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TEPELNÝ VÝMENNÍK A VÝROBNÝ PROCES

Opis
Oblasť techniky
[0001]

Vynález

sa

týka

tepelného

výmenníka,

podrobnejšie

kondenzačného typu.

Doterajší stav techniky
[0002]

Funkciou tepelného výmenníka je prenášať tepelnú energiu medzi

dvoma kvapalinami; napríklad v prípade domácich plynových kotlov je funkciou
tepelného výmenníka ohrievať vodu, ktorá v ňom obieha, počnúc horúcimi
parami, ktoré vznikajú následkom spaľovania, vytváraného horákom. Uvedené
kotly sú navrhnuté tak, že využívajú teplo, ktoré vzniká následkom spaľovania,
tak aj latentné kondenzačné teplo, obsiahnuté v spaľovacích výparoch. Na
rekuperáciu tepla, obsiahnutého vo výparoch tepelný výmenník obsahuje plášť,
vo vnútri ktorého je definovaná cesta na obiehanie vody, proti ktorému je para
nútená prúdiť.
[0003]

Množstvo kondenzačného tepla, ktoré je rekuperované, závisí hlavne

od teploty privádzania a vracania vody do/z tepelného výmenníka. Ďalej, na
dosiahnutie významnej tepelnej výmeny medzi kvapalinami vo vnútri a mimo
cesty tepelného výmenníka, je nutné mať povrch tepelnej výmeny, ktorý je čo
najrozsiahlejší. Na tento účel môže vyššie uvedená cesta obsahovať množstvo
stočených rúrok alebo potrubia, umiestnených v podstate súosovo voči sebe,
pričom najvnútornejšia rúrka z množiny obklopuje horák. Na druhej strane
v prípade kotlov s nízkym výkonom môže tepelný výmenník dokonca obsahovať
len jedinú špirálovitú rúrku.
[0004]

V prvom type riešenia množina stočených rúrok pracuje paralelne; t.j.

každá z nich prechádza medzi prívodnou komorou a výstupnou komorou

EP 2 710 307

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
www.htpatent.sk

38071/H

2

tepelného

výmenníka,

vytvoreného

na

dvoch

axiálnych

koncoch

zodpovedajúceho plášťa. Riešenie tohto typu je známe z WO 2005/080900.
[0005]

V druhom type riešenia je niekoľko zvinutých rúrok zapojených

sériovo, prostredníctvom spojov v podstate v tvare písmena U, takže voda
preniká do tepelného výmenníka z prívodu prvej rúrky série a vychádza von
z tepelného výmenníka výstupom z poslednej rúrky v sérii. Riešenie tohto typu je
známe z EP-A-1 813 882.
[0006]

V prípade známych tepelných výmenníkov, špirála, tvorená jedinou

stočenou rúrkou alebo špirálami, tvorenými rôznymi stočenými rúrkami, sú
„zhluknuté" medzi dvoma opačnými koncovými stenami plášťa. Vyvoláva to
potrebu poskytnúť významné hmoty tepelných izolátorov na vyššie uvedených
koncových stenách. Tento typ riešenia ďalej z hľadiska výroby nie je zďaleka
flexibilný za predpokladu, že axiálne rozmery plášťa tepelného výmenníka sú
určené axiálnymi rozmermi zvinutých rúrok. Ako bolo uvedené, tepelný výkon
tepelného výmenníka závisí okrem iného od povrchu tepelnej výmeny, takže ale z dôvodu ďalších komplikácií, čo sa týka výroby a nákladov - tepelné
výmenníky, navrhnuté pre rôzne tepelné výkony sa od seba líšia, čo sa týka počtu
závitov rôznych rúrok, a teda čo sa týka axiálneho rozmeru zodpovedajúcich
skrutkovíc. Rozumie sa, že za predpokladu, že uvedené špirály sú zhluknuté
medzi uvedenými dvoma koncovými stenami plášťa, musia byť úmyselne
navrhnuté pre každý model tepelného výmenníka, aspoň čo sa týka veľkosti jeho
obvodovej časti, kde sú tiež zvyčajne definované spojky výstupu výparov
a prívodu a vývodu na vodu.
[0007]

Tieto známe riešenia potom predstavujú tú ďalšiu nevýhodu, že krok

testovania môže byť prakticky vykonávaný až vtedy, keď bol tepelný výmenník
prakticky úplne zmontovaný, t.j. so sústavou stočených rúrok, namontovaných vo
vnútri plášťa. V prípade výrobných chýb (napríklad unikanie kvapaliny kvôli
nedokonalým zvarom alebo tesneniam), musí byť výrobok aspoň čiastočne
rozobratý, čo si vyžaduje čas a náklady.
[0008]

Všeobecne povedané konštrukcia známych tepelných výmenníkov

však nie je zďaleka flexibilná aj z hľadiska možnosti ich inštalácie v užívateľských
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prístrojoch, ako napríklad v kotloch alebo vodných ohrievačoch, napríklad
z dôvodu umiestňovania prípojok na prívod a vývod vody.
[0009]

Napríklad, DE 202006016339 U1 opisuje tepelný výmenník v plášti,

ktorého zvinutá rebrovaná rúrka definuje jednu alebo viac špirál, pričom špirála
alebo špirály sú zhluknuté medzi dvoma opačnými koncovými stenami plášťa,
s preložením silnej hmoty izolačného materiálu. V jednom riešení, kde je vyššie
uvedené rúrka tvarovaná tak, aby definovala dve súosové špirály, prívod a vývod
výmenníka na kvapalinu tepelnej výmeny sú na jednej a tej istej stene plášťa.
[0010]

US 1,825,433 opisuje tepelný výmenník, majúci množstvo rúrok

definujúcich súosové cievky.
[0011]

Z WO2004/036121 A1 je tiež známy tepelný výmenník, v ktorého

plášti je zapuzdrená aspoň jedna stočená rúrka, majúca všeobecne sploštený
prierez. Vyššie uvedená rúrka tvorí špirálu, ktorá je zhluknutá medzi prednou
stenou plášťa a zadnou doskou, medzi prednou stenou a zadnou doskou
prechádzajú valcové tiahla, usporiadané zvonku špirály a majúci závitový predný
koniec na ukotvenie k prednej stene plášťa. Toto usporiadanie slúži na
zabránenie eventuálnym rozšíreniam v axiálnom smere splošteného úseku
stočenej rúrky.
[0012]

EP 2 550 488 a opisuje tepelný výmenník, majúci znaky preambuly

nárokov 1 a 14. EP 2 550 488 a spadá pod ustanovenie Článku 54(3) EPC.

Podstata vynálezu
[0013]

Vo svetle predchádzajúcich úvah je predmetom tohto vynálezu riešiť

jednu alebo viacero uvedených nevýhod a najmä navrhnúť efektívne fungujúci
tepelný výmenník, s kompaktnými rozmermi, jednoduchý a lacný na výrobu
a testovanie a vyznačujúci sa vysokou flexibilitou ako z pohľadu výroby, tak aj
inštalácie. Na dosiahnutie tohto cieľa je predmetom tohto vynálezu tepelný
výmenník, najmä kondenzačného typu a zodpovedajúci výrobný proces, majúci
charakteristiku, špecifikovanú v pripojených nárokoch, ktoré tvoria integrálnu
časť tu uvedených technických poznatkov, čo sa týka tohto vynálezu.
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Stručný opis obrázkov
[0014]

Ďalšie predmety, charakteristiky a výhody tohto vynálezu budú

vyplývať z nasledujúceho opisu s odkazom na pripojené výkresy, ktoré sú
uvedené len ako neobmedzujúci príklad a na ktorých:


Obrázky 1 a 2 sú perspektívne pohľady na tepelný výmenník podľa tohto
vynálezu, v prvej konfigurácii;



Obrázok 3 je pohľad spredu na tepelný výmenník z Obrázkov 1 a 2;



Obrázky 4 a 5 sú rezy pozdĺž línií IV-IV a V-V z Obrázka 3, vo zväčšenej
mierke;



Obrázok 6 je detail z Obrázka 5, označený VI;



Obrázky 7 a 8 sú čiastočne rozložené pohľady, z rôznych uhlov, na tepelný
výmenník z Obrázkov 1 a 2;



Obrázky 9 a 10 sú rozložené pohľady, z rôznych uhlov, na tepelný
výmenník z Obrázkov 1 a 2, v zmenšenej mierke;



Obrázok 11 je čiastočne rozložený pohľad tepelného výmenníka
z Obrázkov 1 a 2;



Obrázok 12 je zväčšený detail z Obrázka 11;



Obrázky 13 a 14 sú perspektívne pohľady, z rôznych uhlov, na sústavu
zvinutých rúrok tepelného výmenníka z Obrázkov 1 a 2;



Obrázky 15 a 16 sú pohľad spredu a pohľad zozadu na tepelný výmenník
z Obrázkov 1 a 2, s odstránenou prednou stenou, resp. odstráneným telom
plášťa;



Obrázok 17 je rozložený pohľad na tepelný výmenník z Obrázkov 1 a 2,
s niektorými odstránenými komponentmi;



Obrázky 18 a 19 sú dva perspektívne pohľady na prvý hydraulický spojovací
prvok tepelného výmenníka z Obrázkov 1 a 2;
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Obrázky 20 a 21 sú dva perspektívne pohľady na druhý hydraulický
spojovací prvok tepelného výmenníka z Obrázkov 1 a 2;



Obrázok 22 je zjednodušený hydraulický diagram tepelného výmenníka
z Obrázkov 1 a 2;



Obrázok 23 je pohľad, podobný tomu z Obrázka 17, ohľadom tepelného
výmenníka podľa tohto vynálezu, v druhej konfigurácii;



Obrázky 24 a 25 sú dva perspektívne pohľady na hydraulický spojovací
prvok tepelného výmenníka z Obrázka 23;



Obrázok 26 je zjednodušený hydraulický diagram tepelného výmenníka
z Obrázka 23;



Obrázok 27 je pohľad, podobný tomu na Obrázku 17, týkajúci sa tepelného
výmenníka podľa tohto vynálezu, v tretej konfigurácii;



Obrázky 28 a 29 sú dva perspektívne pohľady na hydraulický spojovací
prvok tepelného výmenníka z Obrázka 27;



Obrázok 30 je zjednodušený hydraulický diagram tepelného výmenníka
z Obrázka 27;



Obrázok 31 je pohľad, podobný tomu z Obrázka 17, týkajúci sa tepelného
výmenníka, spadajúceho mimo rozsah tohto vynálezu, vo štvrtej
konfigurácii;



Obrázky 32 a 33 sú dva perspektívne pohľady na hydraulický spojovací
prvok tepelného výmenníka z Obrázka 31;



Obrázok 34 je zjednodušený hydraulický diagram tepelného výmenníka
z Obrázka 31;



Obrázok 35 je pohľad, podobný tomu na Obrázku 17, týkajúci sa tepelného
výmenníka, spadajúceho mimo rozsah tohto vynálezu, v piatej konfigurácii;



Obrázky 36 a 37 sú dva perspektívne pohľady na hydraulický spojovací
prvok tepelného výmenníka z Obrázka 35;



Obrázok 38 je zjednodušený hydraulický diagram tepelného výmenníka
z Obrázka 35;
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Obrázok 39 je zvýšený pohľad spredu na tepelný výmenník podľa Obrázkov
1 a 2, ďalej majúci zodpovedajúci horák; a



Obrázok 40 je rez pozdĺž línie XL-XL tepelného výmenníka z Obrázka 39.

