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Opis
Vynález sa týka zariadenia na úpravu fluida obsahujúceho aspoň tri špirálové pružiny, cez
ktoré prúdi fluidum, a tie sú usporiadané v nádobe tak, že je medzi týmito špirálovými
pružinami vytvorený vnútorný medzipriestor, ktorým súčasne prúdi fluidum.
Zo spisu DE 20 2004 012 440 U1 je známa točená alebo vinutá špirálová pružina usporiadaná
na vnútorný prietok kvapaliny všetkého druhu na jej zavedenie do flexibilnej hadice alebo do
pevnej rúrky. Špirálová pružina v uvedenom spise úžitkového vzoru je pritom vytvorená ako
vinutá, resp. točená pružina, ktorá má s výhodou dĺžku 370 mm. Zariadenie opísané v spise
úžitkového vzoru DE 20 2004 012 440 U1 sa používa na úpravu vody aktiváciou. Základnou
myšlienkou je vitalizácia vykonávaná dynamizáciou, t.j. vírením. Vír je účinný univerzálny
prírodný princíp. V prírode dochádza k takmer všetkým čistiacim a vitalizačným procesom
cestou vírenia; voda, vietor a oblaky sú jasným príkladom, ako príroda vykonáva čistenie a
narastajúcu energetizáciu. So zariadením opísaným v uvedenom spise úžitkového vzoru sa
takáto vitalizácia napodobní. Použitá špirálová pružina sa vyznačuje tým, že pri pohľade v
pozdĺžnom smere obsahuje zúženie a rozšírenie. Tiež sa môže meniť vnútorný priemer tejto
špirálovej pružiny. Teraz sa však ukázalo, že zariadenie s takouto špirálovou pružinou
vykazuje aj nevýhody, keďže množstvo fluida prechádzajúce touto špirálovou pružinou,
najmä množstvo vody, je príliš malé, takže sa nemôže dosiahnuť dostatočný účinok pri
revitalizácii fluida, najmä vody.
Ďalej potom je už zo spisu US 2006/027624 A1 známe zariadenie na ošetrenie fluida, ktoré
obsahuje minimálne tri vinuté a/alebo točené špirálové pružiny, ktorými prúdi fluidum a ktoré
sú uložené vnútri nádoby vybavenej symetricky a s vyplnením priestoru usporiadanou
vstupnou stranou prúdenia a proti nej ležiacou odtokovou stranou, pričom tieto špirálové
pružiny majú v pozdĺžnom smere kontinuálne sa meniaci prierez, čím vzniknú zúženia a
rozšírenia, a tieto minimálne tri špirálové pružiny sú v nádobe usporiadané tak, že ich
rozšírenia na seba doliehajú a definujú aspoň jeden vnútorný medzipriestor, ktorým prúdi tiež
fluidum, pričom tieto špirálové pružiny sú skonštruované rovnako a pri pohľade v pozdĺžnom
smere vykazujú rôzne rozšírenia prierezu.
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Vychádzajúc z toho je úlohou predloženého vynálezu zverejniť zariadenie na úpravu fluida,
ktoré je vhodné na vitalizáciu väčších množstiev fluida, pričom súčasne má byť dosiahnuté
ešte aj to, aby bola možná homogenizácia rovnako ako aj zvírenie.
Vynález vychádza zo zariadenia na úpravu fluida, ktoré obsahuje aspoň tri vinuté a/alebo
točené špirálové pružiny vnútri nádoby vybavenej vstupnou stranou prúdenia a symetricky
s vyplnením priestoru proti nej uloženou odtokovou stranou. Usporiadanie a vytvorenie
špirálových pružín je pritom vyhotovené tak, že sú vnútri nádoby vytvorené súbežne, pričom
tieto špirálové pružiny vykazujú v pozdĺžnom smere kontinuálne sa meniaci prierez, pričom
sú tieto špirálové pružiny skonštruované rovnako a pri pohľade v pozdĺžnom smere sú
vybavené rôznymi rozšíreniami prierezu, ktorých prostredníctvom doliehajú na seba a tak
definujú, resp. nimi je definovaná v zúženiach vytvorená vnútorná dutina, ktorou tiež prúdi
fluidum. Tieto dutiny je možné rozoznať v pohľade v priečnom reze (na obr. 1 je to vzťahová
značka 3), keď sú vedľa seba usporiadané 2 špirály (obr. 2) a medzi týmito špirálami je
vytvorený priestor.
