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Anotácia:
Kúrenisko teplovodného splynovacieho kotla na spaľovanie a splynovanie dreva, brikiet, peliet, drevného odpadu ale bo biomasy má v spodnej časti telesa kotla umiestnené tvarovky (2) s kaskádovitým profilom tvorené kaskádovými plochami (3, 7), ktoré môžu byť vybavené aj
rebrami (4).
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka kúreniska teplovodného splynovacieho kotla alebo kachieľ, ktoré slúži na
splynovanie paliva, a tým na efektívnejšie spaľovanie.
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Doterajší stav techniky
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Doteraz známe teplovodné kotly na spaľovanie dreva a drevného odpadu sa skladajú z násypného priestoru na palivo v hornej časti, následne potom z priestoru kúreniska v strednej časti, tvoreného prevažne rôznymi druhmi pevných, posuvných alebo naklápacích roštov alebo i keramickou splynovanou dýzou a ďalej spaľovacím priestorom umiestneným v spodnej časti telesa kotla. Pri modernejšom spôsobe spaľovania a splynovania dreva sa používajú kotly vyložené žiaruvzdornými materiálmi a do priestoru kotla je vháňaný dýzou
primárny vzduch. Pri novších riešeniach kotlov býva do priestoru kúreniska vháňaný sekundárny vzduch, napríklad priamo roštom kúreniska.
Najnovší spôsob na spaľovanie a splynovanie dreva, biomasy i uhlia kombinuje uvedené spôsoby. Problémom však vždy zostáva dobré vyriešenie kúreniska kotla pre celý rozsah výkonu a pri zachovaní optimálnych parametrov.
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Podstata technického riešenia
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Uvedený problém rieši kúrenisko splynovacieho kotla na spaľovanie dreva, brikiet, peliet, drevného odpadu alebo biomasy, ktorého podstata spočíva v tom, že v spodnej časti telesa kotla sú umiestnené tvarovky s
kaskádovým profilom. Kaskádový profil je tvorený prvou kaskádovou plochou alebo aj ďalšími kaskádovými plochami. Prvá, prípadne ďalšie kaskádové plochy sú vybavené minimálne jedným rebrom. Kaskádový
profil má zhodnú dĺžku a uhol sklonu plochy a/alebo aj rozdielnu dĺžku aj s rozdielnymi uhlami sklonu plochy.
Na jednofázový prívod primárneho vzduchu sú tvarovky vybavené základnými otvormi prvej fázy,
umiestnenými pod prvou kaskádovou plochou.
Na viacfázový prívod primárneho vzduchu sú tvarovky vybavené doplnkovými otvormi ďalšej fázy,
umiestnenými nad prvou kaskádovou plochou.
Primárny vzduch je vháňaný základnými otvormi prvej fázy spravidla umiestnenými pod kaskádovou
plochou s rebrami a výhodne je primárny vzduch tiež vháňaný aj doplnkovými otvormi ďalšej fázy spravidla
umiestnenými nad kaskádovou plochou s rebrami.
Výhody:
1. Kaskádový profil privedie primárny vzduch bližšie k dýze.
2. Dochádza k posúvaniu paliva hlavne v stredovej časti, na bokoch kúreniska sa palivo zosúva až následne,
čím je docielená väčšia koncentrácia dreveného uhlia a vyššia teplota pri splynovaní nad dýzou.
3. Nedochádza k napchaniu dreveného uhlia nad dýzou a tým ku zhasínaniu či pulzovaniu plameňa.
4. Je tým zaistené rovnomerné horenie dreva.
5. Zlepšuje sa funkcia splynovania a horenia plameňa.
Prehľad obrázkov na výkrese
Na obrázku č. 1 je znázornený zvislý pozdĺžny rez teplovodným kotlom v oblasti kúreniska a na obrázku
č. 2 je znázornený zvislý priečny rez teplovodným kotlom v oblasti kúreniska.
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Príklady uskutočnenia
Príklad 1
Kúrenisko kotla (obr. 1 a 2) pozostáva z telesa 1, kde v spodnej časti spaľovacieho priestoru sú umiestnené tvarovky 2 s kaskádovým profilom so zhodnou dĺžkou a zhodným uhlom sklonu plochy.
Prvá kaskádová plocha 3 kaskádového profilu je vybavená jedným rebrom 4. Tvarovky 2 majú pod prvými kaskádovými plochami 3 vytvorené základné otvory 5 prvej fázy.
Počas spaľovania drevnej hmoty v kotle je do jeho spaľovacieho priestoru jednofázovo cez základné otvory 5 prvej fázy tvarovky 2 vháňaný primárny vzduch podporujúci proces spaľovania.

60

2

SK 6396 Y1

5

10

Príklad 2
Kúrenisko kotla (obr. 1 a 2) je zhodnej konštrukcie, ako je opísané v príklade 1, s tým rozdielom, že kaskádový profil tvarovky 2 má rozdielnu dĺžku a rozdielny uhol sklonu plochy.
Tiež kaskádová plocha 3 kaskádového profilu je vybavená tromi rebrami 4 a tvarovky 2 majú vytvorené
okrem základných otvorov 5 prvej fázy aj doplnkové otvory 6 ďalšej fázy.
Pri takejto konštrukcii kúreniska je do jeho spaľovacieho priestoru viacfázovo cez otvory 5 prvej fázy i
otvory 6 ďalšej fázy vháňaný primárny vzduch podporujúci proces spaľovania.
Priemyselná využiteľnosť
Kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla podľa uvedeného opisu sa dá využiť ako kúrenisko pre kotly na spaľovanie a splynovanie dreva, brikiet, peliet, drevného odpadu alebo biomasy pri kotloch na vykurovanie rodinných domov i väčších budov.
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1. Kúrenisko teplovodného splynovacieho kotla na spaľovanie najmä dreva, brikiet, peliet, drevného odpadu alebo biomasy, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v spodnej časti telesa (1) kotla sú umiestnené
tvarovky (2) s kaskádovým profilom, tvoreným prvou kaskádovou plochou (3), a/alebo ďalšími kaskádovými
plochami (7), pričom kaskádový profil má zhodnú dĺžku a uhol sklonu plochy a/alebo aj rozdielnu dĺžku aj s
rozdielnymi uhlami sklonu plochy.
2. Kúrenisko podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kaskádové plochy (3, 7) sú vybavené minimálne jedným rebrom (4).
3. Kúrenisko podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že tvarovky (2) s kaskádovým profilom sú na jednofázový prívod primárneho vzduchu vybavené základnými otvormi (5) prvej fázy, ktoré sú
umiestnené pod prvou kaskádovou plochou (3) a/alebo doplnkovými otvormi (6) ďalšej fázy, na viacfázový
prívod primárneho vzduchu, ktoré sú umiestnené nad prvou kaskádovou plochou (3).
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