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Anotácia:
Samočinné čistiace zariadenie pre rotačné horáky sa skladá
z viacerých častí, ktoré sa nasunú na spaľovaciu rotačnú
komoru (6) horáka. Vodiace krúžky (3) sa nasunú na rotačnú komoru (6) a prispôsobujú sa priemeru horáka. Zaisťujú
uloženie posuvných rozrušovačov (4) usadenín. Rozrušovače (4) využívajú existujúce drážky spaľovacej komory,
cez ktorú je privádzaný sekundárny vzduch. Rozrušovače
(4) sú vybavené pozdĺžnymi výstupkami (5), ktoré zasahujú
cez stenu spaľovacej rotačnej komory (6) až do aktívnej
zóny horenia v horáku. Posúvaním rozrušovačov (4) dochádza k pohybu horiaceho paliva v spaľovacej rotačnej
komore (6), čím sa znižuje pravdepodobnosť tvorby usadenín v nej. Spätný pohyb rozrušovačov (4) a ich vracanie sa
do východiskovej polohy je zabezpečené pružinami (7).
Pevná časť (1) zariadenia je prichytená na montážnej prírube horáka. Pevná časť (1) obsahuje tvarové prvky (2), ktoré
zabezpečujú posúvanie rozrušovačov (4) na základe rotačného pohybu spaľovacej rotačnej komory (6).
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka samočinného čistiaceho zariadenia pre rotačné horáky umožňujúce spaľovanie
viacerých druhov palív, hlavne palivá s nízkou taviteľnosťou popola. Technické riešenie je z oblasti strojárstvo, energetické stroje a spaľovacie zariadenia.
Doterajší stav techniky
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Konštrukcia kúreniska zohráva veľmi dôležitú úlohu z hľadiska spaľovania paliva. Spôsob spaľovania,
prívod spaľovacieho vzduchu a jeho rozdelenie do tzv. primárnej a sekundárnej zóny spaľovania ovplyvňuje
výkon a emisné parametre daného zdroja tepla. Hromadiaci sa popol a spečené útvary vznikajúce v spaľovacej komore obmedzujú horenie paliva. Spaľovací proces je tým výrazne narušený, pričom môže dôjsť až k
jeho zastaveniu. Roštové ohniská slúžia k spaľovaniu kusových tuhých palív v pokojnej vrstve tzv. objemovým horením, ktoré nevyžaduje homogenizáciu paliva. Spaľovan ie paliva prebieha jednak vo vrstve paliva,
ako aj nad jej povrchom, kedy horí prchavá zložka horľaviny. Rošt s občasným premiestňovaním paliva tvorí
šikmý rošt, zložený z pevného a pohyblivého radu roštníc, ktoré zabezpečujú čistenie horáka od vzniknutých
usadenín. Iným variantom horákov s pohyblivým roštom sú rotačné horáky, kde je spaľovací priestor tvorený
valcovou plochou, v ktorej je horiace palivo premiešavané s privedeným palivom a horenie prebieha v celom
objeme takto vytvorenej spaľovacej komory. Tu je čistenie zabezpečované najmä neustálym pohybom horiacej zmesi, čím sa zabraňuje tvorbe statických spečených útvarov. Pri pevných horákoch, napríklad retortových, je čistenie väčšinou zabezpečované pohyblivými čistiacimi časťami, ktoré sa pohybujú po povrchu horáka a odstraňujú nánosy popola.
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Podstata technického riešenia
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Samočinné čistiace zariadenie pre rotačné horáky je špecifické univerzálnosťou použitia bez potreby samostatného pohonu. Zariadenie umožňuje montáž na väčšinu dnes komerčne dostup ných predávaných horákov bez nutných zásahov do existujúcej konštrukcie. Zariadenie sa skladá z viacerých častí, ktoré sa nasunú
na spaľovaciu rotačnú komoru horáka. Vodiace krúžky sa nasunú na spaľovaciu rotačnú komoru a prispôsobujú sa priemeru horáka. Vodiace krúžky zaisťujú uloženie posuvných rozrušovačov usadenín. Rozrušovače
využívajú existujúce drážky spaľovacej rotačnej komory, cez ktoré je privádzaný sekundárny vzduch. Rozrušovače sú opatrené pozdĺžnymi výstupkami, ktoré zasahujú cez stenu spaľovac ej rotačnej komory až do aktívnej zóny horenia v horáku. Posúvaním rozrušovačov dochádza k narušeniu horiaceho paliva v spaľovacej
rotačnej komore, čím sa znižuje pravdepodobnosť tvorby usadenín v nej. Spätný pohyb rozrušovačov a ich
vracanie sa do východiskovej polohy je zabezpečené pružinami. Pevná časť zariadenia je uchytená na montážnej prírube horáka. Pevná časť obsahuje tvarové elementy, ktoré zabezpečujú posúvanie rozrušovačov na
