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Sposób spalania paliwa dla podgrzewania odbiorników ciepła
takich jak kotły i piece przemysłowe oraz urządzenie

do spalania paliwa

Przedmiotem wynalazku jest sposób spalarnia
paliwa dla podgrzewania odbiorników , ciepła ta¬
kich jak kołty i [piece przemysłowe oraz urządze¬
nie dó spalania paliwa.

Wydobywające się z urządzeń sfc>alagących spa¬
liny, które mają odpowiadać normom o ochronie
środowiska), mogą zawierać jedynie nieznaczne
ilości sadzy i niespailonych gazów, takich jak
tlenek węglan wodór i węglowodory, jak również
tlenków aizotu i trójtlenku siarki. Podczas-, gdy
sadza, miespalorie gazy i tlenki azotu muszą być
eliminowane ze względów zdrowotnych, jak i ze
względu na ochronę środowiska, to trójtlenek
siarki — ze względu na niebezpieczeństwo powo¬
dowania korozji powierzchni chłodzących w (urzą¬
dzeniach kotłowych.

Znany jest na przykład z opisu patentowego
RFN nr 916 843 sposób spalania paliwa, w którym
zmniejszenie zawartości sadzy i niespaionych gar
zów następuje w wyniku zmiany stosunku paliwa
i doprowadzonego .powietrza uzyskiwanego na diro-
dże zwiększenia nadmiaru powietrza,

Z podatnego opisu znane jest również urządzenie
do spalania patowa, zalwierające zespół gazyfiku-
jący, w którym następuje wstępne spalanie paliwa,
komorę ogniową do dalszego spalania oraz zespoły
wymiany ciepła. Zespół gazyfikująjcy posiadła do¬
prowadzenie paliwa i doprowadzenie powietrza
pierwotnego. Komora ogniowa zawiera zespół do¬
prowadzania1 powietrza drugorzędowego oraz ze-
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spół doprowadzania powietrza trzeciorzędowego
z każdorazowo podłączonym zespołem wymiany
ciepła. Związane jest to ze zwiększeniem zapatrzeć
bowania mocy przez wentylatory doisltarczające po»-
wietrze i ze zmniejiszeniem 'sprawności cieplnej
urządzenia spalającego, przy czym zawartość tlen¬
ków azotu i trójtlenku siarki ulega jedynie nie¬
znacznemu zmniejszeniu.

Przy zmniejsizeniu naidmiariu powietrza', dla do¬
brego wymieszania patowa z powietrzem, konieczne
jest zwiększenie ciśnienia powietrzai, a więc i mocy
wentylatora. Podczas, gdy w spalaniach zaczyna się
pojawiać sadza i niespalone gazy, to jednocześnie
zawartość tlenków azotu ii trójtlenku siarki
zmniejsza się tylko o kilka procent.

Tlenki azotu i trójtlenek siarki jpowstają Szcze¬
gólnie przy nadmiarze powietrza i przy tempera¬
turach przekraczających i400°C. tZ tego powodu .
zaproponowano zastosowanie urządzenia .spalające¬
go z urządzeniem gazyfikującym w postaci komory
spalania, do której powietrze dopłyfwa dwustop¬
niowo, przy czym w pierwszym stopniu spalanie
odbywa isię przy zastosowaniu chłodzenia, a do
całkowitego spalania (doprowadza się dopiero
w drugim, sfbąpniu. W ten sjposóib można (było
obniżyć zawartość tlenków azotu z rzędu 500 części
na milion/Nim3 o 40 do 60°/o, ale zawartość trój¬
tlenku siarki pozostała w ziafcadzie niezmieniona
na poziomie 250 części na milionyjNim3. Ponieważ
już stężenie 1 części ną milion NiO (tlenku azotu)
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i 10 części na mliiMon S03 <tirój1ilenek JsŁtacrlci) jest
niebezpieczne, względnie niepożądane, zatem znane
urządzenia ^gaJlaiJąice z komoala|md spalania nie sfpeł-

™iti&y w pełni fl^ajwiiaJnych przed niimi żądań. Trud¬
ność polega na (tym, żą usuwanie ze spalin nie¬
potrzebnych składników jesit powiązane ze sprzecz-
nyinft wymaganiami, co wymazai się tym, że odironia
z^tTor^^wys^^ diużego nadmiiairu powietrza, na-
tomiaist ochrona środowiska i olchirona płaszczyzn
chłodzących urządzeń kotłowych możliwie małego
rajdnoaaru powietrza. Itaudlnoścć zwiększa pcoadto
niewielka iredniia jednostkowa moc grzejna zna¬
nych urządzeń spadających, powodująca konieczność
liczenia {sdę z poważnymi zapotrzebowaniem na
przestrzeń roboczą, zużyciem materiałów, zwłaszcza

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu spa¬
lania paliwa dla podgrzewania odbiorników ciepła
takticlh jak kotły i piece przemysłowe, który nde
ma ndedogofdno^ci sposobów znanych ze stanu tech-
nikL

Dalszym celem wynalazku jest odpracowanie
konstrukcji urządzenia do spalarnia paliwa Wtóre
w najwyższym stopniu uwzględniła ochironę środo¬
wiska d zdrowia, a jednocześnie wykazuje możliwie
najwyższą sprawność cieplną przy najmniejszym
zapotrzebowaniu na zajmowaną przestrzeń d ma¬
teriały budowlane.

