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Ohrievač médií
Odkazy na súvisiace prihlášky
V prípade tejto prihlášky sa uplatňuje právo prednosti z prihlášky č. 61/999,582
podanej 1. augusta 2014 v USA.
Oblasť techniky
Tento vynález sa týka systémov na prenos tepla a najmä zariadení na prenos tepla do
média.
Doterajší stav techniky
V mnohých systémoch na prenos tepla sa ako médium na prenos tepla využívajú
horúce médiá. Súčasťou takýchto systémov je generátor tepla, v ktorom sa tvorí teplo,
a médium na prenos tepla, ktoré je tepelne v kontakte so zdrojom energie, a čerpadlo
na presun zahriateho média na miesto, kde je potrebné teplo. Vzhľadom na vysokú
tepelnú kapacitu a ľahkú dostupnosť je bežným médiom na prenos tepla voda v
kvapalnom aj plynnom stave.
Bežne sa používajú rôzne typy generátorov. V jadrových elektrárňach sa napríklad
energia na zahriatie vody získava z jadrového štiepenia. Existujú taktiež solárne
ohrievače vody, v ktorých sa využíva solárna energia. V tejto oblasti techniky sú známe
aj samostatné zdroje tepla na ohrev potravín a nápojov, v ktorých sa elektricky iniciuje
energetický sklolaminát s využitím odporového ohrevu; ďalšie informácie sú uvedené
napríklad v patente US 2008/0131316 A1. Vo väčšine zdrojov na prenos tepla sa však
využíva exotermálna chemická reakcia a najmä spaľovanie nejakého paliva.
Podstata vynálezu
V jednom aspekte sa vynález týka zariadenia na ohrev média, ktoré zahŕňa nádrž na
uchovávanie zahrievaného média, a palivový článok, ktorý je v kontakte s médiom,
pričom v palivovom článku sa nachádza palivová zmes spolu s reagenciami a
katalyzátorom, a zdroj tepla, ktorý je tepelne v kontakte s palivovou zmesou a
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katalyzátorom. Zdrojom tepla je elektrický odpor. Podľa vynálezu obsahuje palivová
zmes lítium a lítiumalumíniumhydrid, v prípade ktorých katalyzátor obsahuje prvok
10. skupiny, napríklad nikel v práškovej forme, alebo akúkoľvek ich kombináciu.
V iných uskutočneniach je katalyzátor v práškovej forme upravený tak, aby sa zvýšila
jeho poréznosť. Katalyzátorom môže byť napríklad niklový prášok, ktorý je upravený
tak, aby sa zvýšila jeho poréznosť. Súčasťou zariadenia môže byť aj zdroj elektrickej
energie, napríklad zdroj napätia a/alebo zdroj prúdu, ktorý je elektricky prepojený so
zdrojom tepla.
Medzi ďalšie uskutočnenia patria tie, v ktorých sa v palivovom článku nachádza
viacvrstvová štruktúra s vrstvou so zmesou paliva, ktorá je tepelne v kontakte s
vrstvou, v ktorej je zdroj tepla.
V ešte ďalších uskutočneniach sa v palivovom článku nachádza stredová výhrevná
vložka a dve palivové vložky, ktoré sú umiestnené po bokoch výhrevnej vložky.
Je možné použiť rôzne nádrže. V niektorých uskutočneniach je napríklad na nádrži
výrez na zasunutie palivového článku. Patria sem aj uskutočnenia, v ktorých sú na
nádrži aj dvierka na uzavretie výrezu. V ešte ďalších uskutočneniach je nádrž
chránená pred žiarením. Podľa vynálezu je zariadenie ďalej vybavené regulačným
prvkom, ktorý je prepojený so zdrojom napätia. Patria sem regulačné prvky, ktoré sú
konfigurované tak, aby regulovali napätie na základe teploty zahrievaného média.
Tieto a ďalšie vlastnosti vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného popisu a
pripojených obrázkov, z ktorých:
Prehľad obrázkov na výkresoch
na obr. 1 je zobrazený systém na prenos tepla so zdrojom tepla,
na obr. 2 je pohľad v reze na zdroj tepla z obr. 1,
na obr. 3 je prierez článkom, ktorý sa má použiť v zdroji tepla z obr. 2,
na obr. 4 je zobrazený príklad odporového prvku v stredovej vrstve článku
zobrazeného na obr. 3,
na obr. 5 je zobrazený zdroj tepla z obr. 1 využívajúci konvenčnú pec,