Podľa vynálezu sa navrhuje, aby boli špirálové pružiny vybavené rovnakými zúženiami a
rozšíreniami a aby sa tieto zúženia a rozšírenia kontinuálne menili, avšak aby boli ich zúženia,
resp. rozšírenia veľmi výrazné.
Podľa vynálezu je pritom nádoba vytvorená ako valcová alebo ako viachranná, napr. ako
štvorhranná, šesťhranná alebo osemhranná. Podstatné v predloženom vynáleze je to, že
špirálové pružiny sú s výhodou vstavané do valcovej nádoby s vyplnením priestoru vnútri
neho tak, že na seba doliehajú a definujú už opísanú vnútornú dutinu.
Je tak k dispozícii zariadenie na vitalizáciu fluida, najmä vody, ktoré môže bez problémov
spracovávať aj väčšie množstvá fluida. V dôsledku usporiadania aspoň troch špirálových
pružín a vytvorenia definovanej vnútornej dutiny medzi špirálovými pružinami sa tiež
dosiahne ďalšie zlepšenie charakteristiky zvírenia.
Podľa predloženého vynálezu sú pritom tieto špirálové pružiny vstavané dovnútra valcovej
nádoby, pričom môžu byť tieto špirálové pružiny usporiadané tak, že fluidum je v špirálových
pružinách vedené ľavotočivo alebo pravotočivo. To je dosiahnuté príslušne vinutými a/alebo
príslušne zatočenými špirálovými pružinami. Vytvorenie nádoby odpovedá zhruba dĺžke
špirálových pružín. Priemer nádoby je dimenzovaný príslušne tak, aby sa vnútri nej mohol
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usporiadať zvolený počet špirálových pružín. Tento priemer je pritom definovaný presne tak,
aby špirálové pružiny doľahli svojou vonkajšou stranou cez rozšírenie na vnútornú stenu
nádoby a vnútri definovali vyššie opísanú dutinu. Podľa predloženého vynálezu je pritom
možné použiť usporiadanie troch alebo viacerých špirálových pružín, napr. usporiadať vnútri
štyri špirálové pružiny, pozri napr. obrázok 3.
Valcová nádoba môže s výhodou pozostávať z plastového materiálu, z kovu, z keramiky
alebo zo skla. Nádoba je vybavená vekom uzatvárajúcim nádobu fluidne tesne, pričom toto
veko je vytvorené tak, že samo môže viesť vstupujúce fluidum vnútri priestoru medzi
špirálovými pružinami, ako aj cez špirálové pružiny samotné. Vytvorenie takto fluidne
tesného veka sa môže vykonať tiež tak, že je pomocou tesnenia pevne spojené s valcom.
Zariadenie podľa vynálezu obsahuje potom opäť na strane výstupu usporiadané veko, ktoré je
analogické s vekom na vstupnej strane, pričom toto je tiež uzavreté fluidne tesne a slúži na
odvod vitalizovaného fluida.
Podľa vynálezu sa pod pojmom fluidum rozumejú ako kvapaliny rôznych viskozít, tak aj
plyny. Zariadenie podľa vynálezu sa tak môže používať nielen na vitalizáciu vody, ale aj na
zvírenie a homogenizáciu fluid, resp. zmesí rôzneho druhu, ako aj na úpravu plynov,
napríklad ako katalyzátor výfukových plynov.