základe rotačného pohybu spaľovacej rotačnej komory.
Zariadenie pracuje na nasledovnom princípe. Vodiace krúžky sa nasunú na spaľovaciu rotačnú komoru a
prispôsobia sa priemeru horáka. Vodiace krúžky zaisťujú uloženie posuvných rozrušovačov usadenín, ktoré
sú zasunuté výstupkami do otvorov sekundárneho vzduchu. Pevná časť za riadenia, ktorá obsahuje tvarové
elementy, je uchytená na montážnej prírube horáka. Pri otáčaní horáka počas prevádzky dochádza k otáčaniu
pohyblivej časti zariadenia a spolu s komorou sú rozrušovače usadenín vedené a posúvané. Prechodom cez
pevne uchytené tvarové prvky dochádza k posúvaniu rozrušovačov. Toto posúvanie spôsobuje narúšanie
usadenín v spaľovacej rotačnej komore a prispieva k jej čisteniu od usadenín. Samočinné čistiace zariadenie
pre rotačné horáky je špecifické univerzálnosťou použitia bez p otreby samostatného pohonu. Samočinné čistiace zariadenie pre rotačné horáky umožňuje montáž na väčšinu dnes komerčne dostupných predávaných
horákov bez nutných zásahov do existujúcej konštrukcie.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obrázku č. 1 je znázornený schematický nákres samočinného čistiaceho zariadenia pre rotačné horáky
použiteľného hlavne v malých zdrojoch tepla. Obrázok č. 2 zobrazuje spôsob umiestnenia samočinného čistiaceho zariadenia na existujúcu spaľovaciu komoru.
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Príklady uskutočnenia
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Samočinné čistiace zariadenie pre rotačné horáky podľa obr. 1 sa skladá z viacerých častí, ktoré sa nasunú
na spaľovaciu rotačnú komoru 6 horáka. Vodiace krúžky 3 sa nasunú na spaľovaciu rotačnú komoru 6 a prispôsobujú sa priemeru horáka. Vodiace krúžky 3 zaisťujú uloženie posuvných rozrušovačov 4 usadenín.
Rozrušovače 4 využívajú existujúce drážky spaľovacej rotačnej komory 6, cez ktorú je privádzaný sekundárny vzduch. Rozrušovače 4 sú opatrené pozdĺžnymi výstupkami 5, ktoré zasahujú cez stenu spaľovacej rotačnej komory 6 až do aktívnej zóny horenia v horáku. Prechodom rozrušovačov 4 cez pevne uchytené tvarové
prvky 2 dochádza k pohybu rozrušovačov 4 a odstráneniu usadenín. Toto posúvanie spôsobuje narúšanie
usadenín v spaľovacej rotačnej komore 6 a prispieva k jej čisteniu od usadenín. Spätný pohyb rozrušovačov 4
a ich vracanie sa do východiskovej polohy je zabezpečené pružinami 7. Pevná časť 1 je uchytená na montážnej prírube horáka. Pevná časť 1 obsahuje tvarové prvky 2, ktoré zabezpečujú posúvanie rozrušovačov 4 na
základe rotačného pohybu spaľovacej rotačnej komory 6.
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Priemyselná využiteľnosť
Samočinné čistiace zariadenie rotačného horáka je využiteľné v existujúcich rotačných horákoch na biomasu, ktoré slúžia na dodávku tepla v rodinných domoch.
20
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Zoznam vzťahových značiek
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1234567-

Pevná časť
Tvarové prvky
Vodiace krúžky
Rozrušovače
Pozdĺžne výstupky
Spaľovacia rotačná komora
Pružiny
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NÁRO KY

5

NA O CHRAN U

Samočinné čistiace zariadenie pre rotačné horáky, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z
vodiacich krúžkov (3) na nasunutie na spaľovaciu rotačnú komoru (6) a na zaistenie uloženia posuvných rozrušovačov (4) usadenín, ktoré obsahujú pozdĺžne výstupky (5) zasahujúce cez stenu spaľovacej rotačnej komory (6) do aktívnej zóny horenia v horáku, pričom rozrušovače (4) sú pružinami (7) spojené s vodiacimi
krúžkami (3) na zabezpečenie ich vracania sa do východiskovej polohy, ďalej na pevnej časti (1) na pripevnenie k montážnej prírube horáka sú umiestnené tvarové prvky (2) na zabezpečenie posúvania rozrušovačov
(4) a narúšanie vrstvy horiaceho paliva a odstránenie usadenín v spaľovacej rotačnej komore (6).
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