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na obr. 6 je zobrazených viacero sériovo prepojených zdrojov tepla podobných
zdroju z obr. 2,
na obr. 7 je zobrazených viacero paralelne prepojených zdrojov tepla podobných
zdroju z obr. 2.
Podrobný popis
S odkazom na obr. 1 systém na prenos tepla 10 zahŕňa potrubie 12 na presun
zahriateho média v rámci uzatvorenej slučky medzi zdrojom tepla 14 a miestom
tepelného zaťaženia 16. Vo väčšine prípadov, napríklad keď je potrebné prekonávať
hydraulický odpor, tlačí zahriate médium čerpadlo 18. V niektorých prípadoch,
napríklad ak je zahriate médium vo forme pary, je však na tlačenie média dostatočný
jej vlastný tlak. Medzi typické miesto tepelného zaťaženia 16 patria radiátory, napríklad
také, ako sa bežne používajú na vykurovanie vnútorných priestorov.
Ako je zobrazené na obr. 2, zdroj tepla 14 je nádrž 20, ktorá má plášť z olovnatého
kompozitu a vstup 22 a výstup 24, pričom oba sú pripojené k potrubiu 12. Vo vnútri
nádrže 20 sa nachádza médium, ktoré sa má ohriať. V mnohých prípadoch je médiom
voda. Môžu sa však použiť aj iné médiá. Médium okrem toho nemusí byť v kvapalnom
stave, ale môže byť v plynnom stave, ako je vzduch.
Na nádrži 20 sú ďalej dvierka 26, ktoré vedú do nádržky 28 zasahujúcej do
nádrže 20. Zo stien nádržky 28 vyčnievajú do nádrže 20 lúčovité rebrá 30. V záujme
maximalizácie prenosu tepla sú nádržka 28 a rebrá 30 obvykle vyrobené z materiálu s
vysokou tepelnou vodivosťou, napríklad kovu. Vhodný kov je taký, ktorý nepodlieha
korózii, napríklad nehrdzavejúca oceľ.
V nádržke sa nachádza 28 viacvrstvový článok 32 na tvorbu tepla. K článku 32 sú
pripojené zdroj napätia 33 a regulačný prvok 35 na regulovanie zdroja napätia 33 na
základe teploty média v nádrži 20 snímanej snímačom 37.
Ako je zobrazené na obr. 3, viacvrstvový palivový článok 32 má ohrevnú časť 34, ktorá
sa nachádza medzi dvoma palivovými časťami 36, 38. Na ohrevnej časti 34 je
stredová vrstva 40 vytvorená z izolačného materiálu, napríklad sľudy, ktorá slúži ako
opora pre odporový prvok 42. Je potrebné poznamenať, že je možné použiť iné zdroje
tepla vrátane takých, ktoré využívajú spaľovanie, napríklad zemného plynu, ako aj
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zdroje tepla využívajúce elektrickú indukciu. Použitím plynu sa tak vylúči potreba mať
zdroj elektrickej energie na spustenie reakcie.
Na obr. 4 je zobrazený príklad stredovej vrstvy 40 s otvormi 44, cez ktoré je vedený
odporový drôt 42. Odporový drôt 42 je pripojený k zdroju napätia 33. Po oboch
stranách stredovej vrstvy 40 sú prvá a druhá izolačná vrstva 46, 48, napríklad vrstvy
sľudy, ktoré zabezpečujú elektrickú izoláciu od susediacich palivových častí 36, 38.
V každej palivovej časti 36, 38 sú dve tepelne vodivé vrstvy 50, 52, napríklad oceľové
vrstvy. Medzi každou dvojicou vodivých vrstiev 50, 52 je palivová vrstva 54, ktorá
obsahuje palivovú zmes s niklom, lítiom a lítiumalumíniumhydridom LiAlH4 (LAH),
ktoré sú v práškovej forme. Nikel je výhodne upravený tak, aby sa zvýšila jeho
poréznosť, napríklad zahriatím niklového prášku na obdobia a teploty vybraté tak, aby
sa prehriala všetka voda v mikrodutinách, ktoré sa nachádzajú v každej častici
niklového prášku. Výsledný tlak pary spôsobuje explózie, ktoré vytvárajú väčšie dutiny,
ako aj ďalšie menšie niklové častice.
Celý súbor vrstiev je spolu zvarený na všetkých stranách, aby sa vytvorila uzavretá
jednotka. Veľkosť článku 32 nie je z hľadiska funkčnosti dôležitá. S článkom 32 sa
však ľahšie manipuluje, ak je rádovo jeho hrúbka 0,85 cm (1/3 palca) a dĺžka každej
strany 30,5 cm (12 palcov). Oceľové vrstvy 50, 52 majú hrúbku obvykle 1 mm a vrstvy
zo sľudy 40, 48, ktoré sú pokryté ochrannou polymérovou vrstvou, majú hrúbku rádovo