Cel wynalazku zofstał osiągnięty przez to, że
paliwo spala się w pierwszym stopniu spalarnia
przy niedonii&irze powietrza pierwotnego dla wy¬
tworzenia gorących gazów; palnych, stopniowo spala
się gorące gazy palne w drugim stopniu spalania
za pomocą powietrza drugorzędowego, doprowa¬
dzanego również w iłoiścd niewylstairtadającej dla
.całkowitego spalenia oraz iw trzecim stopniu spala¬
nia za pomocą powietrza tozetipraejdowego dopro¬
wadzanego w dOoeici potrzebnej dOial całkowitego
spajŁeflaią po, czym wydirauchruje sdę gorące gazy od¬
bierając im ciepło, przy czyni oziębia się te gazy
o co n^mndej 80°C do temperatury ponad 650°C
przed wprowadzeniem dnugorzędiowego powietrza
i miesza się te gazy bez odbierania ciepła w tem¬
peraturze ponad ©50°C .przed ich wydmuchaniem.

Powietrze trzeciorzędowe tmoze być doprowa¬
dzone więc&j niż w jednym stopniu dzięki czemu
gazy palne są naprzemiennie chłodzone i nagrze¬
wane. W ten sposób temperatura spalania może
być utrzymana w grandioach średnich wielkości*,
a temperatura maksymalna korzystnie nie prze¬
kracza 1400°C, co pnejctycznie rzecz biorąc, unie¬
możliwia powstawania tlenków azotu d trójtlenku
siarki.-

Cel wynalazku został osiągnięty również przez
to, że między zespołem gazyfikującym a komorą
doprowadzania powietrza drcugorzędowego usy¬
tuowany jest co najmniej jeden zespół wymiany
ciepła, a między zespołem wymiany depta pod¬
łączonym do komory dojprowadzania powietrza
trzeciorzędowego a pddłąjczonyim do komory ognio¬
wej konwekcyjnym zespołem wymiany ciepła usy¬
tuowana jeHt naecihiłodzona komora mieszantai.

Przed komorą mieszania usytuowana jest pewna
liczba równoległych względem siebie kanałów
ogniowych. Korzystnie jestt, jeśli komora miesza¬

lnia przystosowlaina do spalania pyłu węglowego
ukształtowana jest jiako miulrtiicyklonj z pewną liczbą
usytuowanych równolegle względem siebie cyklo¬
nów.

5 Pirzedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy¬
kładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia blokowy schemat wszystkich istotnych
dla' wynalazku części, fig. 2 — urządzenie spala¬
jące o układzie pionowym w przekroju podłużnym,

10 fig. 3 — urządzenie w przekroju wzdłuż linm
Ol—III oznaczonej na £ig. 2, fig. 4 — urządzenie
w przekroju wzdłuż linii IV—IV oznaczonej na
fig. 2,< fig. 5 — urządzenie w przeklroju podłużnym
wzdłuż Hiniii V—V oznaczonej na ifiig. 6, fig. 6 —

15 urządzenie w przekroju wzdłuż linii VI—VI ozna^
czomej na fig. 5, fig. 7 — ilnme rozwiązanie urzą¬
dzenia według wynalazku w przekroju, fiig. 8 —
urządzenie z fig. 7 w .widoku z g6ry, fig. 9 <—
ulrządizenie z fig. 7 w przekroju wzdłuż linii IX-^IX

so oznaczonej na fig. 8.
Zespół gazyfiifcujący 20 może stanowić na przy¬

kład komorę spalania, posiadającą przewód 22 do¬
prowadzający pailiwo d przewód 24 doprowadza¬
jący powietrze piierwoltne. Wylot zespołu gazyifiiku-

25 jącego 20 jest połączony poprzez dalej opisaną
jednostkę z komorą ogniową 26, która nua znane
komory 28, 30, doprowadzające powietrze drugo-
rzędowe i powietrze trzeciorzędowe, do których są
dołączone zespoły 32 .względnie 34 wymiany ciepła.

