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Palniki do kuchenek naftowych t. zw.
ciche posiadają wiele znaczniejszych
i drobniejszych niedogodności, wskutek
których pomimo cichego spalania, nie
mogły uzyskać przewagi nad palnikami

czyniąc kuchenkę niezdatną do dalszego
użytku. Przy palnikach z luźną komorą

szumiącemi.

nik. Wadliwe ulatnianie przyczynia się
również do prędszego zapchania komo¬
ry gazyfikacyjnej, wskutek koksowania,
co skraca okres używania kuchenki.
Dla przyśpieszenia ulatniania zmniej¬

Za najważniejsze braki są uważane:
mała zdolność ulatniania się paliwa za¬
równo przy ciśnieniu wysokiem, w któ¬
rym to wypadku komora gazyfikacyjna
nie otrzymuje dosyć ciepła, jak i przy

ciśnieniu bardzo niskiem, gdyż wtedy
słaby płomień nie jest w stanie wydać
dostatecznej ilości ciepła do ulatniania

mieszalną koszt naprawy jest stosunko¬
wo niewielki, natomiast przy palnikach
z komorą stałą trzeba zmienić cały pal¬

szano otwór dyszy, przez którą gaz wy¬
pływa, aby w ten sposób zapobiec do¬
pływowi większej ilości paliwa, niż go
się może ulotnić. Powstają jednak stąd

paliwa, które częściowo wydobywa się
w płynnym stanie, powodując częstokroć
nieszczęśliwe wypadki. Zarówno przy
luźnych jak i przy zalutowanych komo¬
rach mieszalnych może nastąpić z roz¬
maitych powodów „podpalenie", które

rozmaite niedogodności, w szczególności
zaś, że ujście zatyka się jeszcze łatwiej
wskutek koksowania i źe do czyszcze¬

niejednokrotnie topi komorę mieszalną,

nięcie powyższych braków, stwarzając

nia tego otworu trzeba używać bardzo
cienkich, a więc nietrwałych, igieł.

Niniejszy wynalazek ma na celu usu¬

palnik, działający bez żadnego szumu
i dający się stosować nietylko w cha¬
rakterze kuchenki lecz równie i do oświe¬

tlenia, i dający płomień niewidoczny,
przyczem części, szybko się zużywają¬
ce, łatwo mogą być zastąpione nowemi

bez potrzeby wyrzucania całego palnika.
Podobny palnik wraz ze szczegóła¬

mi j@st uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pal¬

nik z koszulką żarową częściowo w prze¬

kroju pionowym, częściowo w widoku
bocznym, fig. 2 widok z góry bez ko¬
szulki żarowej, fig. 3 i 4 przyrząd do
przytwierdzania konsolki koszulki żaro¬

wej w przekroju pionowym i w widoku
z góry, a fig. 5 i 6 przyrząd ochraniają¬

cy od „podpalania" w widoku bocznym
i z góry.

Rurki 5, 3 (fig. 1) odgałęziają się od
sztućca 1, wśrubowanego w rurę wznośną kuchenki, między niemi umieszczo¬

na jest rurka 4 w kształcie głoski U
z dyszą o. W myśl wynalazku z rurkami
¦2 i 3, jest złączona pierścieniowa komo¬
ra gazyfikacyjna 6, której część górna

jest wytłoczona z jednego kawałka bla¬
chy w-kształcie uwidocznionym na fig. 1,
a mianowicie w ten sposób że nad dy¬

szą posiada óna otwór centralny 7 do
przepuszczania gazów palnych i we¬
wnętrzna jej ścianka 8 przebiega stoż¬
kowato aż do górnej części poziomej 9;
od tej poziomej części 9 ścianka ze¬
wnętrzna 10 komory gazyfikacyjnej prze¬

wód zewnętrzny zaopatrzony jest w po¬

trzebne dziurki ujściowe zwrócone ukoś¬
nie w górę i na zewnątrz. Ta część gór¬
na 14 komory mieszalnej jest złączona
z dolną częścią 16 zapomocą zagięcia
krawędzi tejże. Dolna część 16 tej ko¬
mory posiada również dziurki ujścio¬
we 18y skierowane ukośnie ku dołowi

i na zewnątrz, jakoteż szereg ujść skiero¬
wanych prosto na dół albo nawet ukośnie

na wewnątrz, o ile można jak najbliżej
ściany zewnętrznej 10 komory gazyfika¬

cyjnej. Górna część 14 i przytwierdzona
do. dolnej części 16, rura wpustowa 20
tworzą razem zewnętrzne i wewnętrzne

ścianki komory mieszalnej.