Opis výhodných uskutočnení tohto vynálezu
[0015]

Na obrázkoch, označených ako celok vzťahovou číslicou 1, je tepelný

výmenník, najmä kondenzačného typu pre plynový kotol, navrhnutý podľa tohto
vynálezu.
[0016]

Tepelný výmenník 1 obsahuje plášť 2, majúci dve koncové steny 3 a 4,

tu definované ako „predné" a „zadné" steny, a obvodovú časť 5, ktorá prechádza
medzi uvedenými dvoma stenami 3 a 4. V znázornenom príklade sú steny 3 a 4
v podstate štvoruholníkové, a obvodová časť 5 pozostáva zo štyroch bočných
stien, kolmých na seba navzájom; v možnom variante (nie je znázornená), majú
koncové steny kruhový tvar, a obvodová časť je tvorená jednoduchou valcovou
stenou.
[0017]

Vo výhodnom uskutočnení, zadná stena 4 a obvodová časť 5 sú

vytvorené v jednoduchom tele, označenom vzťahovou číslicou 6. Uvedené
jednoduché telo 6 je výhodne vyrobené z formovateľného syntetického alebo
plastického materiálu, ako napríklad z polypropylénu. Výhodne môže byť stena 3
pripojená krimpovaním na horný okraj obvodovej časti 5 tela 6, ako bude zrejmé
nižšie.
[0018]

Definované v obvodovej časti 5, výhodne, nie však nevyhnutne, v jej

opačných regiónoch, sú výstup výparov 7, vývod 8 kondenzátu a pripojenie pre
senzor 10 teploty výparov. Samozrejme, pozície vývodov 7 a/alebo 8 môže byť
odlišné od tej, ktorá bola uvedená na príkladoch. Výhodne jednoduché telo 6 tiež
obsahuje rebrovanie alebo vystužovacie formácie 9, napríklad na okrajoch danej
časti 5, a taktiež ukotvovaciu prírubu 9a. V jednom výhodnom uskutočnení, ako
je napríklad to, ktoré je znázornené, telo 6 zahŕňa kolektor pre akúkoľvek
eventuálnu vodu alebo kondenzát, ktorý by sa mohol nešťastnou náhodou dostať
do tepelného výmenníka zodpovedajúcim prívodným kanálom pre vzduch na
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podporovanie spaľovania (nie je tu znázornený). Takýto kanál je často
umiestňovaný súosovo s výstupom 7 výparov, okolo neho. V tejto perspektíve
vyššie uvedený kolektor v podstate poskytuje kolektor, definovaný okolo vývodu
7. V znázornenom príklade uvedený kolektor pozostáva v podstate zo steny 7a,
vyrobenej z jediného kusa v tele 6, ktoré obklopuje vývod 7. Výhodne môže mať
stena 7a odvodňovací otvor, ku ktorému sa má pripojiť rúrka na vyprázdňovanie
vody, ktorá je zbieraná vo vnútri.
[0019]

Vo výhodnom uskutočnení, ako je to, ktoré je znázornené, je tiež

radiálne stena alebo svorka 8a, vyrobená z jediného kusa v tele 6, na pripevnenie
sifónu (ktorý nie je znázornený, pokiaľ nie je známy ako typ sám o sebe), ktorý
má byť pripevnený v kvapalinovej komunikácii s vývodom 8 kondenzátu.
[0020]

Stena 3 je vyrobená z materiálu, odolného voči vysokým teplotám

a mechanickému namáhaniu, výhodne z kovového materiálu, ako napríklad
z nerezovej ocele, získanej deformovaním pásu kovu operáciami strihu
a deformovania. Stena 3 má centrálny priechod 11, mierne hlboko zapustený
dovnútra, najmä na pripevnenie horáka (pozri napríklad Obrázky 39 a 40, kde je
horák označený vzťahovou číslicou 50). Výhodne je uvažovaná vystužovacia
hlboko zapustená časť 11a, ktorá obklopuje otvor 11 na zabraňovanie akejkoľvek
deformácie, nasledujúcej po inštalácii horáka. Hlboko zapustená časť 11a môže
podporovať fixačné kolíky 11b pre horák.
[0021]

Pripevnený na vonkajšku steny 3, v obvodovej pozícii voči priechodu

11, je prvý hydraulický spojovací prvok 12 tepelného výmenníka 1, pre kvapalinu,
o ktorej sa tu predpokladá, že ide o zahrievanú kvapalinu, najmä vodu. Výhodne
je prvok 12 pripevnený v blízkosti rohu steny 3.
[0022]

Ako jednoznačne vyplynie z nasledujúceho, prvok 12 má dve vnútorné

rúrky a funguje ako prívodný konektor, tak aj ako odvodný konektor pre
kvapalinu. V nasledujúcom bude tiež jasne zrejmé ako výhodne sú prívod
a vývod pre kvapalinu tepelného výmenníka 1 oba umiestnené na jednej a tej
istej koncovej stene, t.j. stene 3, výhodne, nie však nevyhnutne, na miestach
blízko pri sebe.
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[0023]

Podľa výhodnej charakteristiky tohto vynálezu, pripevnený na

vonkajšku steny 3, opäť na mieste obvodovom voči priechodu 11, je druhý
hydraulický spojovací prvok 13 pre zahrievanú kvapalinu. Výhodne je tiež prvok
13 pripevnený v blízkosti rohu steny 3, v zámerne vytvorenej radiálnej časti
hlboko zapustenej časti 11a. Polohovanie, znázornené pri prvku 12 v regióne
steny 3, a tiež to pri prvku 12, je však treba chápať len ako príklad. Spojovacie
prvky 12 a 13 môžu byť v prípade potreby vytvorené v jednoduchom tele.
[0024]

Plášť 2 zapuzdruje jednotku tepelného výmenníka, ktorá v prvom tu

zvažovanom uskutočnení obsahuje množstvo zvinutých rúrok, v podstate
súosových a definujúcich cestu tepelného výmenníka pre kvapalinu. Uvedená
jednotka tepelného výmenníka, ktorá je označená ako celok vzťahovou číslicou
20 na Obrázkoch 4-8, obsahuje prvú zvinutú kovovú rúrku alebo rúrku a druhú
zvinutú kovovú rúrku alebo rúrku, označenú vzťahovou číslicou 21, resp. 22,
napríklad na Obrázkoch 4, 5 a 9 a 10. Rúrky 21 a 22, ktoré sú napríklad vyrobené
z ocele, majú závity s rôznym priemerom, kde rúrka 22 tvorí skrutkovicu, ktorá
prechádza v špirále, tvorenej rúrkou 21, ako je vidieť na Obrázkoch 4 a 5. Vo
výhodnom uskutočnení tohto vynálezu, ako napríklad v tom, ktoré je ukázané na
vyššie uvedených obrázkoch, jednotka 20 ďalej obsahuje aspoň jednu tretiu
zvinutú kovovú rúrku alebo rúrku, označenú vzťahovou číslicou 23. V ukázanom
príklade rúrka 23, ktorá je napríklad vyrobená z ocele, má závity s priemerom
väčším, ako je priemer závitov rúrky 21, tak, aby tvorila skrutkovicu, ktorou
prechádza špirála, tvorená rúrkou 21. Každá rúrka 21-23 z uvedeného množstva
má prvý koniec 21a, 22a, 23a a druhý koniec 21b, 22b a 23b (Obrázky 13 a 14).
[0025]

V jednom uskutočnení (nie je znázornené), kde sú prítomné iba dve

rúrky, ako napríklad rúrky 21 a 22, tieto majú v podstate rovnaký prierez
priechodu a sú voči sebe zapojené sériovo, napríklad pomocou konektora v tvare
písmena U alebo podobne, t.j. koniec 21b rúrky 21 (ktorý v tomto prípade funguje
ako vývod danej rúrky) je pripojený ku koncu 22b rúrky 22 (ktorý v tomto prípade
funguje ako prívod danej rúrky). Na druhej strane je možné, podľa ďalších
uskutočnení (nie sú znázornené), navrhnúť jednotku 20 tepelného výmenníka,
kde iba dve rúrky, ako napríklad rúrky 21 a 22, fungujú paralelne. V ďalších
uskutočneniach, ako napríklad v tých, ktoré sú opísané nižšie s odkazom na
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Obrázky 27-30 a 31-34, môže jednotka 20 obsahovať jednoduchú rúrku, ako
napríklad rúrku 22.
[0026]

V prvom uskutočnení, kde sú prítomné tri rúrky 21-23, rúrky 21 a 23

sú voči sebe paralelne a sériovo s rúrkou 22, t.j. konce (ktoré tu fungujú ako
vývody) 21b a 23b rúrok 21 a 23, sú pripojené ku koncu (ktorý tu funguje ako
prívod) 22b rúrky 22. Toto pripojenie dvoch najvzdialenejších vonkajších rúrok 21
a 23 k najvnútornejšej rúrke 22 je zabezpečované prostredníctvom vyššie
uvedeného druhého hydraulického konektora 13, opísaného nižšie, ktorý je
v tomto prípade nakonfigurovaný ako zberač alebo rozdeľovač. V prvom
výhodnom uskutočnení s tromi rúrkami je prierez priechodu rúrky 22 väčší ako
prierez priechodu rúrky 21 a väčší ako prierez priechodu rúrky 23, ktoré majú
výhodne - nie však nevyhnutne - rovnaký prierez priechodu. V ďalších
uskutočneniach môžu tri rúrky 21, 22 a 23 eventuálne mať rovnaký prierez alebo
prierez priechodu, aj keď uvedené uskutočnenie má mierne nižšiu účinnosť. Je
potrebné poznamenať, že jednotka 20 by mohla dokonca obsahovať viac ako tri
súosové zvinuté rúrky.
[0027]