V zariadení podľa vynálezu je pritom možné usporiadať špirálové pružiny vo vnútornom
priestore tak, že pokiaľ existuje rovnaký počet pravotočivých aj ľavotočivých špirálových
pružín, vznikne nakoniec homogenizátor. Vynález zahrnuje samozrejme aj formy
uskutočnenia, v ktorých existuje iba jeden druh špirálových pružín, napr. pravotočivé alebo
ľavotočivé, a potom dochádza k jednostrannému zvíreniu fluida.
S výhodou sú v zariadení podľa vynálezu špirálové pružiny usporiadané v nádobe s pomocou
opláštenia, s výhodou je to tak vo valcovej nádobe.
Opláštenie slúži v podstate na to, aby sa umožnila presná fixácia a presné vyrovnanie
špirálových pružín. Opláštenie, ktoré môže pozostávať z bežných materiálov, napr. z plastu,
môže navyše obsahovať na moduláciu rôzne materiály, ako meď, mramor, alebo kovy, ako je
meď, alebo kryštály. Tieto látky môžu byť rozmiestnené v opláštení v určitom usporiadaní.
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V zariadení podľa vynálezu je ďalej možné aj to, že je uzavretý medzipriestor, ktorý vznikne
medzi vnútornou stenou nádoby a špirálovými pružinami. Toto uzavretie môže byť
dosiahnuté vyplnením plastovou hmotou alebo iným výplňovým materiálom. Tým je zaistené,
že je na vstupnej strane dovnútra prúdiace fluidum, napr. voda, vedené výlučne medzi
špirálami a cez špirály.
Vynález zahrnuje však aj formy uskutočnenia, v ktorých je aj tento vonkajší medzipriestor
ponechaný voľný, takže existuje aj možnosť vykonávať tam ďalšie zvírenie fluida.
Špirálové pružiny, ktoré sa môžu použiť v zariadení podľa vynálezu, majú s výhodou dĺžku
10 mm až 3500 mm, výhodne 300 mm až 500 mm, úplne zvlášť výhodne 370 mm.
Tieto dĺžkové rozmery platia samozrejme príslušne aj na dimenzovanie nádoby. Špirálové
pružiny sú pritom, ako je to už známe z nemeckého spisu úžitkového vzoru DE 20 2004
012 440 U1, vo svojom priereze premenlivé, to znamená, že obsahujú zúženie a rozšírenie. Je
teda najmä použité usporiadanie, kedy sú špirálové pružiny vytvorené tak, že sa pri pohľade
v pozdĺžnom smere kontinuálne rozširujú a potom opäť zužujú. S výhodou sú tieto zúženia,
resp. stenčenia priemeru pružiny na počiatku priebehu malé, potom sa však kontinuálne
sťahujú smerom ku koncu dovnútra, takže v celkovom priebehu sa vytvorí zužujúca sa
lievikovitá redukcia priemeru špirály. Špirála samotná môže pozostávať z bežných
materiálov, ako je nerezová oceľ, keramika, sklo alebo plast. Zariadenie podľa vynálezu sa
ďalej vyznačuje ešte aj tým, že špirálová pružina má vnútorný priemer, ktorý sa tiež môže
kontinuálne meniť. Vo výsledku to vedie k tomu, že pomocou kontinuálne sa meniaceho
prierezu sa vnútri špirálovej pružiny existujúce samotné tlakové a vákuové momenty
superponujú. V zariadení podľa vynálezu je teraz, ako už bolo opísané, usporiadaných
niekoľko týchto špirálových pružín určitým spôsobom vnútri valcovej nádoby s vyplnením jej
priestoru tak, že sa ešte vytvorí aj vnútorný medzipriestor a tým vznikne narastajúci účinok
homogenizácie, resp. zvírenia.
