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Urządzenie do zgazowywania paliwa w zawiesinie

Przedmiotem wynailaizkui jest urządzenie do zga-
zowywania paliwa w zawiesinie.

Z opisu patentoweglo RFN nr 2 425 96(2 znamy
jest generator gazu do gazyfikowamia pod pod!-
wyżfezoinyim ciśnieniem, szczególnie pomiędzy 1,5^-
1,8 MPa, rozdrobnionego materiału palnego two¬
rzącego zawiesinę wraz z gazami zawierającymi
tlen. Jest on wyposażony w zewnętrzną, rozłączną
osłonę ciśnieniową, której wewnętrzna stroma po¬
siada wielowarstwową izolację ze szczeliną dela-
tacyjną, przez którą przepływa gaz obojętny, oraz
ścianę rurową, przez którą przepływa wcdai, przy
czym szczelina delatacyjna znajduje się między
zewnętrzną i wewnętrzną warstwą izolacyjną a
izolacja ta włożona jest między osłonę ciśnieniową
a ścianę rurową, zaś ściana rurowa przy rozłącz¬
nej osłonie ciśnieniowej jest w całości wyjmowal-
na przy szczelinie delatacyjinej z osłony ciśnienio¬
wej.

W znanych urządzeniach po opuszczeniu gazo-
genenatora gaz ma temperaturę, pnzy której po¬
piół ma wysoką płymność, z reguły wyższą niż
1400°C. Wychodlzący gaz zawiera mgłę ciekłych
cząsteczek żużla. Do dalszego przetwarzania ten
gaz w stanie surowym musi byc ochłodzony do
około 300°C. Żużel z węgla jest zwykle lepki w
zakresie temperatur 1500—900°C, i ma skłonność
do tworzenia osadów na ściankach, wylotach itp.,
co utrudlniai zgazowywanie lub prowadzi do całko¬
witego zablokowania przewodów. Kiedy cząsteczki
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nie są lepkie mogą być usuwane za pomocą takich
znanych urządzeń jak cyklony, separatory ru¬
rowe, filtry i tym podobne.

Ponadto podczas procesu występują różnice
5 temperatury w urządzeniu od 14O0°C w komorze

gazyfikacyjnej do kilkuset stopni Celsjusza w ko¬
tle bezpaleniskowym może to być powodem po¬
wstawania nadmiernego naprężenia cieplnego w
różnych częściach urządzenias.

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia,
w którym czas trwania okresów operacyjnych po¬
między kolejnymi naprawaimi będzie wydłużony,
a ponadto posiadającego strefę chłodzenia zdolną
do chłodzenia gorących gazów w sposób gwałtow¬
ny przez zakres temperatury krytycznej, gdizie za¬
nieczyszczenia stałe w gazach mogą stać się lepkie.
Tym samym nie będą miały miejsca nadmierne
naprężenia, cieplne.

Uirizą-dizeniie do zgazowywainia paliwa w zawiesi¬
nie w drodze reakcji z gazami zawierającymi tlen
o podwyższonym ciśnieniu, składające z komory
gazyfikacyjnej znajdującej się w zewnętrznej po¬
włoce ciśnieniowej i z rurowego odcinka chłodze¬
nia na szczycie komory gazyfikacyjnej, wchodzą¬
cego do nakładanego kotła bespaleniskowego, gdzie

25 komora gazyfikacyjna i powłoka ciśnieniowa^ mają
wspólną nieruchomą podporę w poziomie spala¬
nia komór występujących w komorze gazyfika¬
cyjnej a kocioł bezpaleniskowy ma nieruchomą

30 podporę niedaleko dna, według wynalazku cha-
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riakteryzuje się tym, że posiada elementy rozsze¬
rzalności cieplnej, znajdujące się w części ruro¬
wej powłoki aiśiniieffidowej i otaczające odcinek
chłodzenia, z którym są połączone za pomocą złącza
oraz elementy rozszerzalności cieplnej zinajdiujące
się w części rurowej w dole kotła bezpaleniskowego
i* otaczające odcinek chłodzenia, z którymi są po¬
łączone za> pomocą złącza.

Elemenity rozszerzalności cieplnej są podłużnie
elastycznymi elementami części rurowych powłoki
ciśnieniowej i kotła bezpaleniskowego uformowa¬
nymi przez mieszkowe pafadowane odcinki wspo¬
mnianych części rurowych. Połączenie głowicy wy¬
lotowej z głowicą wlotową w ciśnieniowej powło¬
ce jest uitworzone przez spiralnie zwianie tą rurę.
Rnira doprowadzająca pomiędzy głowicę wlotową
a wylotem w powłoce ciśnieniowej jest wyposar-
żona w część rozszerzającą się, korzystnie pętlę.

Przykład wykonania wynalazku jest przedista-
wiony na rysunku, który przedstawia w sposób
schematyczny urządzenie.