U

kondenzačných

tepelných

výmenníkoch

typu

s množstvom

koaxiálnych špirál je prevládajúca časť tepla, generovaného horákom (približne
80%), prenášaná do rúrky, definujúcej najvnútornejšiu špirálu. Riešenie, ktoré je
navrhnuté s najvnútornejšou rúrkou 22 s väčším priemerom, privádzanou dvoma
rúrkami paralelne 21 a 23 s menším priemerom, umožňuje dosahovať vysokú
účinnosť, zabezpečovať vhodný prietok kvapaliny a udržiavať rozmery danej
jednotky 20 a teda tepelného výmenníka 1 ako celku kompaktné.
[0028]

Praktické skúšky, uskutočnené prihlasovateľom, umožnili zistiť, že

v prípade aplikácií tepelného výmenníka 1 na kotly pre domáce použitie - možno
dosiahnuť veľmi účinnú prevádzku s rúrkami 21 a 23, majúcimi prierez priechodu,
zodpovedajúci priemeru v rozsahu medzi približne 12 mm a približne 20 mm,
najmä

približne

16

mm,

as

rúrkou

22,

majúcou

prierez

priechodu,

zodpovedajúcou priemeru v rozsahu medzi približne 14 mm a približne 22 mm,
najmä približne 16 mm.
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[0029]

V obzvlášť výhodnom uskutočnení tri rúrky 21-23 majú v priereze taký

tvar, aby príslušné špirály mali v podstate rovnaké stúpanie. Toto riešenie je
zvlášť výhodné pre účely výroby, z dôvodov, ktoré budú opísané nižšie.
[0030]

Ako je vidieť napríklad na Obrázkoch 4 a 5, v uskutočnení, ukázanom

na príklade, majú rúrky 21 a 23 všeobecne kruhový prierez, zatiaľ čo rúrka 22 má
všeobecne oválny alebo stlačený prierez. Ako možno zaznamenať na Obrázku
4, oválny prierez rúrky 22 má menšiu os Y, všeobecne rovnobežnú s osou
zodpovedajúcej skrutkovice, ktorá v podstate zodpovedá priemeru D kruhového
prierezu rúrok 21 a 23: týmto spôsobom sa dosiahne konštantný zdvih P pre tieto
tri špirály. Rovnaký výsledok možno samozrejme dosiahnuť rôznymi tvarmi
prierezu rúrok 21-23. Podľa jedného uskutočnenia (nie je znázornené), rúrka 22,
definujúca vnútornú skrutkovicu jednotky 20, má v podstate kruhový prierez,
zatiaľ čo rúrka 21 alebo rúrky 21 a 23 majú prierez priechodu menší ako prierez
rúrky 22, ktorý je všeobecne oválny alebo stlačený. V tomto variante má teda
všeobecne oválny alebo stlačený prierez rúrky 21 alebo rúrok 21 a 23 hlavnú os,
všeobecne rovnobežnú s osou zodpovedajúcej špirály, ktorá v podstate
zodpovedá priemeru kruhového prierezu druhej rúrky 22.
[0031]

Vďaka konštantnému stúpaniu P - a ako je vidieť na Obrázkoch 4 a 5

- axiálny rozmer skrutkovíc, tvorených rúrkami jednotky 20, je rovnaký (v zásade
majú uvedené tri špirály rovnakú výšku); z rovnakého dôvodu je rovnaký aj počet
závitov rôznych špirál.
[0032]

Vzdialenosť medzi závitmi každej rúrky je výhodne rovnaká. Na tento

účel má v jednom uskutočnení každá zvinutá rúrka vhodné prostriedky na
udržiavanie príslušných závitov v správnej vzdialenosti, ktorá je výhodne
konštantná pozdĺž

priechodu samotnej špirály.

V obzvlášť

výhodnom

uskutočnení sú tieto prostriedky tvorené lokalizovanými časťami samotných
rúrok, vytvarovanými tak, aby fungovali ako dištančné telesá. Uvedené
lokalizované časti môžu byť získané deformovaním zodpovedajúcej rúrky, najmä
podľa poznatkov WO 2005/080900.
[0033]

Opäť z Obrázkov 4 a 5 je možné zistiť, ako sú umiestnené v tepelnom

výmenníku 1 špirály, tvorené dvomi susednými rúrkami, vo vzdialenosti od seba
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navzájom, takže medzi týmito dvoma rúrkami je definovaná v podstate valcová
medzera. Na tento účel majú závity každej špirály výhodne zhodný priemer.
z uvedených obrázkov tiež vyplýva, že medzery, definované medzi závitmi jednej
špirály, v podstate smerujú alebo sú zarovnané s tými v prípade susednej špirály
(t.j. závity susednej špirály nesmerujú k medzerám špirály, ako napríklad vo
vyššie uvedenom EP-A-1 813 882). Praktické skúšky, uskutočnené týmto
prihlasovateľ, umožnili zistiť, že takéto usporiadanie zabezpečuje v každom
prípade účinnú prevádzku tepelného výmenníka 1.
[0034]

Podľa výhodnej charakteristiky tohto vynálezu, v prvom uskutočnení,

prívod 21a rúrky 21 a vývod 22a rúrky 22 - alebo, ako je ukázané na príkladoch
výhodných uskutočnení - prívody 21a, 23a rúrok 21, 23 a vývod 22a rúrky 22 sú
v podstate na konci steny 3 plášťa 2, ako je opísané nižšie.
[0035]

Na tento účel a ako je jasne vidieť napríklad na Obrázkoch 7 a 13, má

každá rúrka prvý medziľahlý ohyb pod uhlom, označeným 21c, 22c a 23c. Týmto
spôsobom sú v prípade rúrok 21 a 23, ak sú prítomné obe, definované príslušné
prvé úseky rúrky, označené 21d a 23d, ktoré prechádzajú vo všeobecne
axiálnom smere alebo v smere výšky zodpovedajúcej špirály; podobne je v rúrke
22 definovaný podobný prvý úsek rúrky, označený 22d, ktorý tiež prechádza vo
všeobecne axiálnom smere alebo v smere výšky zodpovedajúcej špirály.
[0036]

Vo výhodnom uskutočnení, vyššie uvedené úseky rúrky 21d, 22d a 23d

(ak sú predvídané) sú v podstate priamočiare, a tiež sú voči sebe v podstate
rovnobežné a voči osi špirály, tvorenej príslušnou rúrkou (samozrejme, že vyššie
uvedené úseky by mohli byť dokonca aspoň mierne naklonené voči osi danej
špirály). Výhodne ďalej vyššie uvedené úseky rúrky 21d, 22d a 23d (ak sú
predvídané) prechádzajú na vonkajšku špirály, tvorenej najvzdialenejšou
vonkajšou rúrkou 23, a/alebo sa dostávajú v podstate do jednej a tej istej oblasti
3a (pozri napríklad Obrázok 17) steny 3 plášťa 2, t.j. oblasti, kde je pripevnený
spojovací prvok 12. Ako je však vidieť, vo výhodnom uskutočnení, ilustrovanom na
príkladoch, prechádzajú vyššie uvedené úseky počnúc konca špirál naproti stene
3, kým sa na ňu nedostanú. Výhodne, na týchto koncoch zodpovedajúcich špirál
majú rúrky príslušnú časť, ktorá je všeobecne tangenciálna, nie je znázornená,
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s ohybmi 21c, 22c a 23c, ktoré sú umiestnené medzi uvedenou tangenciálnou
časťou a prechádzajú vo vertikále 21d, 22d e 23d.
[0037]

Podľa ďalšej výhodnej charakteristiky tohto vynálezu, v prvom

uskutočnení, taktiež vývod 21b rúrky 21 a prívod 22b rúrky 22 - alebo ako vo
výhodnom uskutočnení, zobrazenom na príklade - vývody 21b, 23b rúrok 21, 23
a prívod 22b rúrky 22 sú umiestnené v podstate na konci koncovej steny 3 plášťa
2.
[0038]

Na tento účel a ako je vidieť napríklad, na Obrázkoch 13 a 14, každá

rúrka má druhý medziľahlý uhlový ohyb, označený vzťahovou číslicou 21e, 22e
a 23e. Takto definované v rúrkach 21 a 23 - keď sú prítomné obe - sú tiež
príslušné druhé úseky rúrky, označené vzťahovou číslicou 21f a 23f, ktoré
prechádzajú všeobecne v axiálnom smere alebo v smere výšky zodpovedajúcej
špirály; podobne je v rúrke 22 definovaný podobný úsek rúrky, označený
vzťahovou číslicou 22f, ktorý tiež prechádza vo všeobecne axiálnom smere alebo
v smere výšky zodpovedajúcej špirály. Ako je vidieť, úseky rúrky 21d- 23d a 21f23f sú voči sebe v podstate rovnobežné, pričom obe smerujú k jednému
rovnakému koncu jednotky 20, t.j. ku koncu, ktorý má smerovať k stene 3
plášťa 2. Taktiež úseky rúrky 21f, 22f a 23f (ak sú predvídané) sú v podstate
priamočiare, a tiež voči sebe v podstate rovnobežné a voči osi špirály, tvorenej
príslušnou rúrkou a výhodne prechádzajú na vonkajšku špirály, tvorenej
najvzdialenejšou vonkajšou rúrkou 23 (samozrejme aj tieto úseky rúrky by mohli
byť aspoň mierne naklonené voči osi špirály). V príklade sa tiež príslušné konce
21b-23b dostávajú v podstate do rovnakej oblasti 3b (pozri napríklad Obrázok
17) steny 3 plášťa 2, t.j. oblasti, kde je pripevnený spojovací prvok 13. Úseky 21f,
22f a 23f (ak sú prítomné) prechádzajú počnúc konca špirály, ktoré sú bližšie k
stene 3, kým sa na ňu nedostanú. Výhodne, nie však nevyhnutne, tiež na
uvedených koncoch zodpovedajúcich špirál rúrky majú príslušne všeobecne
dotykovú časť, nie je označená, s ohybmi 21e, 22e a 23e, ktoré sú medzi
takýmito dotykovými časťami a úsekmi vo vertikále 21f, 22f e 23f. Spojenie rúrky
21 alebo rúrok 21 a 23 s rúrkou 22 je zabezpečované prostredníctvom prvku 13,
ktorý, ako bolo uvedené, v prvom uskutočnení funguje ako rozdeľovač, a je
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pripevnený na prívodnom konci rúrky 22 a vývodnom konci rúrky 21 alebo
vývodných koncoch rúrok 21 a 23 .
[0039]