V prípade vody sa môže zariadenie podľa vynálezu napojiť cez odpovedajúce prepojovacie
súčasti priamo na vodovodný kohút. Voda, ktorá tak vystupuje z kohútika, je od vstupnej
strany prúdenia zavedená do zariadenia podľa vynálezu a po príslušnej úprave vody je
vyvedená von na výstupnej strane. Teraz sa ukázalo, že takto ošetrené fluidum, ako je voda,
má s ohľadom na vitalizáciu mocné vlastnosti.
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Vynález bude ďalej bližšie opísaný na základe dvoch obrázkov.
Obrázok 1 predstavuje schematický priečny rez vedený zariadením podľa vynálezu so štyrmi
špirálovými pružinami a so vzniknutým medzipriestorom 3.
Obrázok 2 predstavuje dve vedľa seba usporiadané špirálové pružiny s prierezom meniacim
sa v pozdĺžnej orientácii a s medzipriestormi 3 tým vytvorenými.
Obrázok 3 predstavuje usporiadanie s viac špirálovými pružinami a s príslušnými rôznymi
medzipriestormi vytvorenými medzi pružinami.
Obrázok 1 predstavuje zariadenie podľa vynálezu v priečnom reze určené na ošetrenie fluida.
Ako vyplýva z obrázka 1, sú v nádobe, ktorá je vytvorená ako valcová a má priemer 40 mm,
usporiadané štyri špirálové pružiny 2, 2´, 2´´a 2´´´. Tieto špirálové pružiny sú pritom
usporiadané vnútri valcovej nádoby a cez opláštenie 10 sa tieto špirálové pružiny 2, 2´, 2´´a
2´´´ dotýkajú vonkajšej steny nádoby 1. Dimenzovanie valcovej nádoby musí byť preto
zladené s priemerom špirálových pružín. Ako vyplýva z obrázka 1, sú v prípade tohto
príkladu usporiadané štyri špirálové pružiny 2, 2´, 2´´a 2´´´ s vyplnením priestoru vnútri
valcovej nádoby tak, že vznikne vnútorný medzipriestor 3. Tento vnútorný medzipriestor 3
je pritom úplne obklopený týmito štyrmi špirálovými pružinami 2, 2´, 2´´a 2´´´ tak, že je tým
definovaný na prúdenie zhora dolu priechodný medzipriestor. Dimenzovanie tohto
medzipriestoru 3 závisí samozrejme na usporiadaní a dimenzovaní priemeru špirálových
pružín 2, 2´, 2´´a 2´´´ a na priemere valcovej nádoby. V predloženom prípade je ukázaný iba
horný prierez zariadením podľa vynálezu. Tieto štyri špirálové pružiny majú v prípade
zobrazenia na obrázku 1 dĺžku 1370 mm a majú premenlivý prierez, ako bude bližšie
vysvetlené na obrázku 2. Pri uvedení zariadenia podľa vynálezu do prevádzky je potom
fluidum vedené pomocou veka usporiadaného na strane vstupného prúdenia do dutiny 3, aj do
špirálových pružín 2, 2´, 2´´a 2´´´. Špirálové pružiny 2, 2´, 2´´a 2´´´ sú vytvorené tak, že majú
na strane vstupného prúdenia vnútorný priemer, ktorý je označený písmenom a, a na strane
výstupného prúdenia vnútorný priemer, označený písmenom b. Vnútorný priemer špirálových
pružín sa mení po celej dĺžke týchto špirálových pružín od priemeru 7 mm na strane
vstupného prúdenia až na 2 mm na strane výstupného prúdenia. To je schematicky
znázornené na obrázku 1 značkami a a b.
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Na prevádzku zariadenia podľa vynálezu je usporiadané veko, samozrejme spojené fluidne
tesne s valcovou nádobou 1 (nie je tu znázornené), ktoré je vyhotovené tak, aby sa mohlo
fluidum, napr. voda, zaviesť ako dovnútra medzi štyri špirálové pružiny 2, 2´, 2´´a 2´´´, tak aj
do medzipriestoru 3. Na výstupnej strane je tiež usporiadané odpovedajúce uzatváracie veko,
ktoré je, rovnako ako veko na strane vstupného prúdenia, spojené s valcovou nádobou.