20 Całość wyżej wymienionych jednostek do wytwa¬
rzania d spalania gazu tworzy kanał płomieniowy
36. Wylot kanału płomieniowego 36 jest połączony
z konwekcyjnym zespołem 38 wymiany ciepła po¬
siadającym wylot 40 spalin,

33 Zgodnie z wynalazkiem kanał płomieniowy 36
jest wraz z wyżej wymienionymi znanymi częścia¬
mi, ograniczony co najmniej częściowo za pomocą
ogniotrwałych ścian ceramicznych 42. W przedstaw
wionym przykładzie wykonania ściany rozciągają

40 sdę na całej długości kanału płomieniowego 36, ale
mogą być poprzerywane, w jednym lub kilku
miejscach. Kanał płomieniowy 36 przebiega od
komory ogniowej 26 to jest w kierunku przepływu
gazów palnych oznaczonym istrzaflfcą 44 aż do nie-

45 chłodzonej komory mieszania 46. Odcinek oznaczo¬
ny strzałką 44 łączący zespół gazyifiikujący 20 z ko¬
morą ogniową 26 zawiera zespół 48 wymiany ciepła

Dzięki ukształtowaniu urządzenia spalającego
zgodnie z wynalazkiem spalanie paliwa jest roz-

w ciągnięte w czasie i w przestrzeni dzięki czemu
uzyskuje się całkowite IspaMiie bez stosowania
niedopuszczalnie; wysokich temperatur. Ogniotrwała
ściana ceramiczna służy do podtrzymania płomie¬
nia w warunkach istniejących (umiarkowanych

55 temperatur. Zjawisko to zostanie dokładniej wy¬
jaśnione przy opisie działania urządzenia1 spalają¬
cego według wynalazku.

Do zespołu gazytffikaiją!cego 20 poprzez przewód
22 doprowadzone jest paliwo np. olej, a poprzez

60 przewód 24 doprowadzone jest powietrze pierwot¬
ne, przy czym ilość paliwa i powietrza są tak
dobrane, że w zespole gazyfikującym 20 następuje
spalanie przy niedomiarze powietrza w wyniku cze¬
go wytwarza się gorący gaz paOny. Gaz ten płynie

« w kierunku wskazanym strzałką 50, do pierwszego
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zespołu 48 wymiany ciepła na (przykład imiędzy
opłomki, gdzie zostaije silnie ochłodzony. Wymiary
i wielkości przepływu są talk dobrane,: że. obniże¬
nie temperatury gazu wynosi eo najmniej 50°C
Zabezpiecza) to Isltrumień gazu przed przekroczeniem
temperatury 1400°C, co jest: warunkiem zapofbiegai-
jącym tworzeniu tlenków azotu;' Zespół wymiany
ciepła oznaczony strzałką 52 służy na przykład do
odparowywania fwody.

Gorący gaz po ołcfołodzeniu w pierwszym zaispole
48 wymiany ciepła' płynie w kierunku oiznaczoinym
strzałką 54 do koimoiry 28 doprowadzania pawietrza
drugorzędoiwego w komorae ogniowej 26, gdzie
wnaiz z powietrzem dr.ugorzędowyin zostaje pod¬
dany dailszemu spalaniu w postaci wyciągniętego
świecącego płojmiemiag Doprowadzane powietrze
drugorzędowe oznaczone ijest strzałką 56. Gaz roz¬
grzany w komorze 28 dołprowadzainia powietrza
drugorzędowego płynie w kierunku oznlaczonyim
strzałką 58 do drugiego zespołu 32 wymiany ciepła;
w którym płomień oddaje ciepło, tak jak to za¬
znaczono strzałką 60. Świecący pŁpmień roaśarza:
ceramiczną ścianę 42 dzięki czemu*?iespół 32 wy¬
miany ciepła jest rozgrzewany (talCTO przez pro¬
mieniowanie ścoyan 42, dzięki czemu płomień po-
mimo^ochłodzenia nie gaiśmie. Z drugiego zespołu
32 wymiany ciejpła ochłodzony strumień przepływa
w kiertii^^4J|naczpriym strzałką 62 do komwy 30
dopmwadzanii^a powietrza trzeciorzędowego, gdzie
zostaje zmieszany z powietrzem trzeciorzędowym,
którego doprowadzenie oznaczono strzałką 64.

