových v
priečnom priereze, a sériou tubulárnych zariadení 10.

[0038] Obe série vedení sú usporiadané v dvoch sústredných kružniciach.

10

[0039] Plyn je privádzaný zo vstupnej komory 34 do vedenia 36 s kruhovým priečnym
prierezom prostredníctvom prvého smerovacieho a teplovýmenného dna 37.

[0040] Rovnaký plyn, ktorý opúšťa vedenie 36 s kruhovým priečnym prierezom, je privádzaný
do tubulárnych zariadení 10 prostredníctvom prstencovej komory 38 obklopujúcej vstup do
15

plynovej vstupnej komory 34.

[0041] Výmenník 30 je v hornej oblasti uzatvorený prírubou 39 s otvorom na priechod plynu a
v spodnej oblasti druhým dnom 40 so zberačom kondenzátu a vstupom 41 do dymovodu.

20

[0042] Najmenej jedno z príruby 39 a druhého dna 40 je navrhnuté ako oddeliteľné na vybratie
tyčových usmerňovači ch prvkov 16 tubulárnych zariadení 10 na čistenie jeho rúrok 11.

[0043] V praxi sa zistilo, že vynález plne splňuje zamýšľaný zámer a ciele.

25

[0044] Konkrétne vynálezom bolo zaistené tubulárne zariadenie, pri ktorom je plyn, ktorý ním
prechádza, vystavený turbulencii, ktorá v porovnaní s rúrkami známeho typu zlepšuje výmenu
tepla a následne bol navrhnutý výmenník tepla kvapalina/plyn, najmä pre kotle, opatrený
množinou tubulárnych zariadení podľa zámeru vynálezu so zlepšeným účinkom v porovnaní s
podobnými výmenníkmi známeho typu.

30
[0045] Ďalej, v dôsledku prítomnosti vyberateľného tyčového prvku 16, bolo tubulárne
zariadenie upravené, že je ľahké ho čistiť, pretože na získanie dostatočného priestoru vnútri
rúrky 11, do ktorého je možné vložiť čistiaci nástroj, postačí vybrať tyčový prvok 16.

7

[0046] Navyše vynálezom bol navrhnutý výmenník kvapalina/plyn, ktorý má väčšiu účinnosť
než podobné výmenníky známeho typu.

5

[0047] Ďalej, vynálezom bolo navrhnuté tubulárne zariadenie na dopravu teplovýmennej
tekutiny, najmä pre výmenníky tepla, a výmenník tepla kvapalina/plyn, najmä pre kotle,
obsahujúci sériu takých tubulárnych zariadení, ktoré sú konštrukčne jednoduché, ľahko
použiteľné a môžu byť vyrobené s použitím známych systémov a technológií.
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[0048] Použité materiály, rozmery a súvisiace tvary môžu byť akékoľvek podľa požiadaviek a
doterajšieho stavu techniky.

[0049] Tam, kde sú technické znaky spomenuté v ktoromkoľvek nároku nasledované
vzťahovými značkami, boli také vzťahové značky vložené iba za účelom zvýšenia
15

zrozumiteľnosti nárokov, a teda také vzťahové značky nemajú žiadny obmedzujúci účinok na
interpretáciu každého prvku označeného príkladným spôsobom takou vzťahovou značkou.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Tubulárne zariadenie (10) na dopravu teplovýmennej tekutiny, najmä pre výmenníky

tepla, obsahujúce rúrku (11), ktorá má sériu rúrkových častí (11a, 11b, 11c, 11 d), každú s
5

priečnym prierezom s profilom, ktorý je tvorený množinou lalokov usporiadaných v podstate v
radiálnom smere, pričom každý lalok definuje teplovýmenný kanál (20, 21, 22) uvedenej
rúrkovej časti (11a, 11b, 11c, 11 d), pričom priečne prierezy (12, 12a) dvoch po sebe idúcich
rúrkových častí (11a, 11b, 11c, 1ld) sú voči sebe navzájom pootočené okolo osi rúrky o určitý
uhol, a tubulárne zariadenie (10) obsahuje vyberateľný tyčový tok usmerňujúci prvok (16)

10

vložený do axiálneho priestoru medzi spojovacími zónami (17, 18, 19) medzi dvomi susednými
lalokmi priečneho prierezu každej rúrkovej časti (11a, 11b, 11c, 11 d) a navrhnutý na
usmerňovanie toku teplovýmennej tekutiny zavádzanej do uvedenej rúrky (11) laterálne
smerom do teplovýmenných kanálov (20, 21, 22) rúrkových častí (11a, 1lb, 11c, 11b).