Obrázok 2 teraz predstavuje dve špirálové pružiny 2, 2´, ktoré sú v tejto forme uskutočnenia
vstavané do zariadenia podľa obrázka 1. Špirálové pružiny 2, resp. 2´ sú vyhotovené rovnako
a majú v pozdĺžnom smere rôzne rozšírenia prierezu. Prvé rozšírenie prierezu je označené
značkou 9, druhé a tretie rozšírenie prierezu značkami 9´ a 9´´. Ako vyplýva z obrázka 2, sú
tieto špirálové pružiny 2, 2´ podľa vynálezu vyhotovené pritom tak, že sa síce kontinuálne
mení ich zúženie a rozšírenie, sú však v tomto zúžení, resp. rozšírení rôzne silno výrazné. V
zariadení podľa vynálezu je dôležité, že špirálové pružiny usporiadané vnútri valcovej nádoby
sú vybavené rovnako prebiehajúcimi rozšíreniami a zúženiami. Vo výsledku to znamená, že
špirálová pružina 2, aj špirálová pružina 2´ sú pri pohľade v pozdĺžnom smere vyhotovené s
rovnakým priebehom, to znamená, že musia byť vybavené rozšíreniami 9, 9´, resp. 9´´ na
rovnakých miestach. Tým sú vytvorené medzipriestory 3 znázornené na obrázku 1. Tieto
medzipriestory sa menia vždy podľa zosilnenia ich výrezu v pozdĺžnej osi 9, 9´ a 9´´ a
vytvárajú tak možnosti na zvírenie fluida. Pokiaľ sa týka materiálu, môže byť príslušná
špirálová pružina, rovnako ako v uvedenom prípade, vytvorená z plastu, z nerezovej ocele,
z keramiky alebo zo skla. Dĺžka vyobrazených špirálových pružín je 370 mm. Hrúbka
najväčšieho zosilnenia, t.j. priemer na najsilnejšom mieste, je 4 mm.
Podľa vynálezu sú teraz vo valcovej nádobe, ktorá je vytvorená rovnako, ako je to v
uvedenom prípade, symetricky usporiadané aspoň 3 špirálové pružiny a sú umiestnené
s vyplnením priestoru vnútri valcovej nádoby. Vyplnenie priestoru znamená podľa vynálezu
to, že špirálové pružiny doliehajú svojimi rozšíreniami na vnútorné steny a vnútri vytvárajú už
opísanú dutinu.
Obrázok 3 predstavuje schematicky konštrukčné uskutočnenie zariadenia podľa vynálezu, v
ktorom je množstvo špirálových pružín 2, 2´, atď. zostavených do určitého systému. Na
obrázku 3 nie je zobrazená valcová nádoba, v ktorej sú usporiadané špirálové pružiny 2, 2´,
atď. Aj tu sú, analogicky ako na obrázku 1, usporiadané špirálové pružiny tak, že vznikne
vnútorný medzipriestor 3. Dimenzovanie tohto medzipriestoru 3 závisí tiež na dimenzovaní
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priemeru jednotlivých špirálových pružín. Ako vyplýva z obrázka 3, vzniknú pri použití
množstvá prstencovito usporiadaných pružín 2, 2´,atď. dodatočné medzipriestory 3, 3´´ a 3´´´,
ktorými prúdi fluidum. Tieto medzipriestory prinášajú dodatočné zvírenie. Vo veci
vysvetlenia vzťahujúceho sa k obrázku 3 je treba poukázať ešte na to, že prídavné špirálové
pružiny 2´a 2´´ boli do obrázku 1 zakreslené čisto schematicky. Nádoba 1 tak obklopuje v
skutočnosti všetky špirálové pružiny 2, 2´ a 2´´.
Takéto fluidizačné zariadenia sa môžu používať napríklad na fluidizáciu plynov, najmä
výfukových plynov v oblasti automobilov.