Podczas^ gdy w komorze 28 doprowadzania po¬
wietrza drugorzędowego ispaflaniie dSdbywa się jesz¬
cze przy niedomiarze powietrza, to spalaniu w ko¬
morze 30 doprowadzania powietrza? trzeciorzędo¬
wego, towarzyszy nadmiar powieitrza dzięki czemu
uyskuje sdę całkowite spailamie pozostałych jeszcze
gazów palnych. Spaliny płyną'teraz w kierunku
oznaczonym strzałką 66 do> (trzeciego zespołu* 34 wy¬
miany ciepła, skąd po ochłodzeniu zostają skiero¬
wane zgodnie ze strzałką 70 do komory mieszania
46. W tym miejscu spaliny zostają celowo przy
nadmiarze powietrza i w temperaturze od około
700—1000°C dokładnie wymieszanie >bez oddlawania
ciepła, co zostak) oznaczone .strzałką 72, a przy tym
zostają całkowicie ispałone pozostałe resztki nie-
spaionych gazów, sadzy i cząstek węgla, tak że
z komory mieszalnia 46 uchodzą w kierunku ozna¬
czonym strzałką 74 bezbarwne i praktycznie rzecz
biorąc, czyste spalany, które dostają się do kon¬
wencjonalnego czwartego zespołu 38 wymiany cie¬
pła, w którym oddają swe ciepło np. poprzez po¬
wierzchnie chłodzące do nie pokazanego odbiornika
ciepłą tak jak to oznaczono strzałką 76. Zamiast
jednego zespołu 38 wymiany ciepła może istoieć
kilka takich zespołów.

Na fig. 2 przedstawiono rozwiązanie, w którym
urządzenie spaflające według wynalazku stanowi
palenisko kotłowe o układzie pionowym.

Zespół gazyfiteujący 20 stanowi komora'spalarnia
•£ przewodemV2 doprowadzałjącyni paliwo 22 i prze¬
wodem 24 doprowadzającym .powietrze. Pierwszy
zespół 48 wyflypatty icriepła stanowi wężownica, któ¬
rej doprowadzenie i odprowadzenie oznaczono od¬
powiednio przez .48a d 48b,
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W piokazainym pfzykładze poiwietrze d*ni#orzędo-
we oznaczone liczbą 56 wpływa do komory 28 do¬
prowadzenia powietrza1 drugorzędowego poprzez
kanały 56a, których iwyloty oznaczono przez 56b.

W przykładzie tym drugim zespołem 32 wymiany
ciepła !są opłomki 32a dołączone do rur rozdziel¬
czych 32b względnie 32c. Powieforze trzeciorzędowe
oznaczone liczbą 64 dopływa do komór- 30 dopro¬
wadzania powietrza trzeciorzędowego poprzez ka¬
nały 64a, które w pokazanym przykładzie odga¬
łęziają isiię z kanału doprowadzającego powietrze
drugorzędowe, a co zostało zaznaczone liicżbaimii 56
względnie 64. Wyloty 64a kanałów powietrza trze¬
ciorzędowego są w komorze 30 doprowadzania po¬
wietrza trzeciorzędowego umieszczone na różnych
wysokościach A—A wizględnie B^B i są oznaczone
liczbami 64A względnie 64B. Trzeci zespół 34 wy¬
miany ciepła stanowią również rury 34a połączone
z rurami rozdzielczymi 34b wzglęjdnie 34c i należą
na przykład do pnzegrzewalcza lufo parownika.

.W przykładzie wykonlanjia według jwynaiŁazku
komorę mieszania 46 stanowi projsty cykfom, ®Q
komocy tej dołączono dwa konwekcyjne wyimien-

M niki ciepła, s|anowiace czwarty zespół 38 wymiany
ciepła. Pieosfszy z tych wymienników sktala się
z rur pairoWttiika lub przegrzewacza 38a z komo-
ranoi rozdzielczymi wzgtlędnie zbiorczymi 38b
względnie 38c, przy czym rury 38a są umiesaczone

H pod kątem około 15° dila za^eiwnietniiia krażendaj
/wody. Drugi konwekcyjny wymiennik ciepła skła¬
da się z rur 38d, należących na przykład do prze-
grzewacza wody za-silającej z niepokaizanyimli nia
rysunku Amonami rozdzielczymi wzglęjdnie zbiór-

M czymij
,,. Jejjtaostki 20, 48, 28, 32, 30, 34 i 46, tzn. cały
kanał płomieniowy 36 są otoczone ogniotrwałymi
ścianami cerapiikaznymi 42, które w czasie pracy
urządzenia nagrzewają się i oddają ciepło częściom

40 rur 32a względnie 34% zwróconym do ściian 42,
co znacznie poprawia przenoszenie energii oraz
zwiększa żywotność rur.