0,1 mm. Môžu sa však použiť aj iné hodnoty hrúbky.
Pri prevádzke sa v zdroji napätia 33 vytvára napätie, ktorým sa zahrieva odporový
prvok 42. Teplo z odporového prvku 42 potom vďaka vodivosti prechádza do
palivových vrstiev 54, kde vyvoláva sled reakcií, pričom posledná z nich je zvratná.
Tieto reakcie, ktoré sú katalyzované prítomnosťou niklového prášku, sú:
3LiAlH4 → Li3AlH6 + 2Al + 3H2
2Li3AlH6 → 6LiH + 2Al + 3H2
2LiH + 2Al → 2LiAl + H2
Po spustení sledu reakcií sa môže zdroj napätia 33 vypnúť, pretože sled reakcií je
sebestačný. Rýchlosť reakcií však nemusí byť konštantná. Môže byť preto žiaduce v
určitých momentoch zapnúť zdroj napätia 33 s cieľom opätovne oživiť reakciu. Na
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rozhodnutie o potrebe zapnúť zdroj napätia 33 slúži tepelný snímač 37, ktorý vysiela
signál do regulačného prvku 35, v ktorom sa následne stanoví, či je potrebné
zareagovať na tepelný signál vytvorením napätia. Zistilo sa, že potom, ako sa pri
reakcii vytvorilo približne 6 kilowatthodín energie, je žiaduce použiť približne
1 kilowatthodinu elektrickej energie na oživenie sledu reakcií.
Účinnosť článku 32 sa postupom času zníži na úroveň, kedy už bude nehospodárne
pokračovať v oživovaní sledu reakcií. V tomto momente je možné článok
32 jednoducho vymeniť. Článok 32 obvykle poskytuje 180 dní nepretržitej prevádzky,
kým je potrebné ho vymeniť.
Prášok v palivovej zmesi tvoria v prevažnej miere guľovité častice s priemerom v
rozpätí od nanometrov do mikrometrov, napríklad od 1 nanometra do 100 mikrometrov.
Odchýlky v pomere reagencií a katalyzátora obvykle ovplyvňujú rýchlosť reakcie a nie
sú kritické. Zistilo sa však, že vhodná zmes by zahŕňala počiatočnú zmes 50 % niklu,
20 % lítia a 30 % LAH. V tejto zmesi pôsobí nikel ako katalyzátor reakcie a sám nie je
reagenciou. Nikel je vzhľadom na relatívne dostatočný výskyt zvlášť užitočný, jeho
funkciu však môžu vykonať aj iné prvky v 10. stĺpci periodickej tabuľky, napríklad
platina alebo paládium.
Na obr. 5 až 7 sú zobrazené rôzne spôsoby pripojenia zdroja tepla 14 z obr. 1.
Na obr. 5 je zdroj tepla 14 umiestnený za konvenčnou pecou 56. V tomto prípade je
voliteľne pripojený regulačný prvok 35 na regulovanie konvenčnej pece. Výsledkom
bude, že konvenčná pec 56 zostane vypnutá, kým výstupná teplota zdroja
tepla 14 neklesne pod nejakú prahovú hodnotu, pri ktorej sa spustí pec 56. V tejto
konfigurácii funguje konvenčná pec 56 ako záložná jednotka.
Na obr. 6 sú prvý a druhý zdroj tepla 58, 60 podobné zdroju zobrazenému na obr. 1 až
4 pripojené sériovo. Pri tejto konfigurácii sa dosiahne vyššia výstupná teplota ako so
samotným jedným zdrojom tepla 58. Môžu sa sériovo zapojiť ďalšie zdroje tepla, čím
sa teplota ešte zvýši.
Na obr. 7 sú prvý a druhý zdroj tepla 62, 64 podobné zdroju zobrazenému na obr. 1 až
4 pripojené paralelne. Pri tejto konfigurácii je možné dosiahnuť vyšší výstupný objem,
ako by sa dosiahol pri samotnej jednej jednotke na prenos tepla. Môžu sa paralelne
zapojiť ďalšie jednotky na prenos tepla, čím sa objem ešte zvýši.
V jednom uskutočnení sú reagencie umiestnené v reakčnej komore pri tlaku 3 až 6
barov a teplote 400 až 600 °C. Na jednej strane reaktora sa umiestni anóda a na druhej
strane reaktora katóda. Tým sa zrýchli pohyb elektrónov medzi nimi v rozsahu, ktorý
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je dostatočný na dosiahnutie veľmi vysokej hodnoty energie presahujúcej 100 KeV.
Energia elektrónov sa môže regulovať prostredníctvom regulácie elektrického poľa
medzi katódou a anódou.
Na základe opisu vynálezu a jeho výhodného uskutočnenia sa ako nový a písomne
doložený patent nárokuje:
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PATENTOVÉ
1.