V jednom uskutočnení vyššie uvedený rozdeľovací prvok 13 obsahuje

telo, napríklad získané odlievaním, označené vzťahovou číslicou 24 na
Obrázkoch 20 a 21. Toto telo 24, ktoré je výhodne, nie však nevyhnutne,
vyrobené z kovového materiálu, obsahuje tri ústia 24a, 24b a 24c, majúce
priemery navrhnuté na prijímanie koncov 21b-23b rúrok jednotky 20, ktoré
komunikujú s jednou a tou istou rúrkou vo vnútri tela 24, označenou vzťahovou
číslicou 25 na Obrázku 22: ako je vidieť, povrch rúrky 25 naproti ústia 24a-24d
má všeobecne zakrivený profil, ktorý v zostavenom stave smeruje ku koncom
21b-23b rúrok 21-23.
[0040]

Výhodne, prevádzkovo pripojené k telu 24 sú tesniace prostriedky,

napríklad tvorené jedným alebo viacerými tesneniami, nakonfigurované na
získavanie tesniaceho spojenia tela 24 voči koncom 21b-23b rúrok 23,
a eventuálne voči stene 3 plášťa 2.
[0041]

Telo 24 rozdeľovacieho prvku 13 potom definuje svorkové formácie

24', majúce zodpovedajúce priechodné diery, použité na pripevňovanie
samotného tela k stene 3, pomocou závitových prostriedkov, napríklad skrutiek.
[0042]

Treba si teda uvedomiť, že vďaka tomuto usporiadaniu utesnené

kvapalinové pripojenie koncov 21b-23b rúrok 21-23 k rozdeľovaciemu prvku 13
nezahŕňa zvary.
[0043]

Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu jednotka tepelného

výmenníka 20 obsahuje aspoň jednu prvú koncovú dosku, označenú vzťahovou
číslicou 26, ktorú možno vidieť napríklad na Obrázkoch 4-6, 9-11 a 15;
v zostavenom stave tepelného výmenníka 1 táto doska 26 smeruje k stene 3
plášťa 2, v kontakte s ním. Doska 26 môže byť získaná napríklad strihaním
a hlbokým ťahaním z tabuľového kovu, a má príslušný centrálny priechod,
označený vzťahovou číslicou 27 na Obrázkoch 9-11 a 15, ktorý sa má používať
na pripojenie k priechodu 11 steny 3. Na spojenie dvoch priechodov 11 a 27 je
aspoň jeden z nich definovaný všeobecne kruhovou časťou steny 3 alebo dosky
26. V znázornenom príklade uvedená všeobecne rúrková časť patrí do dosky 26
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a je označená vzťahovou číslicou 26a na obrázkoch 4-6; na druhej strane, ako
bolo uvedené, tiež vnútorný okraj steny 3, ktorý definuje otvor 11, je mierne
hlboko ťahaný dovnútra, ako je vidieť na Obrázkoch 4-6). V zostavenom stave je
horný okraj rúrkovej časti 26a dosky 26, všeobecne prírubový, utesnene
pripevnený k okraju steny 3, ktorá definuje otvor 11. V obzvlášť výhodnom
uskutočnení a ako je vidieť na Obrázku 6 je uvedené pripevnenie dosiahnuté
pomocou drážkovania, t.j. spätným ohnutím alebo nitovaním okraja otvoru 11 na
prírubový okraj danej časti 26a. Výhodne uvedený typ spoja zamedzuje potrebu
operácií zvárania na spájanie uvažovaných častí.
[0044]

Je možné uviesť, že doska 26 má tiež všeobecne kruhovú prírubovú

časť 26b (Obrázky 4-6), z ktorej sa dvíha rúrková časť 26a, pričom koncové závity
rúrok 21-23 dosadajú na túto prírubovú časť 26a.
[0045]

Vo vyššie uvedenom stave je kruhová časť 26b dosky 26 umiestnená

vo vzdialenosti preč od steny 3 plášťa, takže medzi stenou a doskou je
definovaná všeobecne kruhová medzera. Prítomnosť tejto medzery, ako je vidieť
napríklad na Obrázkoch 4-6, kde je označená vzťahovou číslicou 28, umožňuje
udržiavanie teploty steny 3 dokonca aj za neprítomnosti izolačných hmôt, ak
vezmeme do úvahy skutočnosť, že doska 26 je pripojená k stene 3 len na hornom
okraji rúrkovej časti 26a a že koncové závity rúrok nie sú v priamom kontakte so
stenou 3. Treba si však ďalej uvedomiť, že počas prevádzky tepelného
výmenníka 1 výpary, ktoré sa medzerami medzi závitmi rúrok 21-23, môžu
dostávať von z jednotky 20, a potom medzera 28, sú v podstate suché a už
získali väčšinu svojho tepla do rúrok, čím umožňujú zodpovedajúce chladenie
v oblasti rozhrania medzi stenou 3 a doskou 26.
[0046]

Ako bolo uvedené, v zostavenom stave sú koncové závity rúrok 21-23

v kontakte s doskou 26. Výhodne má doska 26 tvar na definovanie polohovania
lôžok alebo prehĺbenín, pričom niektoré z nich sú vidieť na Obrázku 15, označené
vzťahovou číslicou 29, pre uvedené koncové závity špirál, tvorených rúrkami 2123. V príklade tieto lôžka 29 majú v podstate oblúkovitú prevažujúcu časť a v
podstate priamočiaru koncovú časť, ktorá prechádza približne tangenciálnym
smerom. Lôžka 29 prispievajú k zabezpečeniu správneho polohovania vyššie
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uvedených koncových závitov, a teda zodpovedajúcich špirál; vyššie uvedené
tangenciálne

úseky

lôžok

29

zabezpečujú

umiestňovanie

príslušných

priamočiarych častí rúrok až mimo špirály, tvorenej rúrkou 23 (pozri Obrázky 1315), pričom sú prítomné na konci uvedených častí rúrky druhé vyššie opísané
medziľahlé ohyby pod uhlom 21e- 23e.
[0047]

Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu jednotka 20 tiež obsahuje

druhú koncovú dosku, označenú vzťahovou číslicou 30 na Obrázkoch a 13, 4-6,
8-11 a 16, zostavenú v podstate podobne s doskou 26. V zostavenom stave
doska 30 smeruje k stene 4 plášťa 2 a je umiestnená vo vzdialenosti od nej. Na
dosku 30 dosadajú závity koncov špirál naproti stene 3. Doska 30 má tiež
zodpovedajúce polohovacie lôžka 31, ako je vidieť napríklad na Obrázku 13,
majúce konfiguráciu a funguje podobne ako v prípade lôžok 29 dosky 26. Aj
v tom prípade dotykové úseky lôžok 31 zabezpečujú polohovanie príslušných
priamočiarych častí rúrok až k vonkajšku špirály, tvorenej rúrkou 23, kde sú
prítomné na koncoch uvedených častí prvé medziľahlé uhlové ohyby 21c, 22c
a 23c (pozri napríklad Obrázky 8 a 16).
[0048]

Podľa výhodnej charakteristiky tohto vynálezu jednotka tepelného

výmenníka 20 je podporovaná koncovou stenou 3 plášťa 2, to znamená rovnakou
stenou, kde je umiestnený prívod a vývod pre kvapalinu, ktorá má prúdiť
tepelným výmenníkom 1.
[0049]

Na tento účel jednotka 20 výhodne obsahuje podporné prvky vo forme

ťahadiel alebo vzpier, ktoré sú podporované, na jednom konci stenou 3 a ktoré
podporujú

sústavu

rúrok

21-23

na

druhom

konci.

V

znázornenom

neobmedzujúcim príklade vyššie uvedená ťahadlá - reprezentované na
Obrázkoch 4-5 a 9-11, pričom sú označené vzťahovou číslicou 32 - sú
podporované nepriamo stenou 3 pomocou dosiek 26 a podporujú sústavu rúrok
21-23 pomocou dosky 30.
[0050]

Ako je uvedené vyššie, špirály, tvorené dvomi susednými rúrkami

jednotky 20 sú umiestnené vo vzdialenosti osí od seba navzájom takým
spôsobom na definovanie medzi nimi v podstate valcovej medzery. Výhodne
ťahadlá 32 prechádzajú presne v tejto medzere, v podstate v axiálnom smere
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špirál, tvorených rúrkami 21-23, ako je vidieť napríklad na Obrázku 4. Toto
riešenie umožňuje obmedzenie celkových bočných rozmerov jednotky 20
a axiálnej stabilizácie sústavy špirál.
[0051]

Ťahadlá 32 sú výhodne vyrobené počnúc tabuľovým kovom a majú

všeobecne sploštenú konfiguráciu. Na spojenie s ťahadlami majú dosky 26 a 30
príslušné štrbiny, ktoré nie sú na obrázkoch viditeľné, ktorých polohu však možno
odvodiť napríklad z Obrázkov 4, 5 a 8. Ako je vidieť najmä na Obrázku 12,
ťahadlá 32 majú v podstate priamočiaru konfiguráciu a majú rozšírený dolný
koniec, t.j. majú dva bočné výčnelky 32a. Taktiež horný koniec, ktorý má
všeobecne zaoblený profil, má rozšírenie, t.j. dva výčnelky 32b, definujúce schod.
Telo ťahadla 32 je zaslepené tak, aby malo axiálny výrez 33, ktorý prechádza
z horného konca až k medziľahlému regiónu ťahadla. V zobrazenom príklade má
výrez 33 prevažne tvar rovnoramenného trojuholníka, s menšou stranou blízko
hornému koncu: ako je vidieť, z vyššie uvedenej menšej strany 33 sa oddeľuje
tiež úsek výrezu 33a, ktorý rozdeľuje horný koniec na dve v podstate súmerné
časti.
[0052]