Z fig. 3 i 4 wynika, że stosunek powierzchni
ściany ceramicznej do powterzchnd napronitóeniowy-

45 wanej rury jest poniżej (przy ufwz^lędnfleniiu kie¬
runku przepływu gazów) komory 30 doprowadzania
powietrza trzeciorzędowego większy niż powyżej
tego miejsca. Oznacza to, że t^d jeist większe od
ta/d, gdzie d oznacza średnicę rur 32a i 34a,, naftou

* miast ta względnie tb oznaczają odstępy między
rurami w zespołach 32 *w3glejdnae 34 wymiany
ciepła. W ten sposób prornieniowanie cieplne roz¬
żarzonej ściany certamiicznejj 42 zostaje tak dopa¬
sowane do spadku temperatury w komorze 30 do-

55 prowadzania powietrza trzeciorzędowego, że tam
gdzie, temperaJtura płomieniia jest niż«!za, odprowa¬
dza się [poprzez ruirę 34a mniej ciepła z trzeciego
zespołu 34 odbioru ciepła połoeonego poniżej
indejisca doprowadzania powietrza trzeciorzejdowego

60 niż poprzez rurę 32a z drugiego zespołu 32 wy¬
miany ciepła położonego powyżej komory 30 do¬
prowadzania powietrza trzeciorzędowego. Poprawia
to gospodarkę ciep&ną urządzenia sjpał&jącegO'
i czyni priacę tego urządzenia bardziej nieza-

^ wiodkią.
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Bozwiązanóe urządzenia spalającego według wy¬
nalazku działa w sposób następujący: poprzez pirze-
wód 22 zostaje doprowadzone paliiwo, takie jak na
przykład olej, miał węglowy, miał drzewiny, które
w komorze reakcyjnej zespołu ©a!zyfikującego, 20
zostaje zmieszane z powietrzem pierwotnym do¬
prowadzanym przez przewód 24. IIoiść powietrza)
pierwotnego wynosi old 20—40*7o ilości powietrza
potrzebnego do [spalania; dzięki Czemu spalanie
pałiWa w zespole gazyfikującym 20 następuje przy
niedfomiairze powietrza, pirzy czyni zależnie od ilości
powietrza wytwarza, się„ temperaturę od 800—
1300°C. Powstały gołrący gaz płynnie w kierunku
wskazanym strzałką 50 ^poprzez pierwszy zespół 48
wytmiiamy ciepła, gdzie zostaje ochłodzony o cp
najmniej 50°C przez wodę krążącą w wężowmicy,
tak że gaz dochodzący do komory dostarczania
powietrza drugorzędowego ma temperaturę około.
8i00°C, a jego temperatura przy daliszyin spalaniu
nie przekracza i14i00oC.

Ilość powietrzla drugiorzędowego dopływaj ącego
poprzez kanały 56a i wylplty 56b jelst kcirzyistnie 'tak
doflbirairiavze wynosi: 65-^45P/o teoretycznie potrzebnej
ilości. Spalanie w miejscu doprowadzania po¬
wietrza <tai^oirzejdioiwe@o odbywa się- wieje itakże
przy noedomiairze powietaai, wyinoiszsieym teraz od
10—-&PI% dzięki czemu ponownie powstaje palny
gaz zawierający Co, H^ CH oraz CNHN, jak rów¬
nież zawierający liczne wytrącone cząptfci węgla*
które zamieniają staimień gazu w intensywnie
świecący płomień. Ograniczenie temperatury giatzu
skutecznie zapobiega tworzeniu NO i S03.

Oiepło płomienia luchodząceigo w kierunku ozna¬
czonym strzałką 58 z komory 28 doprowadzania
powietrza dirugorzędoweigo zostaje w drugimi ze¬
spole 32 wymdiany ciepła przekazane na ttefodze
ptfomde2ii0wta)rLia częściowo optankom 32a a częścio-
wo ścianie ceramicznej 42. Jak wynika z rysunku,
rozżarzone ściany drugiego zespołu 32 wymiany
ciepła napronTieniowują również te sforony opłoimek
32a, które. są • oldwóoone od isttirumiienia gazu 58.
Jak jiuż wspomniano uzyskuje się przez to zwiększe¬
nie możliwości przenoszenia energii* .przez opłomiki
32a oraz zwiększenie ich żywotooisci1, ibędące wy¬
nikiem ich bardziej równomiernego nagrzewania.

Spalarnie jest komtynuowiaine w komorze 30 do¬
prowadzania powietrza trzecijoirzędowegoi, gdzie roz¬
żarzone gazy dopływające x kierunku ozniaczonego
strzałką 82 mieszają isiię z powietrzem trzeciorzędo¬
wym dopaaowaidzanym poprzez kanały 64a i wyloty
64A oraz 64B. Piowrieteze trzeciorzędowe jeslt dopro^
wadzane z niewielkim nadmilatrem^ dzięki czemu
można uzyskać całkowite spalanie. Spaliny płynące
hW kierunku oznaczonym strzałką 66 chłodzą się
oddając swe ciepło poprzez promieniowanie, ru-
.irom 34a taeciego zespołu 34 wymiany ciepła,
W powyższy spojsób otrzymuje się wydłużony świe-
cącyi płomień o 'umiaaftpwanej itempeiłataze nie
przekraczającej 1400°C, dzięki czemu nie dochodzi,
praktycznie rzecz biorąc, do powstawalnia NOx czy
też S03. Płomień wygaisia stppniowpy a przy tym
jego temperatura spada do 700—e0O°C.