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Patentové nároky
1. Zariadenie na ošetrenie fluida obsahujúce aspoň tri vinuté a/alebo točené špirálové pružiny
(2, 2´, 2´´ a 2´´´), cez ktoré prúdi fluidum a ktoré sú symetricky a s vyplnením priestoru
usporiadané vnútri nádoby (1) vybavenej vstupnou stranou prúdenia a protiľahlou odtokovou
stranou, pričom tieto špirálové pružiny (2, 2´, 2´´ a 2´´´) majú v pozdĺžnom smere kontinuálne
sa meniaci prierez, čím vzniknú zúženia (12, 12´, 12´´) a rozšírenia (9, 9´, 9´´), a tieto aspoň
tri špirálové pružiny (2, 2´, 2´´ a 2´´´) sú usporiadané tak, že svojimi rozšíreniami (9, 9¨, 9´´)
doliehajú na seba a definujú aspoň jeden vnútorný medzipriestor (3), cez ktorý tiež prúdi
fluidum, pričom tieto špirálové pružiny (2, 2´, 2´´ a 2´´´) sú vyhotovené rovnako a pri pohľade
v pozdĺžnom smere sú vybavené rôznymi rozšíreniami prierezu, vyznačujúce sa tým, že
špirálové pružiny (2, 2´, 2´´ a 2´´´) majú rovnako prebiehajúce zúženia (12, 12´, 12´´) a
rozšírenia (9, 9´, 9´´), a tieto zúženia (12, 12´, 12´´) a rozšírenia (9, 9´, 9´´) sa síce kontinuálne
menia, avšak sú vo svojom zúžení (12, 12´, 12´´), resp. rozšírení (9, 9´, 9´´) rôzne silne
výrazné.
2. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že nádoba (1) je vyhotovená ako valcová,
pravouholníková, hexaedrická alebo oktaedrická.
3. Zariadenie podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúce sa tým, že špirálové pružiny (2, 2´, 2´´ a
2´´´) sú vyhotovené z doľava /alebo doprava vinutého a/alebo zatočeného drôtu s uložením v
nádobe (1).
4. Zariadenie podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 3, vyznačujúce sa tým, že strana
vstupného prúdenia a odtoková strana sú vybavené fluidne tesným vekom, ktoré je vytvorené
tak, že fluidum môže prúdiť do špirálových pružín a medzipriestorom definovaným
špirálovými pružinami (2, 2´, 2´´ a 2´´´).
5. Zariadenie podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 4, vyznačujúce sa tým, že je usporiadaný
párny počet špirálových pružín (2, 2´, 2´´ a 2´´´), s výhodou 4, pričom je usporiadaný vždy
rovnaký počet pravotočivých a ľavotočivých špirálových pružín (2, 2´, 2´´ a 2´´´) v nádobe (1)
tak, že vznikne homogenizátor.
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6. Zariadenie podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 4, vyznačujúce sa tým, že v nádobe (1) sú
usporiadané špirálové pružiny (2, 2´, 2´´ a 2´´´) buď pravotočivé alebo ľavotočivé, takže
vznikne na jednu stranu sa otáčajúci vír fluida.
7. Zariadenie podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 6, vyznačujúce sa tým, že špirálová
pružina (2, 2´, 2´´ a 2´´´) má dĺžku od 10 mm do 3500 mm, s výhodou 300 mm až 500 mm.
8. Zariadenie podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 7, vyznačujúce sa tým, že špirálové
pružiny (2, 2´, 2´´ a 2´´´) majú vnútorný priemer 2 mm až 10 mm.
9. Zariadenie podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 8, vyznačujúce sa tým, že fluidum je
kvapalina alebo plyn.
10. Zariadenie podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 9, vyznačujúce sa tým, že špirálové
pružiny (2, 2´, 2´´ a 2´´´) sú v nádobe (1) zafixované s opláštením (10).
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