NÁROKY

Zariadenie na ohrev média, vyznačujúce sa tým, že zariadenie zahŕňa nádrž (20)
na uchovávanie zahrievaného média a palivový článok (32) v médiu, ktorý je s
ním v kontakte, kde uvedený palivový článok (32) obsahuje zmes paliva, ktorá
zahŕňa reagencie a katalyzátor, a zdroj tepla (14), ktorý je tepelne v kontakte s
uvedenou palivovou zmesou a uvedeným katalyzátorom, pričom zdroj tepla (14)
obsahuje elektrický odpor (42), pričom uvedená nádrž (20) je konfigurovaná na
uchovávanie zahrievaného média, pričom uvedený palivový článok (32) je
konfigurovaný tak, aby bol tepelne v kontakte s uvedeným médiom, pričom
uvedený odpor (42) je konfigurovaný tak, aby bol prepojený so zdrojom napätia
(33), pričom uvedené zariadenie ďalej zahŕňa regulačný prvok (35) prepojený s
uvedeným zdrojom napätia (33) a tepelným snímačom (37), pričom uvedená
palivová zmes obsahuje lítium a lítiumalumíniumhydrid, pričom uvedený
katalyzátor obsahuje prvok 10. skupiny, pričom uvedený regulačný prvok (35) je
konfigurovaný tak, aby monitoroval teplotu z uvedeného tepelného snímača (37)
a aby aspoň čiastočne na základe uvedenej teploty opätovne oživoval reakciu v
uvedenej palivovej zmesi, pričom opätovné oživenie uvedenej reakcie zahŕňa
zmenu napätia uvedeného zdroja napätia (33).

2.

Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedený katalyzátor obsahuje
niklový prášok.

3.

Zariadenie podľa nároku 2, vyznačujúce sa tým, že uvedený niklový prášok je
upravený tak, aby sa zvýšila jeho poréznosť.

4.

Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedený palivový článok (32)
má viacvrstvovú štruktúru s vrstvou uvedenej palivovej zmesi, ktorá je tepelne v
kontakte s vrstvou obsahujúcou uvedený elektrický odpor (42).

5.

Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedený palivový článok (32)
obsahuje stredovú výhrevnú vložku a dve palivové vložky umiestnené po oboch
stranách uvedenej výhrevnej vložky.
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6.

Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedená nádrž (20) obsahuje
výrez na zasunutie uvedeného palivového článku (32).

7.

Zariadenie podľa nároku 6, vyznačujúce sa tým, že uvedená nádrž (20) je ďalej
vybavená dvierkami (26) na uzatvorenie uvedeného výrezu.

8.

Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedená nádrž (20) je
chránená pred žiarením.

9.

Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedená reakcia v uvedenej
palivovej zmesi je aspoň čiastočne zvratná.

10. Zariadenie podľa nároku 9, vyznačujúce sa tým, že uvedená reakcia zahŕňa
reakciu hydridu lítia s hliníkom s cieľom získať plynný vodík.
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