Oazy uchodzące w kierunku oznaczonym strzał¬
ką 70 z trzeciego zespołu 34 wymiany ciepła do¬
stają ftię do komory mieszańca 46, gdzie uderzają

w górną scianę 46a komory i gdzie zostają dokład¬
nie wymieszane, co pokazuje strzałka 72. W wy-
mtifcu wymieiszamiiai, cząstki siadzy; względnie nie-
spalone składniki gazu pozostałe ewentualnie

5 w wygasającym w tym miejscu płomieniu docho¬
dzą do zetknięcia z móezużytyłn jeszcze powietrzem
i w panującej w komorze temperaturze 700—000°C
zostają całkowicie spalone. W ten sposób umożli¬
wia się pracę przy niewielkim nadmiarze .powietrza

lo bez powstawania, tak jak to ma miejsce w zna¬
nych paleniskach kołtowych, lokalnych przegrtze-
wań o temperaturze 4600^1800°C i bez potrzeby
stosowania wentylatorów dużej mocy do mdelszainia
spalin z powietrzem.

15 Opuszczając komorę mieszania 46 spaliny po¬
zbawione sadzy, tlenku węgla, i węglowodorów
i 'zawierające jedynie bardzo małe ilości NOx li S03
dofpływają do czwartego zespołu 38 wymiany ciepła,
gdzie ich temperatura wynolszącia ponad 650°C zo-

20 staje obniżona do zwykle spotykanej wartości około
150°C. Następnie ochłodzone i oczyszczone spalimy
zostają wytiaiLoJne z ^urządzenLa spalającego do oto¬
czenia zgo)dń4e>z kierunkiem oznaczonym strzałką
40 . Przeciętnla jednostkoiwa moc grzejna

25 (kcal/m2) h, urządzenlia spalającego według iwyna-
malazku je^st znacznie większa niż w znapiych pale¬
niskach kotłowych, gdyż zgodnie- z obtoczeniami
nie 38 do 4)0% a 68 do 73V© użyteczn#*mocy grzej¬
nej (Kcal/h) jelst przenoszonych przez promienio-

30 wanie nai powierzchnie grzejine dzięki czemu
wpływ konwekcyjnych powierzchni grzejnych po¬
siadających mniejszą jednostkową moc grzejną jest
znacznie inniejfezy niż w przypadku powierzchoi
grzejnych w polstaci pęku nur. Opór aerodynar

35 miiczny dla s.pallih w kanale płomieniowym 36 jest
znałcznie imniejszy niż w iznajnych urządzeniach
spalających ponieważ ilojść irzędów rur umieszczo¬
nych w sitnumieinJiu spalin jest mniejsza niż w do- ^
tychcza&owych urzejdzeniach, Z jednej sitirony jest

40 to wynjikiem tegoi, że przy takiej samej mocy
grzejnej,, procentowy udział konwekcyjnych po¬
wierzchni grzejnych jest mniiejiszyt, a z drugiej
strony wynikiem tego, że wymiair konwekcyjnych
zespołów rurowych jest w kierunku osi rur zawsze

45 większy od pozosjtalych dwóch wymiarów pro-
sitopadłych ido kierunku słtrumieniia gazów.

SKig. 5 16 (przedstawiają rozwiązanie z poziomym
urządzeniem spalającym. Rozwiązanie to różmi siię
od poprzedniego szczegóinde tym, że we wspólnej

50 komorze mietazanija kończy się kilka kanałów pło¬
mieniowych. W rtezwiązaniiu zatetosowano sześć ka¬
nałów 36A, 36B i 36C względnie 36D i 36E, z któ¬
rych trzy ipokaaano na ifig. 5 d dwa na fig. 6. Po¬
przednio omówione szczegóły zostały oznaczone

55 w kanale płomieniowym 36A tak samo jak ich
odpowiedniki ma £ig. 2, na której pokazano urzą-
rzenie- <y układzie pionowym i posiadające poje¬
dynczy kanał płomieniowy 36. Komora mieszania
46 silanowi odcinek wszytstkich kanałów ipkanienio- ,

eo wych 36A itd., prtzez co uzyskuje się oszczędność
na zajmowanej przestrzenii i na kosrtach budowy.

Dalszą cechą jest to, że różnlicę w ślbctóunku
wielkości powieingchind ściany cerwńcznej i po¬
wierzchni napromieniowanych rur na otfankach

«s poniżej i powyżej komory doprowadzania powietrza
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trzeciorzędowego uzyskuje się nie przez różnicę
w odstępach pomiędzy rumami 32A względnie 34A,
ałe pirzez nakładki 42A powiększające powierzchnię
ściaia ceramicznych 42. Dzięloi takiemu rozwiązaniu
mogą być stosowane zalsadniczo jednakowe zespoły *
rur.