Na účely montáže sú ťahadlá 32 vložené zospodu zodpovedajúcimi

štrbinami, prítomnými v dolnej doske 26, ktoré majú šírku menšiu ako vzdialenosť
medzi dolnými výčnelkami 32a, s ťahadlami samotnými umiestnenými vo vyššie
uvedených medzerách sústavy rúrok 21-23. V uvedenom stave horné konce
ťahadiel vyčnievajú hore z jednotky 20, a kĺžu cez ne zodpovedajúce štrbiny
hornej dosky 26, ktoré majú šírku menšiu ako vzdialenosť medzi hornými
výčnelkami 32b. Ďalej, doska 26 je tlačená dole: s daným všeobecne zakriveným
tvarom horného konca každého ťahadlá 32, a vďaka prítomnosti výrezu 33, so
zodpovedajúcim axiálnym úsekom 33a, uvedené dve v podstate súmerné časti
horného konca sa môžu k sebe mierne približovať, v podstate flexibilným
spôsobom, takže aj horné výčnelky 33b môžu prechádzať štrbinami v doske 30.
Keď výčnelky 32b prešli za štrbinu, môžu sa tieto dve časti horného konca raz
elasticky oddeliť, s krokmi definovanými výčnelkami 31b samotnými, ktoré
dosadajú na horný povrch dosky 26; týmto spôsobom je zabezpečené v podstate
zacvakávacie pripojenie ťahadiel k hornej doske 26, so sústavou rúrok 20, ktorá
je zhluknutá medzi uvedenými dvomi doskami 26 a 30 vďaka ťahadlám 32.
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[0053]

Ďalej si treba uvedomiť, že vo zvlášť výhodnom uskutočnení môže byť

vykonané taktiež zmontovanie jednotky 20, t.j. dosiek 26, 30, rúrok 21-23
a ťahadiel, za neprítomnosti zvarov.
[0054]

Na Obrázkoch 18 a 19 je znázornený spojovací prvok 12, ktorý je

pripevnený ku vonkajšku steny 3, v oblasti 3a, kde sú prítomné konce rúrok 2123, ktoré majú byť pripojené ku vonkajšku. Prvok 12 má kovové alebo plastové
telo, ktoré definuje dva kanály 12a a 12b. Kanál 12a má byť pripojený ku koncu
alebo vývodu 22a rúrky 22, a má prierez priechodu v podstate podobný prierezu
priechodu vývodu rúrky; kanál 12b má prívod, s prierezom priechodu v podstate
rovnakým ako prierez kanála 12a, a uvedený kanál 12b sa potom oddeľuje do
dvoch výstupov 12c, majúce prierezy priechodu v podstate ako prierezy
priechodu rúrok 21 a 23, pričom uvedené výstupy 12c sú určené na spojenie
s koncami alebo prívodmi 21a a 23a uvedených rúrok. Samozrejme, že prierez
priechodu alebo priemer prívodu kanála 12a a vývodov 12c môže byť aspoň
mierne väčší ako konce zodpovedajúcich rúrok 22, resp. 21, 23, na umožňovanie
umiestňovania zodpovedajúcich tesniacich prvkov. Tiež telo spojovacieho prvku
12 výhodne definuje svorkové formácie (nie sú indikované), majúce
zodpovedajúce priechodné otvory, použité na pripevňovanie samotného tela k
stene 3, závitovými prostriedkami, napríklad skrutkami.
[0055]

Výroba komponentov tepelného výmenníka 1 je jednoduchá. Ako bolo

uvedené, telo 6 plášťa môže byť získané lisovaním z termoplastického materiálu,
ako napríklad polypropylénu. Stena 3, dosky 26 a 30, a ťahadlá 32 môžu byť
získané počnúc tabuľovým kovom, operáciami strihania a/alebo deformovania,
pomocou techník, ktoré sú v danom odbore bežné. Kovové rúrky 21-23 môžu byť
tiež získané v konfiguráciách, opísaných pomocou techník, ktoré sú samé o sebe
v danom odbore známe. Podobne jednoduchá je výroba tiel 24 a 25
rozdeľovacieho prvku 13 a spojovacieho prvku 12.
[0056]

Taktiež montáž tepelného výmenníka 1 je veľmi jednoduchá a aspoň

sčasti automatizovateľná.
[0057]

Ako bolo uvedené, ťahadlá 32 sú vložené zospodu do príslušných

štrbín v doske 30. Špirály, tvorené troma rúrkami 21-23, sú nastavené koaxiálne
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na doske 30, spôsobom, zodpovedajúcim tvaru odpovedajúcich lôžok 31
(Obrázok 16) takým spôsobom, aby ťahadlá 32 prechádzali do jednej alebo
viacerých medzier, definovaných medzi susednými špirálami. Tesniaci materiál
môže byť umiestnený medzi závitmi prvého konca špirál a doskou 30, napríklad
silikónový materiál, odolný voči vysokým teplotám.
[0058]

Potom sú pripevnené cez horný koniec ťahadlá 32 zodpovedajúcej

štrbiny dosky 26, predtým pripojenej k stene 3 (viď opis s odkazom na Obrázok
6). Komponent, tvorený stenou 3 a doskou 26 je potom tlačený dole na
privádzanie dosky 26 do kontaktu so závitmi druhých koncov špirál, spôsobom,
zodpovedajúcim tvaru lôžok 29 (Obrázok 15), a na získanie vyššie uvedeného
zacvakávacieho spojenia. Výhodne, pred umiestnením a pripevnením zostavy,
tvorenej stenou 3 a doskou 26, vloženou s presahom v menšom otvore špirály,
tvorenej rúrkou 22, je izolačná telo (označené na Obrázkoch 4-5 a 9-10 a 40),
napríklad vyrobené z keramického vlákna alebo z vermikulitu. Aj v tomto prípade
medzi závitmi druhých koncov špirál a dosky 26 môže byť umiestnený tesniaci
prostriedok vyššie uvedeného typu. Ďalšie izolačné telo podobnej povahy ako
telo 34, môže byť umiestnené tiež na opačnej strane, v oblasti, zodpovedajúcej
doske 26 a tak tvoriť horák; ďalšie telo tohto druhu je ukázané na príkladoch na
Obrázku 40, kde je označené vzťahovou číslicou 34'.
[0059]

Týmto spôsobom sú rúrky 21-23 zhluknuté medzi rovinami 26 a 30; ako

bolo uvedené, lôžka 29 a 32 dosiek 26 a 30, v kombinácii s ťahadlami 32,
zabezpečujú správne umiestnenie špirál. V tomto zmysle je potrebné poznamenať,
že dosky 26 a 30 majú výhodne taký tvar, aby zabezpečovali zarovnanie medzi
závitmi rôznych špirál v smere v podstate kolmom na os samotných špirál: za týmto
úsekom tvoria oblasti dosiek 26 a 30, v ktorých sú definované lôžka 29 a 31, aspoň
čiastočne závit, ktorý začína a končí na mieste, zodpovedajúcom malej naklonenej
stene (ako je vidieť čiastočne na Obrázku 11).
[0060]

S takto zostavenou jednotkou 20, konce úsekov rúrky 21d-23d a 21f-

23f vyčnievajú vo výške za špirály, ako je vidieť napríklad na Obrázkoch 13 a 14.
Tieto konce rúrok 21-23 sú potom vložené do príslušných dier, umiestnených
v oblastiach 3a a 3b (viď Obrázok 17, kde dosky 26 a 30 nie sú znázornené) tak,
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aby vyčnievali mierne za stenu 3. Na stene 3, v pozícii, zodpovedajúcej
uvedeným koncom rúrok a oblastiam 3a a 3b, sú potom pripevnené skrutkami
alebo podobne, a s prekladaním tesniacich krúžkov alebo podobne, spojovací
prvok 12, resp. rozdeľovací prvok 13. Spojovací prvok 12 je pripevnený tak, aby
rozvetvený kanál 12b-12c (Obrázky 18, 19 a 22) bol v komunikácii s koncom
alebo prívodmi 21a a 23a rúrok 21 a 23, a kanál 12a bol v komunikácii s koncom
alebo vývodom 22a rúrky 22. Rozdeľovací prvok 13 je pripevnený tak, aby ústia
24b a 24c boli v komunikácii s koncami alebo výstupmi 21b a 23b rúrok 21 a 23,
a ústie 24a je v komunikácii s koncom alebo prívodom 22a rúrky 22.
[0061]

Takto získaná zostava môže tak byť vložená do vnútra tela 6, kým

obvodový okraj steny 3 nedosadá na okraj danej časti 5. Okraj steny 3 môže byť
priamo krimpovaný na okraj časti 5 (Obrázky 4-5 a Obrázok 40 znázorňuje
spojenie pred, resp. po operácii krimpovania). Na tento účel má okraj časti 5
plastického tela 6 výhodne obvodovú prírubu, vyčnievajúcu von, označenú 5a na
Obrázkoch 4-5 a 7-8, zatiaľ čo stena 3 má taký tvar, aby predstavovala obvodové
lôžko 3c, do ktorého je vložená vyššie uvedená príruba 5a. Vonkajší okraj steny 3,
v pozícii, zodpovedajúcej uvedenému lôžku 3c, môže byť potom nakrimpovaná na
prírubu 5a, bez potreby prekladania akéhokoľvek tesniaceho prvku.
[0062]

Teraz bude stručne opísaná prevádzka tepelného výmenníka 1 podľa

prvého uskutočnenia s odkazom na Obrázky 22, 36 a 37, za predpokladu, že
tepelný výmenník samotný má vybaviť domáci plynový kotol. V prihláške tohto
typu prvá kvapalina tepelnej výmeny je vykurovacia kvapalina, ktorá musí byť
nútená do obehu, napríklad, v systéme radiátorov, alebo inak vody inštalačného
systému, a druhá kvapalina tepelnej výmeny je dym, vytváraný spaľovaním.
[0063]

Ako je vidieť na Obrázku 22, zahrievaná kvapalina, prichádzajúca zo

systému, vstupuje do tepelného výmenníka 1 kanálom 12b spojovacieho prvku
12. Rozvetvovaním kanála 12b kvapalina napája paralelne rúrky 21 a 23, kým sa
nedostane do rozdeľovacieho prvku 13. Prostredníctvom rozdeľovacieho prvku
voda, opúšťajúca rúrky 21 a 23, je vedená do rúrky 22. Kvapalina následne prúdi
rúrkou 22, t.j. špirálou najbližšie horáku 50 z Obrázkov 36 a 37, na dosiahnutie
kanála 12a spojovacieho prvku 12.
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[0064]

Následkom dvoch rôznych prierezov priechodu a teda rôznych

prietokov, kvapalina prechádza v množstve primeranom ku kapacite tepelnej
výmeny príslušnej rúrky, pričom uvedené tri rúrky 21-23 pracujú na nezávislých
a klesajúcich teplotách, počnúc najvnútornejšou rúrkou 22, ktorá je teplejšia, do
najvzdialenejšej vonkajšej rúrky 23, ktorá je chladnejšia, čím sa deterministicky
uprednostňuje jav kondenzácie výparov. V každej rúrke má kvapalina tendenciu
absorbovať iné množstvo tepla: väčšina tepla je absorbovaná najvnútornejšou
rúrkou 22, ktorá tiež absorbuje teplo žiarením, generovaným horákom 50, zatiaľ
čo medziľahlá rúrka 21 a najvzdialenejšia vonkajšia rúrka 23 absorbujú zvyškovú
energiu výparov. Vďaka nižšej teplote rúrok 21 a 23 je možné absorbovať veľmi
vysoké množstvo energie z výparov, ktoré sú stále viac ochudobnené
a prichádzaním do kontaktu so stále chladnejšou kvapalinou môžu efektívne
kondenzovať.
[0065]