Urządzene przedstawione na> rysunku zawiera
komorę gazyfikacyjną 1, utworzoną przez ściany
rury wodnej (nie pokazanej) która jest umie¬
szczona w zewnętrznej powłoce ciśnieniowej 2. Do
komory jest doprowadzony kocioł bezpaleniskowy
3 oraz pośrednia sekcja- chłodzenia 4. Komora ga¬
zyfikacyjna 1 i powłoka ciśnieniowa; 2 mają nie¬
ruchomą podporę 7, na poziomie1 linii środkowej
komór spalania, występujących w komorze gazy¬
fikacyjnej (nie pokazanej). Na sączycie tootmiory
gazyfikacyjnej 1 jest zamocowana ruirowai sekcja
chłodzenia 4 i przechodzi do nakładanego kotła
bezpaleniskowego 3, który u spodu ma nieruchomą
podporę. Pomiędzy komorą gazyfikacyjną 1 a po¬
włoką ciśnieniową 2, środki rozszerzalności cie¬
plnej 5 są wprowadzane dla absorbowania względ¬
nej różnicy rozszerzalności cieplnej.

Dalsze środki rozszerzalności cieplnej 6 są wpro¬
wadzane dla absorbowania różnic rozszerzalności
termicznej pomiędzy kotłem bezpaleniskowym 3
i' rozszerzalnościi cieplnej komory gazyfikacyjnej 1
oraz pośredniej sekcji chłodlzenia 4.

Elemenity rozszerzalności cieplnej są podłużnymi,
elastycznymi) elementami części rurowych powłoki
ciśnieniowej i kotła odizysknicowego odpowiednio,
utworzonymi przez mieszkowe pofadowande od¬
cinków rumowych 9, 11.
' Elemenity rozszerzalności1 cieplnej 5 znajdują się
w rurowej części 9 powłoM aiśjnóeniowej otacza¬
jącej sekcję chłodzenia i są z nią połączone złą¬
czem 10. Elementy rozszerzalności cieplnej 6 znaj¬
dują się w części rurowej 11 w dnie kotła bezpa¬
leniskowego 3 otaczającego sekcję chłodzenia 4 i są
z ntią połączone za pomocą złącza 12. Wodne rury
ścian gazyfikacyjnej komory rozciągają się od gło¬
wicy wlotowej 13 do głowicy wylotowej 14. Połą¬
czenie głowicy wylotowej z wylotem 15 w po-
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włóce aismendowej jest utworzone przez spiralnie
zwimdę.tą część rurową 16, tak aby mogła absor¬
bować względną rozszerzalność cieplną pomiędzy
komorą gazyfikacyjną 1 a powłoką ciśndendową 2.

; Rura doprowadzająca pomiędzy głowicą wlotową
13 i wlotem 17 w ciśniieniiowej powłoce 2 jesft wy-
iposaiżona w część rozszerzającą się, w rodzaju
pętli 1$, aby mogła absorbować różmice razazerjaal-
nościi cieplnej pomiędzy rurą, powłoką ciśnieniową

j i dolną częścią komory gazyfikacyjnej.
Znajdująca się u szczytu komory gazyfikacyjnej

1 część w kształcie ściętego stożka, która także
może stanowić ścianę rurową, przechodzi w wy¬
lot .przewężenia' 19, zaś pomiędzy tym przewęże-

. niem a końcem' wlotowym sekcji chłodzenia 4
znajduje się ■komora 20, która może być także wy-

* posażona w elementy wlotowe (nie pokazane) obo¬
jętnego gazu chłodzącego.

Zastrzeżenia pa t ent o> w e

1. Urządzenie do zgazowywaniiai paliwa1 w zawie¬
sinie w drodze reakcji z gazami zawierającymi
tlen o podwyższonym ciśnieniu, składające się ko¬
mory gazyfikacyjnej znajdującej się w zewnętrz¬
nej powłoce aiśinieoiowej i z rurowego' odcinka
chłodzenia na szażycie kiomory gazyfikacyjnej,
wchodzącego do nakładanego kotła odzyskniico-

^ wego, gdzie komora gazyfikacyjna i powło¬
ka ciśnieniowa mają wspólną nieruchomą pod¬
porę w poziomie spalania komór występują¬
cych w komorze gazyfikacyjnej a kocioł bez¬
paleniskowy ma nieruchomą podporę niedaleko

35 dna>, znamienne tym, że posiada' elementy rozsze¬
rzalności cieplnej (15), znajdujące się w części' ru¬
rowej (9) powłoki ciśnieniowej (2) i otaczające od¬
cinek chłodzenia (4) z którym są połączone za po¬
mocą złącza (10) oraz elementy rozszerzalności

^ cieplnej (6) znajdujące się w części rurowej (11)
w dole kotła bezpalmiskowego (3) i otaczające od¬
cinek chłodzenia' (4) z którym są połączone za po¬
mocą złącza (12).

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym,
45 że elementy rozszerzalnościi' cieplnej (5, 6) są po¬

dłużnie elastycznymi' elementami części rurowych
(9, 11) powłoki ciśnieniowej i kotła bezpalmisko¬
wego (3) uformowanymi przez mieszkowo pofa¬
dowane odcinki wspomnianych części rurowych.

50 3. Urządzenie według zasitrz. 1, znamienne tym,
że połączenie głowicy wylotowej z głowicą wlo¬
tową w ciśnieniowej powłoce jest utworzone przez
spiralnie zwiniętą rurę (16).

4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym,
55 że rura doprowadzająca pomiędzy głowicę wloto¬

wą <13) a wylotem (1.7) w powłoce ciśnieniowej (2)
jest wyposażona w część rozszerzającą się, ko¬
rzystanie .pętlę (18).
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