Również i w tym rozwiązaniu, zespól 38 wy¬
miany ciepła dołączony do koimoiry mieszalnia) 46
jest zbudowany z rur 38a względnie 38d. iW obu
grupach, wyimiar a konwekcyjnego zespołu wy- io
miany ciepła, mierzony w kierunku tuk 38a
względnie 38d jest większy od {prostopadłych do
tego kierunku wymiarów b i c. Oznacza to, że
wymiair a jest zawsze większy od wymianu, h
względnie c, dzięki czemu ilość rzędów rur ułożo- 15
nych w kierunku przepływu 44 jest niewielka, co
odpowiednio zmniejsza opór aerodynamiczny dla
spalin.

Fig, 7 przedstawia przykład rozwiązania., w któ¬
rym urządzeniem spalającyim według wynalazku 20
jesst pailehiiskó irusztcwe, które «aa dwa kamały
płomieniowe 36A i 36B ż wspólnym zespołem
gazyfikującym 20/" ipierw^zy zespół 48 w^priany
ciepła i kanały doprowadzające powSeitirize jdtf^o-
rzędowe z wlotami 56b. Potnizej zespołów 32A,/a
względnie 3£B wymiany ciepła*, kanałów płomie¬
niowych 36A względnie 36B przewidziano znany
ruszt łańcuchowy 80, który isięga do przodu aż pod
sklepienie 82,, a ido tyłu iaż do kanału 64a, którym
doprowadzane jest powietrze trzeciorzędowe. Po- 30
wietrze pierwotne dopływa między segmenty
rusztu łańcuchowego 80 poprzez przewód 24 do¬
prowadzający ^-powietrze pierwotne ódti^etoiy
ścianą 84 od komory 28 drugorzędowej. Komora 28
doprowadzania1 powietrza drugorzędowego jest 35
z kolei oddzielona ścianą 86 od komory 30 dopro¬
wadzania powietrza trzeoiorzędowego ^irĄeszcjzione-
go również pomiędzy segmentami rusztu łańcucho-
wego. Węgiel jest doprowadzany do irusztu łań¬
cuchowego -80 w znany sipofeób z buntom 88. 40

Palenisko rusztowe według wynalazku* pokazane
na fig. 7 działa w sposób nJatstejpujący: kawałki
węgla przedostają się z >bunkra 88 ma rulsżt łańcu¬
chowy 80 gdzie zostają zapalone i zgazyfikowane
w obszarze sklepienia 82. Zapalenie i gazyfikacja 45
przebiegają w poprzednio ©pisany sposób pnzy <<nl:e-
doimiarze powietrza, podobnie, jak w przykładach
opisanych w rozwiązaniu z fig. 2 do.4, z tą jednak
różnicą, że w tym rozwiązaniu pa|iwiern przy do¬
pływie powietirza pierwotnego jetet węgieł w klau 50
wałkach. W tym przypadku zespół gazyfikujący 20
składa' się z odcinka rusztu łańcuchowego 80 przed
ścianą 84 i z niechłodzonej części sklepiieniia 82.

Pierwszy zespół 48 wymiany ciepła stanowią
nury wbudowanie u wylotu sklepienia 82. Gazy M
opuszczające pierwszy zefspół 48 wymiany ciepła
napotykają na powietrze dirugorzędowe wypływa^
jące z wylotów 56b umieszczonych pomiędzy ściia^
nami 84 i 86 i rozpalone podążają w poprzednio
opisany sposób w kierunku oznaczonym strzałkami w
58A i 58B do drugich zespołów 32A względnie 32B
wymiany ciepła

Następny odcinek dirogi przepływu gazów tworzą
miejsca doprowadzania! powietrza trzeciorzędowego
30A względnie 30B, Tu powietrze trzeciorzędowe •»

dostarczone kanałem 64a rmiesza się- ze strumieniem
gazu, (przy czym cząsteczki iwęgla porwane
z trzeciego odcinka paleniska inusztowego 80 znaj¬
dującego isię zai ściainą $6 zatają <rozżairzotne.
względnie spalone.