Kvapalina, opúšťajúca kanál 12a spojovacieho prvku 12 sa potom

znova privádza do systému. Kondenzát, ktorý je generovaný vo vnútri tepelného
výmenníka 1, je zbieraný a vyprázdňovaný vývodom 8, pričom zvyškové výpary
sú vypúšťané vývodom 7.
[0066]

Ako už bolo vysvetlené vyššie, roztok, podobný tomu, ktorý je opísaný

vyššie, môže byť aplikovaný aj na prípad tepelného výmenníka, majúceho len
dve rúrky, ktoré sa majú vzájomne zapojiť sériovo. V tom prípade bude mať
rozdeľovací prvok 13 iba dve ústia, zatiaľ čo spojovací prvok 12 bude mať
jednoducho dva kanály.
[0067]

Tepelný

výmenník

1

môže

byť

vyrobený

úplne

z vysoko

recyklovateľných materiálov, s minimálnym množstvom izolátora, vyrobeného
z vlákien alebo podobne, prostredníctvom jednoduchých operácií deformácie
a strihania tabuľového kovu, a tiež lisovania plastického materiálu (keď je telo 6
vyrobené z uvedeného materiálu). Montáž komponentov je podobne jednoduchá
a v tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť podstatnú absenciu zvarov. V tejto
súvislosti je potrebné zdôrazniť, že procesy zvárania, navyše okrem toho, že ide
o operácie, ktoré sú ťažko ovládateľné a sú nákladné, majú tendenciu meniť
chemické zloženie použitých ocelí.

EP 2 710 307

38071/H

21

[0068]

Štruktúra tepelného výmenníka je extrémne kompaktná, čo súčasne

zabezpečuje vysokú tepelnú účinnosť s vhodným prietokom kvapaliny. Tieto
výhody sú zlepšenia v prípade, keď sú použité dve vonkajšie zvinuté rúrky, ktoré
paralelne privádzajú jednoduchú vnútornú zvinutú rúrku. Navrhované riešenie
umožňuje veľkú flexibilitu, čo sa týka výberu materiálov, ktoré môžu byť
používané na implementovanie jednotky 20, s ohľadom na optimalizáciu
nákladu/výnosu. Vonkajšie rúrky môžu byť napríklad vyrobené z materiálu, ktorý
má nižšiu kvalitu oproti najvnútornejšej rúrke a/alebo z materiálu, ktorý je
odolnejší voči korózii a menej odolný voči teplu oproti materiálu, použitému na
najvnútornejšiu

rúrku

(ako

bolo

uvedené,

vonkajšie

rúrky

sú

menej

vystavené teplu a viac vystavené kondenzácii). Rovnakým spôsobom môže byť
hrúbka rúrok odlišná, napríklad s vonkajšími rúrkami menej silnými než
najvnútornejšia rúrka.
[0069]

Skutočnosť, že jednotka tepelného výmenníka je v podstate

„samonosná", t.j. celkom podporovaná iba jednou stenou plášťa, umožňuje
použiť rovnaké telo plášťa na výrobu tepelných výmenníkov, poskytnutých na
rôzne úrovne tepelného výkonu, a teda vyznačujúca sa rôznymi axiálnymi
rozmermi závitov. Keď sú napríklad všetky ostatné podmienky zhodné,
konštrukčné prvky opísané vyššie - so špirálami rúrok 21-23 s ôsmimi závitmi umožňujú získanie tepelného výmenníka, majúceho výkon približne 32 kW;
rovnaké prvky, ale s rúrkami 21-23, definujúcimi špirály iba s piatimi závitmi,
namiesto toho umožňujú získanie 20-kW tepelného výmenníka a tak ďalej podľa
zvoleného počtu závitov. Ako už bolo uvedené, jednotky 20 tepelného výmenníka
so špirálami, majúcimi rôzne počty závitov, môžu byť v každom prípade
kombinované do plášťa 2 rovnakého typu so zjavnými výhodami v zmysle výroby.
Tieto výhody sú zrejme vylepšené vďaka riešeniu poskytovania konštantného
stúpania P pre rôzne špirály a teda rovnaké axiálne rozmery pre rôzne špirály.
[0070]

Skutočnosť, že jednotka tepelného výmenníka je podporovaná

jednoduchou stenou plášťa, tiež predstavuje výhodu umožnenia znižovania
množstva izolátorov. Táto výhoda je ďalej vylepšená vďaka prítomnosti kruhovej
medzery 28, ktorá umožňuje udržiavanie kúrenia steny 3, s výhodami, ktoré
z toho plynú.
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[0071]

Skutočnosť, že jednotka tepelného výmenníka je podporovaná stenou

s jediným koncom plášťa potom určuje praktickú výhodu schopnosti testovania
jednotky 20 pred jej privádzaním do plášťa 2, na rozdiel od tepelných výmenníkov
podľa doterajšieho stavu techniky. Možné defekty výroby tak môžu byť
jednoducho a rýchlo korigované.
[0072]

Vyššie uvedené výhody korelujú tiež so skutočnosťou, že prívod

a vývod pre kvapalinu sú umiestnené na rovnakej koncovej stene, ktorá
podporuje jednotku tepelného výmenníka. Uvedená charakteristika spôsobuje to,
že zostava tepelného výmenníka je flexibilnejšia, čo sa týka jeho konečných
aplikácií. Treba si napríklad uvedomiť, že jednoduchým otáčaním steny 3 uhlovo
voči časti 5, celá jednotka 20 - a teda spojovací prvok - môže zaujímať niekoľko
alternatívnych pozícií, najmä vzhľadom na výstup 7 výparov a na vývod 9
kondenzátu. Toto hľadisko sa javí ako užitočné, ako bolo uvedené, pretože
umožňuje modifikovanie pozície konektora 12 podľa konečnej aplikácie na
kotloch rôznych typov.
[0073]

Tiež skutočnosť, že druhý hydraulický spojovací prvok 13 je

umiestnený v polohe, zodpovedajúcej rovnakej koncovej stene ako ten, ktorý
podporuje jednotku tepelného výmenníka, sa ukazuje ako obzvlášť výhodná,
v zmysle možnosti testovania, flexibility inštalácie tepelného výmenníka
a flexibility výroby.
[0074]

Vzhľadom na naposledy uvedené hľadisko Obrázky 23-26 znázorňujú

druhé uskutočnenie tepelného výmenníka podľa tohto vynálezu; pričom uvedené
obrázky ukazujú len niektoré komponenty tepelného výmenníka, užitočné na
pochopenie tohto vynálezu.
[0075]

Tepelný výmenník z Obrázka 23 pozostáva presne z rovnakých

komponentov, opísaných vyššie s odkazom na prvé uskutočnenie, okrem
hydraulických spojovacích prvkov 12 a 13, ktoré sú v tomto prípade
nakonfigurované na poskytovanie paralelného spojenia troch rúrok 21-23
jednotky 20.
[0076]

Výhodne v tomto uskutočnení spojovacie prvky 12 a 13 môžu byť

navzájom identické. Telo spojovacích prvkov definuje tri ústia 12d, ktorá sa
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zbiehajú do jediného kanála 12e. Konce 21a-23a rúrok 21-23 majú byť pripojené
k ústiu 12d prvku 12, zatiaľ čo konce 21b-23b rovnakých rúrok majú byť pripojené
k ústiu 12d prvku 13 na získanie paralelného spojenia samotných rúrok, ako je
ukázané na príkladoch na Obrázku 26. Prívod tepelného výmenníka je
reprezentovaný kanálom 12e prvku 12, ktorý je navrhnutý na pripojenie k
privádzacej vetve systému, ktorý privádza ohrievanú kvapalinu, zatiaľ čo vývod
tepelného výmenníka, reprezentovaný kanálom 12e prvku 13, je navrhnutý na
pripojenie k vratnej vetve vyššie uvedeného systému. Priemery ústí 12d sú
samozrejme dimenzované podľa priemerov zodpovedajúcich rúrok 21-23
a zodpovedajúcich tesniacich prostriedkov. Je jasné, že riešenie typu,
znázorneného na Obrázkoch 23-26, môže byť použité aj v prípade tepelného
výmenníka iba s dvoma zvinutými rúrkami, pričom v tom prípade prvky 12 a 13
majú iba dve ústia 12d. So spojením typu, reprezentovaného schematicky na
Obrázku 26, priemery rúrok jednotky tepelného výmenníka môžu byť dokonca
vzájomne rovnaké.
[0077]

Opäť s odkazom na značnú flexibilitu výroby Obrázky 27-30

znázorňujú tretie uskutočnenie tepelného výmenníka podľa tohto vynálezu. Ďalej,
na uvedených obrázkoch sú ukázané len niektoré komponenty tepelného
výmenníka, užitočné na pochopenie tohto vynálezu. Tepelný výmenník
z Obrázka 27 ďalej pozostáva z rovnakých komponentov ako tie z prvého
a druhého uskutočnenia, okrem hydraulických spojovacích prvkov 12 a 13, ktoré
sú v tomto prípade nakonfigurované na poskytovanie sériového spojenia troch
rúrok 21-23 jednotky 20. Výhodne, aj v tomto uskutočnení spojovacie prvky 12
a 13 môžu byť medzi sebou rovnaké.
[0078]

Ako je vidieť na Obrázku 30, telo spojovacích prvkov v tomto prípade

definuje dva kanály 12f a 12g, pričom kanál 12g poskytuje konektor v podstate
v tvare písmena U. Prívod tepelného výmenníka je reprezentovaný kanálom 12f
prvku 12, poskytovaného na spojenie na jednej strane, vratnej vetvy systému
a na druhej strane konca 23a rúrky 23. Uvedené dva konce ústia 12g' kanála 12g
prvku 13 (Obrázok 29) sú označené na spojenie s koncami 23b a 21b rúrok 21
a 23, zatiaľ čo dva konce ústia 12g' kanála 12g prvku 12 sú navrhnuté na spojenie
s koncami 21a a 22a rúrok 21 a 22. Nakoniec, vývod tepelného výmenníka je
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reprezentovaný kanálom 12f prvku 13, ktorý je pripojený na jednej strane, ku
koncu 22b rúrky 22 a na druhej strane, k privádzacej vetve systému. Samozrejme
taktiež v tom prípade priemery kanálov 12f a ústia 12g' sú dimenzované podľa
priemerov

zodpovedajúcich

rúrok

21-23

a zodpovedajúcich

tesniacich

prostriedkov. So spojením typu, reprezentovaného schematicky na Obrázku 30,
priemery rúrok jednotky tepelného výmenníka môžu byť dokonca rovnaké ako
iné.
[0079]