15

2.

Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že uvedený tyčový usmerňovači prvok

(16) má aspoň jeden tvarovaný úchopový koniec (23) na vyťahovanie z uvedenej rúrky (11).

3.

Zariadenie podľa predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že uvedené rúrkové

časti (11a, 11b, 11c, 1ld) majú každá priečny prierez, ktorý obsahuje tri laloky (13, 14, 15)
20

usporiadané v podstate vo vzájomných rozstupoch 120 stupňov šesťdesiatkovej sústavy.

4.

Zariadenie podľa predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že uvedená rúrka

(111) je priameho pozdĺžneho rozmeru.

25

5.

Zariadenie podľa predchádzajúcich nárokov 2, 3 a 4, vyznačujúce sa tým, že rúrkové

časti (11a, 11b, 11c, 1ld) sa striedajú s ďalšími rúrkovými časťami (Íle, llf , ll g) majúcimi
priečny prierez, ktorý je v podstate kruhový.

6.
30

Výmenník (30) tepla kvapalina/plyn, najmä pre kotle, obsahujúci priechodnú komoru

(35) pre prvú teplovýmennú tekutinu a priechodné vedenie (32) pre druhú teplovýmennú
tekutinu, pričom uvedené priechodné vedenie (32) križuje uvedenú priechodnú komoru (35),
vyznačujúci sa tým, že aspoň časť uvedených priechodných vedení (32) je tvorená množinou
tubulárnych zariadení (10) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5.

7.

Výmenník tepla podľa nároku 6, vyznačujúci sa tým, že obsahuje hlavné vonkajšie

teleso (33), ktoré obsahuje vstupnú komoru (34) pre uvedenú druhú teplovýmennú tekutinu,
ktorou je plyn, ktorá tvorí, spoločne s uvedeným hlavným telesom (33), uvedenú priechodnú
komoru (35) pre prvú teplovýmennú tekutinu, pričom uvedená vstupná komora (34) pre plyn je
obklopená uvedenými priechodnými vedeniami (32), ktoré sú tvorené sériou teplovýmenných
vedení (36) majúcich kruhový priečny prierez, a sériou tubulárnych zariadení (10), pričom plyn
je privádzaný z uvedenej vstupnej komory (34) smerom do teplovýmenných vedení (36)
majúcich kruhový priečny prierez, prostredníctvom prvého smerovacieho a teplovýmenného
dna (37), pričom uvedený plyn, ktorý vystupuje z teplovýmenných vedení (36) majúcich
kruhový priečny prierez je privádzaný do tubulárnych zariadení (10) prostredníctvom
prstencovej komory (38), ktorá obklopuje vstup uvedenej vstupnej komory (34) pre plyn.

8.

Výmenník tepla podľa nároku 7, vyznačujúci sa tým, že je v hornej oblasti uzatvorený

prírubou (39) s otvorom na prechod plynu a v spodnej oblasti druhým dnom (40) so zberačom
kondenzátu so vstupom (41) pre dymovod, pričom najmenej jedno z uvedenej príruby (39) a
uvedeného dna (40) je navrhnuté ako oddeliteľné na vytiahnutie tyčových usmerňovači ch
prvkov (16) tubulárnych zariadení (10) na čistenie jeho rúrok (11).

1/3

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 2

5

Obr. 5

2/3

110
123
116

Obr. 6
Obr. 7

IX

Obr. 8

5

3/3

koniec dokumentu