W rurze 20 umieszczone jest urządze¬
nie zapobiegające „podpalaniu się" skła¬

dające się z cienkiej rurki 21, zaopa¬
trzonej na stronie zewnętrznej w żeber¬

ka podłużne 22. Żeberka te stają na od¬
giętej krawędzi 23 części dolnej 16; ta

krawędź 23 i ściągnięcia krawędzi gór¬
nej rury 20 zabezpiecza rurkę 21 od po¬
dłużnego przesuwania się.
W celu zużytkowania palnika

do

oświetlenia żarowego na kopule 14 ko¬
mory mieszalnej umieszczona jest tulej¬

ka 24 (fig. 1, 3 i 4) do umocowania w niej

pręcika 25, na którego widełkowatym
końcu zawieszona jest nad palnikiem,
i wokoło tegoż koszulka żarowa. Jak
wynika z rysunku, niema tutaj zewnętrz¬

nych rurek zasłaniających światło i da¬
jących cień, jak w zwykłych palnikach

pierścieniowo obiegającą miseczkę 11.

naftowo żarowych.
Palnik zapala się w sposób zwykły
po uprzedniem podegrzaniu zapomocą

Rurki .L, 3 i 4 łączą się z komorą ga¬

spirytusu albo t. p. przyczem ulotnione

chodzi pionowo na dół i dalej tworzy

zyfikacyjną 6 przez spód 12.

paliwo przyptywa do kopuły 14 pod ci¬

Komora 13 do skutecznego zmiesza¬
nia gazu z właściwą ilością powietrza

śnieniem przez dyszę o, centralny otwór

przed spalaniem, niezbędna, aby to ostat¬

tern zostaje

nie odbywało się bez szumu, posiada

jak wynika z przekroju na fig. 1, kopu¬

wiednia ilość powietrza mieszaj ca się
z gazem w drodze ku otworom ujścio¬

lastą górną część 14y której dolny ob¬

wym na zewnątrz, po których przejściu.

ulatniaka, ochronnik 21 i rurkę 20. Przy-zarazem wciągnięta odpo¬

mieszanina gazu z powietrzem się za¬

ka i musi mieć przeto większe wymia¬

pala i w zupełności spala.

ry, które znowu wywołują wzrost kosz¬

Z powyższego wynika, że przy tern

urządzeniu komora gazyfikacyjna 6 pod¬
czas spalania może bardzo dobrze przej¬
mować ciepło, potrzebne do ulatniania,
gdyż płomienie, skierowane ną dół z dol¬
nej części i zwłaszcza wydobywające się
najbliżej zewnętrznej ścianki 10 ulatniaka ogarniają kompletnie tę ścianę aż do
dna komory gazyfikacyjnej.
"Otaczająca ulatniak zagięta krawędź
11 zmusza także wszystkie buchające na

dół płomienie przy podnoszeniu się ich
w górę do ogrzewania komory mieszal¬
nej, której część dolna jest nasadzona

tów wyrobu.

Do' dobrego ulatniania przyczynia się
i ten ważny wzgląd, że komora gazyfi¬
kacyjna 6 przy tym sposobie wykona¬
nia nie potrzebuje być zaopatrzoną w ru¬
rę wpustową luźną, lub jak toma miej¬
sce w palnikach cichych przylutowaną
do ulatniaka rurę wpustową dla ulotnionego paliwa, która wywołuje oczywiście

niekorzystne chłodzenie ulatniaka, gdyż
przepływające przez rurę chłodne po¬
wietrze zawsze ją studzi. Zgodnie z wy¬
nalazkiem ta rura wpustowa 20 umie¬

szczona jest w komorze mieszalnej, gdzie

lub naśrubowana na górną część ulatnia-

przeto

ka przez co otrzymuje się dokładne ze¬

działanie.