Dalszy przebieg spiailandiay odpowiada termu który
został opiisany w przykładach ilustrowanych fig. 2
do 4. ,

tW przykładzie wykonania na fig. 8 o 9 przedsta¬
wiono urządzenie według wynalazku zasilane rniai-
łem węglowym, posiadające czteiry zespoły dopro¬
wadzenia paliwa (z których trzy pokazane oznai-
czono liczbami 20A, 20B i 20€). Cztery kanały
płomieniowe 36A itd. są dołączone do imiuilticyklo-
nu, który ispeinia rolę komór mieszania 46, Dzięki
temu, że komorę mieszalnia tworzy grupa cyklonów
46A, 46B, 46C, 46D uzyskuje się stouteczne wytrą¬
canie popiołów1 lotnych, obficie występujących
przy spalaniu miału. Pozwała to również na za*-
stosowanie znanego i dlatego nie pokazanego1 na
rysunku elektrofiltru umieszczonego nia wyłoicie
nie pokazanego czwartego konwekcyjnego aelspołu
wymiany ciepła!, dzięki czemu również i przy za¬
silaniu urządzenia miałem węglowym można za¬
chować żądlącą czystość . ulatniających się spalin.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób spalania paliwa dla podgrzewania od¬
biorników ciepła taikAch jak kotły Ł piece przemy¬
słowe, znamienny tym, że paliwo spala się
w pierwszym stopniu spalania przy niedomiarze
powietuza pierwotnego dla wytworzenia giorących
gazów palnych, stopniowo (spteuLa się te gorące gazy
palne w dfrugim stopniu spaUafnfija za pomocą po¬
wietrza drugoazędowego, doprowadzanego również
w ilości niewystarczającej dla całkowitego spafle-
nia oraz w trzecim stopniu skłania za pomocą
powietrza trzeciorzędowego doprowadzanego
w ilości potrzebnej dla całkowitego spalenftą po
czym wydmuchuje się te gorące gazy odbierając
im ciepło, przy czym oaiębiia się tę gazy o co naj¬
mniej i50°C do temperatury poraaiS 050°C przed
wprowadzeniem drugorzędowego powietrza i mie¬
sza się te gazy bez:odbierania idepła w tempera¬
turze ponad OSO^C ,przed m$i wydimbctaniiem.

2. Sposób według aastrz. 1, znamienny tjm, że
powietrze trzeciorzędowe doprowadza się w kiliku
stopniach, dla napirzerniennego "ofchładzania i na¬
grzewania gazów palnych.

3. Sposób według zatstrz. 2, znamienny tym, że
gazy palne podgrzewa się do temepnatury nie wyż¬
szej od 1400°Cj

4. Sposób według zatetrtz, 1, znamienny tym, że
gazy palne miesza się przy nadmiarze powietrza
w temperaturze od 700°^1000°C.

5. Urządzenie do spalania paliwa dla odbiorników
ciepła* takich jak kotły i piece przełmystłowe, za^
wierające zespół gazyfikujący w którym naistępuje
wstępne spaJainie paliiiwa, komorę ogniową do dal¬
szego spalarnia oraz zeispoiły wymiany ciepła, przy
czym zespół gazyfikujący iposiiada doprowadJzeruie
paUiwia i doprowanizerkie powietrza pierwotnego, ko¬
mora ogniowa wypoJsażona jeat w zespół doprowai-
dzenia powietrza drugorzędowego oraz w zespół
doprowadzenia powietrza trzeciotrzędowego z każdo-
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raaowo podłączonym zespołem wymćany ciepła,
przy czym do komoty ogniowej podłączony kon-
wekfcyjmy zespół odbierania ciepła, znamienny tym,
że między izeispoiłem gaizyfdtougącym (20) a komorą
(28) doprowiadizaniia powietrza dt,ugołrzędowe@o Usy¬
tuowany jest co natimnóej jeden zespól (48) wy-
miiiałiy oiepła a między zespołem (34) wymiany
diełpłą podłączonym do komary (80) doptrowiadiziamUa
powietrza trze<aowzędowego» a podłączonym do ko¬
mory ogniowej (26) konwekcyjnym zespołem (18)
wymiany cdepła usytuowania jest niiechłodizoina ko¬
mora mdesaamiei (46X

ia

12

6. Urządzenie według zaiste. 5, w któirym zespól
gazytfikujący oraiz komona spalania twoirzą kanał
ogmiowyi, znamienne tym, że przed niiechłodzoną
'komorą mieszania (46) 'usytuowana jest peiwna
liczjba równoległych wzjględelm isliebie kanałów
ognrloiWycn (36A, 36B, 36C względnie 36D i 36E).

7. Unządzende według zasitriz. 5 aJlbo 6, znamienne
tym, że komora mieszania (46) przystosowania do
spadania pyłu węgłowego ukssrtałtowana jest jako
multacykilon z pewną liczbą usytuowanych równo¬
ległe względem sdiebrle cyklonów (46A, 46B, 46C, 46D).

'■2-f£
^J 

^p^'

\r\ 4d

*£-

Cd
rig.3

ta

ta

*.d

■O

■e-f

-e-

FvgA

th

tb

tb



112 852

Fig. 5

56X

Fig. 6



112 852

&tJ 04 y 56 b 26 66 6<n

Fig. 7

56B 203
4€D

Fig.6
466

A6C

Fig*
46A

LZGraf. Z-d Nr 2 — 1437/82 110 egz. A-4

Cena 45 zł


	PL112852B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