Ako je zrejmé, potom tá istá základná štruktúra tepelného výmenníka

podľa tohto vynálezu umožňuje jednoduchú a rýchlu diverzifikáciu výroby. Typ
spojenia medzi zvinutými rúrkami je extrémne výhodný, pričom je možné
poskytovať sériovo paralelné spojenie (prvé uskutočnenie), paralelné (druhé
uskutočnenie),

a sériové

(tretie

uskutočnenie),

jednoduchým

použitím

inak tvarovaných spojovacích prvkov 12 a 13. Skutočnosť, že uvedené prvky
12 a 13 sú pripevnené vo vonkajšej časti plášťa 2 tepelného výmenníka,
zrejme umožňuje rozlišovanie modelov tepelných výmenníkov v konečnom kroku
výrobného

procesu,

ktorý

môže

byť

teda

z väčšej

časti

identický

pre rôzne modely.
[0080]

Ďalšie príklady flexibility výroby sú znázornené na Obrázkoch 31-34

a 35-38.
[0081]

Tepelný výmenník štvrtého uskutočnenia z Obrázka 31 pozostáva

v zásade z rovnakých komponentov, ako sú tie v prípade prvého a druhého
uskutočnenia, okrem skutočnosti, že v tomto prípade jednotka 20 tepelného
výmenníka obsahuje jednoduchú rúrku, definujúcu jednoduchú špirálu, napríklad
rúrku 22, a spojovací prvok 13 v tom prípade nie je potrebný. Možno uviesť, že
v tomto uskutočnení koncové regióny rúrky 22 majú taký tvar, aby príslušné
konce 22a a 22b boli blízko seba. Následne, ako je zreteľne vidieť na Obrázkoch
32-34, konektor 12 obsahuje v tomto prípade dva kanály 12h, resp. 12i, ktoré
poskytujú prívod, resp. vývod tepelného výmenníka. Koniec alebo prívod 22a
rúrky 22 je tak navrhnutý na pripojenie ku kanálu 12h, zatiaľ čo koniec alebo
vývod rúrky 22 je navrhnutý na pripojenie ku kanálu 12i. Priemery kanálov 12g
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a 12h budú výhodne rovnaké a dimenzované ako funkcia priemerov rúrky 22
a zodpovedajúcich tesniacich prostriedkov.
[0082]

Piate uskutočnenie z Obrázkov 35-38 je funkčne podobné štvrtému

uskutočneniu z Obrázkov 31-34, okrem iného tvaru rúrky 22 a prítomnosti ako
spojovacieho prvku 12, tak aj spojovacieho prvku 13, ktoré fungujú, v uvedenom
poradí, ako prívod a vývod tepelného výmenníka a môžu byť výhodne navzájom
identické. V tomto prípade je potrebné uviesť, že každý prvok 12 a 13 definuje
jednoduchý kanál 121 a je navrhnutý na pripojenie ku koncom 22a a 22b, resp.
rúrke 22. V tejto súvislosti možno oceniť, že prívod a vývod tepelného výmenníka
nemusia byť nutne umiestnené blízko seba navzájom ako v predchádzajúcom
prípade.
[0083]

Ako je vidieť vyššie, tento vynález môže byť použitý pre prípad

jednotiek 20 tepelného výmenníka, obsahujúcich dve rúrky alebo viac ako dve
rúrky. Z dôvodov štandardizácie výroby je možné predvídať, že takto
diverzifikované dosky 26 a 30 jednotiek 20 budú v každom prípade vždy rovnaké
a nakonfigurované na maximálny možný počet rúrok (tri, v príkladoch opísaných
vyššie s odkazom na prvé, druhé a tretie uskutočnenie). Na druhej strane je
jednoznačne možné poskytnúť dosky 26 a 30 dimenzované a tvarované ako
funkcia počtu použitých rúrok.
[0084]

Namiesto toho, čo sa týka hornej steny 3 plášťa tepelného výmenníka,

aj jej oblasti 3a a 3b (pozri Obrázok 17) môžu mať vopred určené množstvo
priechodných dier, ktoré závisí od počtu rúrok tepelného výmenníka (a teda
s jednou, dvomi, tromi dierami, atď.). Na druhej strane nie je nič, čo by vylučovalo
poskytnutie steny 3, ktorej oblasti 3a a 3b sú nakonfigurované na maximálny
možný počet rúrok (napríklad, tri diery), potom poskytujúce vhodné zátky alebo
podobné prostriedky uzatvárania dier, ktoré nie sú používané, v prípade jednotky
s menším počtom rúrok (napríklad, iba s jednou rúrkou alebo dvoma rúrkami).
Opäť je možné predvídať, že oblasti 3a a 3b obsahujú jediný priechodný otvor,
majúci profil a rozmery také, aby umožňovali priechod maximálneho počtu rúrok,
pričom v tom prípade spojovacie prvky 12 a 13 budú mať pripevňovaciu
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základňu, nakonfigurovanú na pokrývanie okrajov uvedeného priechodného
otvoru v každom prípade, bez ohľadu na počet rúrok tepelného výmenníka.
[0085]

Samozrejme, bez toho, aby bol dotknutý princíp vynálezu, detaily

konštrukcie a uskutočnenia sa môžu do značnej miery líšiť od toho, čo je tu
opísané a ilustrované len na príklade, bez toho, aby došlo k odchýleniu z rozsahu
tohto vynálezu.
[0086]

V uskutočneniach, uvedených na príkladoch vyššie, je os tepelného

výmenníka 1 horizontálna, to však nemožno považovať za akokoľvek záväzné
alebo obmedzujúce. Podobne, tento vynález nesmie byť chápaný tak, že by bol
obmedzený na aplikácie domáceho typu, na výrobky, ako napríklad kotly,
ohrievače vody a podobne, pričom tepelný výmenník podľa tohto vynálezu je
v skutočnosti rovnako použiteľný v iných kontextoch.
[0087]

Prierez rúrky alebo rúrok jednotky tepelného výmenníka nemusí byť

nutne kruhový, v skutočnosti je možné, aby mal prierez iné tvary, ako napríklad
v podstate štvorcový tvar, obdĺžnikový tvar, polygonálny tvar, alebo podobne.
[0088]

Ako je už uvedené, bez ohľadu na počet rúrok, prívod a vývod

tepelného výmenníka nemusia byť nutne umiestnené blízko seba na stene 3. Ako
je uvedené, vhodným tvarovaním rúrok 21-23, by prívod a vývod mohli zaberať
miesta taktiež umiestnené vo vzdialenosti od seba navzájom, napríklad
s prívodom v blízkosti prvého rohu steny 3 a vývodom v blízkosti druhého rohu
rovnakej steny, napríklad rohu diagonálne oproti prvému rohu.
[0089]

Telo 6 by mohlo byť vyrobené z kovového materiálu, napríklad z ocele

namiesto plastu a môže byť dokonca vyrobené z niekoľkých dielov.
[0090]

V uskutočneniach, ukázaných vyššie na príkladoch boli uvádzané

jednotky tepelného výmenníka, obsahujúce množstvo zvinutých rúrok, majúcich
závity s rôznymi priemermi, ktoré sú voči sebe v podstate súosové, takže rúrka
tvorí špirálu, ktorá prechádza vo vnútri skrutkovice, tvorenej ďalšou rúrkou.
Vynález môže byť v každom prípade aplikovaný aj na prípad jednotiek tepelného
výmenníka s aspoň dvoma zvinutými rúrkami, majúcimi závity v podstate
súosové a s rovnakým priemerom, so závitmi jednej rúrky, preloženými medzi
závitmi druhej rúrky v axiálnom smere alebo v smere výšky samotnej jednotky.
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[0091]

Ťahadlá 32 môžu byť zachytené zacvaknutím na dolnú dosku 30

a eventuálne môžu mať oba z koncov nakonfigurované na zachytávanie
zacvakávaním na dosky 26 a 30.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Tepelný výmenník, najmä kondenzačný tepelný výmenník, majúci:
- jednotku (20) tepelného výmenníka, ktorá obsahuje množstvo
v podstate súosových zvinutých rúrok (21-23) pre prvú kvapalinu,
ktoré obsahujú aspoň jednu prvú rúrku (21) a jednu druhú rúrku (22),
majúce závity s rôznym priemerom, takže druhá rúrka (22) tvorí
špirálu, ktorá prechádza v špirále, tvorenej prvou rúrkou (21); a
- plášť (2) na zapuzdrovanie jednotky (20) tepelného výmenníka,
pričom plášť (2) má prvú koncovú stenu (3), druhú koncovú stenu (4),
a obvodovú časť (5) medzi dvomi koncovými stenami (3, 4), pričom
plášť (2) je navrhnutý na prijímanie druhej kvapaliny, ktorá je
navrhnutá na tepelnú výmenu s prvou kvapalinou, pričom prvá stena
(3) má aspoň jeden priechodný otvor (11), najmä pre horák (50),
pričom každá rúrka z množstva zvinutých rúrok (21-23) má prvý koniec
(22a; 21a, 22a, 23a) a druhý koniec (22b; 21b, 22b, 23b),
pričom jednotka (20) tepelného výmenníka je podporovaná prvou koncovou
stenou (3) plášťa (2) a prvý koniec (22a; 21a-23a) každej rúrky množstva
zvinutých rúrok (21-23) je umiestnený v podstate na prvej koncovej stene
(3) plášťa (2),
pričom tiež druhý koniec (22b; 21b-23b) každej rúrky z množstva zvinutých
rúrok (21-23) je umiestnený v podstate na prvej koncovej stene (3)
plášťa (2),
pričom tepelný výmenník ďalej obsahuje prvý spojovací prvok (12)
a druhý spojovací prvok (13) na prvej koncovej stene (3) plášťa (2) v jeho
vonkajšej časti,
kde prvý koniec (21a-23a) každej rúrky z množstva zvinutých rúrok (21-23)
je pripojený do prvého spojovacieho prvku (12),
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pričom tepelný výmenník sa vyznačuje tým, že druhý koniec (21b-23b)
každej rúrky z množstva zvinutých rúrok (21-23) je pripojený do druhého
spojovacieho prvku (13) mimo plášťa (2).

2.

Tepelný výmenník podľa nároku 1, kde množstvo zvinutých rúrok (21-23)
obsahuje tretiu rúrku (23) pre prvú kvapalinu, v podstate súosovo s prvou
a druhou rúrkou (21, 22), pričom tretia rúrka (23) má závity s priemerom
väčším, ako je priemer závitov prvej rúrky (21), aby sa tak vytvorila špirála,
v ktorej prechádza špirála, tvorená prvou rúrkou (21), pričom prvé a druhé
konce (23a, 23b) tretej rúrky (23) sú umiestnené v podstate na prvej
koncovej stene (3) plášťa (2).

3.

Tepelný výmenník podľa nároku 1, kde prvý spojovací prvok (12) a druhý
spojovací prvok (13) sú vytvorené v jednoduchom tele.

4.

Tepelný výmenník podľa nároku 1, kde prvý spojovací prvok (12) a druhý
spojovací prvok (13) sú predbežne usporiadané na:
- poskytovanie paralelného spojenia rúrok z množstva zvinutých rúrok
(21-23), najmä s prvým spojovacím prvkom (12), ktorý definuje prívod
pre prvú kvapalinu, a druhým spojovacím prvkom (13), ktorý definuje
vývod pre prvú kvapalinu; alebo inak
- poskytovanie sériového spojenia rúrok z množstva zvinutých rúrok
(21-23), najmä s prvým spojovacím prvkom (12), ktorý definuje aspoň
jeden z prívodu a vývodu pre prvú kvapalinu a s druhým spojovacím
prvkom (13), ktorý definuje aspoň jeden kanál pre sériové spojenie
dvoch druhých koncov (21b-23b) aspoň dvoch rúrok z množstva
zvinutých rúrok (21-23); alebo inak
- poskytovanie sériovo-paralelného spojenia aspoň troch rúrok
z množstva zvinutých rúrok (21-23), najmä s prvým spojovacím prvkom
(12), ktorý definuje prívod a vývod pre prvú kvapalinu, a s druhým
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spojovacím prvkom (13), ktorý poskytuje rozdeľovanie na spojenie
druhého konca (23b) tretej rúrky (23) s druhým koncom (22b) druhej
rúrky (22) paralelne s druhým koncom (21b) prvej rúrky (21).

5.

Tepelný výmenník podľa nároku 2, kde:
- druhá rúrka (22) má prierez priechodu väčší ako úseky priechodu
prvej a tretej rúrky (21, 23);
- prvá, druhá a tretia rúrka (21-23) majú v priereze taký tvar, aby
príslušné špirály mali v podstate rovnaké stúpanie (P), kde najmä prvá
a tretia rúrka (21, 23) majú všeobecne kruhový prierez, a druhá rúrka
(22) má všeobecne oválny alebo stlačený prierez, pričom oválny prierez
druhej rúrky (22) má menšiu os (Y), všeobecne rovnobežnú s osou
zodpovedajúcej špirály, ktorá v podstate zodpovedá priemeru (D)
kruhového prierezu prvej a tretej rúrky (21, 23).

6.

Tepelný výmenník podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde
každá rúrka z množstva zvinutých rúrok (21-23) má prvý medziľahlý uhlový
ohyb (21c-23c) a druhý medziľahlý uhlový ohyb (21e-23e), na definovanie
prvého koncového úseku rúrky (21d-23d) a resp. druhého koncového úseku
rúrky (21f-23f), ktoré prechádzajú vo všeobecne axiálnom smere špirály,
tvorenej zodpovedajúcou zvinutou rúrkou.

7.

Tepelný výmenník podľa nároku 6, kde prvý a/alebo druhý úsek/úseky rúrky
(21d-23d, 21f-23f) sú v podstate priamočiare a sú voči sebe v podstate
rovnobežné a voči osi špirály, tvorenej príslušnou zvinutou rúrkou (21-23).

8.

Tepelný výmenník podľa nároku 1 alebo nároku 2, kde jednotka (20)
tepelného výmenníka obsahuje množstvo ťahadlových prvkov (32), ktoré
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prechádzajú v podstate v axiálnom smere špirál, tvorených rúrkami
z množstva zvinutých rúrok (21-23).

9.

Tepelný výmenník podľa nároku 8, kde špirály, tvorené dvoma susednými
zvinutými rúrkami z množstva zvinutých rúrok (21-23), sú umiestnené vo
vzdialenosti od seba navzájom, takže medzi uvedenými dvoma susednými
zvinutými rúrkami je definovaná v podstate valcová medzera, pričom
ťahadlové prvky (32) prechádzajú v uvedenej valcovej medzere.

10. Tepelný výmenník podľa nároku 1 alebo nároku 2, kde:
- jednotka (20) tepelného výmenníka obsahuje prvú koncovú dosku
(26), všeobecne smerujúcu k prvej koncovej stene (3) plášťa (2)
a majúcu príslušný priechodný otvor (27), pripojený k priechodnému
otvoru (11) prvej koncovej steny (3) plášťa (2) a v podstate súosový
s ním, pričom aspoň jeden z uvedených otvorov je definovaný
rúrkovou časťou (26a) prvej koncovej steny (3) alebo prvej koncovej
dosky (26), pričom prvá koncová doska (26) je pripevnená k prvej
koncovej stene (3); a
- závit na prvom konci špirály, tvorenej rúrkou z množstva zvinutých
rúrok (21-23), je v kontakte s prvou koncovou doskou (26);
kde najmä aspoň jedna kruhová časť (26b) prvej koncovej dosky (26) je
umiestnená vo vzdialenosti od prvej koncovej steny (3) plášťa (2), takže
medzi prvou koncovou stenou (3) a uvedenou kruhovou časťou (26b) prvej
koncovej dosky ( 26) je definovaná všeobecne kruhová medzera (28).

11. Tepelný výmenník podľa nároku 10, kde jednotka (20) tepelného
výmenníka obsahuje druhú koncovú dosku (30), všeobecne smerujúcu k
druhej koncovej stene (4) plášťa (2), vo vzdialenosti od nej, a závit na
druhom konci špirály aspoň jednej rúrky z množstva zvinutých rúrok (21-23)
je v kontakte s druhou koncovou doskou (30).
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12. Tepelný výmenník podľa nárokov 8 a 11, kde ťahadlové prvky (32) majú
protiľahlé konce, pripevnené k prvej a resp. druhej koncovej doske (26, 30),
za neprítomnosti zvarov, kde najmä koncové dosky (26, 30) majú
priechodné štrbiny pre ťahadlové prvky (32) a aspoň jeden z uvedených
koncov ťahadlových prvkov (32) je pripevnený v podstate zacvaknutím na
zodpovedajúcu jednu uvedenú koncovú dosku (26, 30).

13. Tepelný výmenník podľa nároku 11 alebo nároku 12, kde prvá koncová
doska (26) je pripevnená k prvej stene (3) za neprítomnosti zvarov, najmä
prostredníctvom deformovania alebo drážkovania okrajového regiónu
jednej z prvej koncovej dosky (26) a druhej koncovej steny (3) na okrajovom
regióne druhej z prvej koncovej dosky (26) a prvej koncovej steny (3).

14. Proces výroby tepelného výmenníka, najmä kondenzačného tepelného
výmenníka, zahŕňajúci kroky:
- poskytnutia jednotky (20) tepelného výmenníka, ktorá obsahuje
množstvo v podstate súosových zvinutých rúrok (21-23) pre prvú
kvapalinu, obsahujúcich aspoň jednu prvú rúrku (21) a jednu druhú
rúrku (22), pričom prvá rúrka (21) a druhá rúrka (21-23) majú závity
s rôznym priemerom, takže druhá rúrka (22) tvorí špirálu, ktorá
prechádza vo vnútri špirály, tvorenej prvou rúrkou (21); alebo inak, kde
prvá rúrka (21) a druhá rúrka (22) majú závity v podstate rovnakého
priemeru, takže závity prvej rúrky sú poprekladané medzi závitmi
druhej rúrky v axiálnom smere alebo v smere výšky jednotky (20)
tepelného výmenníka, pričom každá rúrka z množstva zvinutých rúrok
(21-23) má prvý koniec (22a; 21a, 22a, 23a) a druhý koniec (22a; 21b,
22b, 23b);
- poskytnutia plášťa (2) na zapuzdrovanie jednotky (20) tepelného
výmenníka, majúceho prvú koncovú stenu (3), druhú koncovú stenu

EP 2 710 307

38071/H

33

(4) a obvodovú časť (5) medzi dvomi koncovými stenami (3, 4), pričom
plášť (2) je navrhnutý na prijímanie druhej kvapaliny, ktorá má byť
použitá na tepelnú výmenu s prvou kvapalinou; a
- zapuzdrenia jednotky (20) tepelného výmenníka v plášti (2),
pričom proces obsahuje operácie:
- predbežného umiestnenia jednotky (20) tepelného výmenníka tak,
aby bola podporovaná prvou koncovou stenou (3) plášťa (2);
- predbežného umiestnenia každej rúrky z množstva zvinutých rúrok
(21-23) s príslušnými prvými koncami (22a; 21a-23a), ktoré sú
umiestnené v podstate na prvej koncovej stene (3) plášťa (2);
- predbežného umiestnenia každej rúrky z množstva (21-23)
s príslušnými druhými koncami (22b; 21b-23b), ktoré sú umiestnené v
podstate na prvej koncovej stene (3) plášťa (2); a
- poskytnutia prvého spojovacieho prvku (12) a druhého spojovacieho
prvku (13) na vonkajšej časti prvej koncovej steny (3) plášťa (2), a
- pripojenia do prvého spojovacieho prvku (12) prvého konca (22a; 21a
- 23a) každej rúrky z množstva zvinutých rúrok (21-23),
pričom proces sa vyznačuje tým, že ďalej obsahuje operáciu pripojenia do
druhého spojovacieho prvku (13) druhého konca (22b; 21b-23b) každej
rúrky z množstva zvinutých rúrok (21-23) mimo plášťa (2).

15. Proces podľa nároku 14, kde sú predpokladané alternatívne verzie prvých
a druhých spojovacích prvkov (12, 13), predbežne upravená na:
- poskytovanie paralelného spojenia rúrok z množstva zvinutých rúrok
(21-23); alebo inak
- poskytovanie sériového spojenia rúrok z množstva zvinutých rúrok
(21-23); alebo inak
- poskytovanie sériovo-paralelného spojenia aspoň troch rúrok
z množstva zvinutých rúrok (21-23).
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