tknięcie z ulatniakiem na iego stronach

Pręcik 25 podtrzymujący koszulkę ża¬
rową 26 tkwi w otworze 27 tulejki 24y
wśrubowanej lub zanitowanej czopem 28
w kopułę 14. Tulejkajest podzielona od
góry do dna otworu 27 przeprowadzo¬

zewnętrznej, górnej i wewnętrznej. Dzię¬
ki temu

osiąga się

tę dobrą stronę,

że ulatniak bardzo- łatwo przyjmuje nad¬
miar ciepła udzielonego komorze mie¬
szalnej, podczas gdy ta ostatnia utrzy¬

muje się jednocześnie na niższej właś¬
ciwszej temperaturze, niż w zwykłych
palnikach z luźnemi

urządzeniami do

wywiera

korzystne

chłodzące

ną nie pośrodku szczeliną 29} dzięki cze¬

mu powstaje cieńsza część, połączona
tylko z dolną częścią tulejki. Część tę
można przycis nać do wetkniętego w otwór

mieszania gazu, nie mogącemi odprowa¬
dzić nadmiaru gorąca, i łatwo przepala-

pręcika, zapewniając silne zamocowania

jącemi się wskutek przegrzania. Szczel¬

ne przyleganie komory mieszalnej do

zapomocą śruby zaciskowej 30, co jed¬
nak jest nieco droższem.

ulatniaka zapobiega przedostawaniu się
gazów spalinowych przez szczelinę mię¬

palania" składa się" z cienkiej rurki me¬

dzy temi częściami do centralnej rury
wpustowej 20 i wywoływaniu tern pod¬

talowej 21 (fig. 5, 6) wytłoczonej w ten
sposób, aby powstały, naprzykład 3 bocz¬

palenia.

ne żeberka 22.

Ulatnianiu sprz}'ja jeszcze ta oko¬
liczność, że zewnętrzna, górna i we¬
wnętrzna ścianka komory gazyfikacyjnej

sięgają wysoko ponad wnętrze misecz¬
ki ii, która przy takim urządzeniu ula¬
tniaka i przyrządu do mieszania może
być bardzo niską. Przy zwykłych ustro¬
jach jest to niemożliwe, gdyż w nich ta
ścianka zewnętrzna stanowi główny śro¬
dek do przenoszenia ciepła do ulatnia¬

tegoż. Cel ten można również osiągnąć

Przyrząd chroniący od t. z w. „pod¬

Umieszczenie tego przyrządziku w ru¬
rze wpustowej L0, zapobiega powstawa¬
niu płomienia wewnątrz komory mie¬

szalnej, stanowi więc bezpiecznik prze¬
ciwko jej stopnieniu i uszkodzeniu.
Z powyższego wynika, że niniejszy
palnik posiada znaczne zalety w porów¬
naniu ze znanemi dzisiaj działającemi
cicho palnikami. Daje się on łatwo czyś¬
cić i pozwala na zamianę zużywających

się części. Oprócz tego można go sto¬
sować zarówno do palących się bez szu¬
mu kuchenek naftowych, jak również
i w charakterze palnika do światła ża¬
rowego. Przy użyciu palnika tylko do
gotowania tulejka 24 staje się zbyteczną.

Zastrzeżenia patent <^w e :

da na dole rozszerzenie, do którego do¬
pływa mieszanka gazu i powietrza z pier¬

ścieniowej przestrzeni utworzonej przez
rurę wpustową i równolegle do niej bie¬
gnącą zewnętrzną ściankę komory, przy¬
czem* rozszerzenie to w swych ścian¬
kach, stykających się pod kątem posia¬

1. Palnik gazyfikacyjny z pierścienio¬
wą komorą gazyfikacyjną wokoło mie¬

da ujściowe otwory z jednej strony skie¬
rowane ukośnie i do góry (15) z dru¬
giej strony otwory (18) skierowane ukoś¬

szalnego kanału paliwowego, prowadzo¬
nego do kopulastej komory mieszalnej
i urządzoną przy niej miseczką do skie¬
rowywania płomieni grzejnych tern zna¬

5. Palnik według zastrzeżeń 1 — 4,
tern znamienny, że dno (16) komory
mieszalnej jest w ten sposób ukształto¬

mienny, że górna część (9) komory ga¬

zyfikacyjnej 8, 10 wystaje ponad znaj¬
dującą się u zewnętrznej ścianki (10)
komory miseczkę (11) do skierowywa¬

nia płomieni i że łatwo dająca się odjąć
komora mieszalna (13) swą dolną roz¬
szerzoną częścią (18) obejmuje górną
część komory gazyfikacyjnej, tak że pło¬
mienie grzejne wychodzące z otworów
w dnie komory mieszalnej i skierowa¬

ne w dół, liżą zewnętrzną ściankę 10 ko¬
mory gazyfikacyjnej, poczem miseczką
{11) zostają skierowane do góry.
2. Palnik według zastrzeżenia 1 tern
znamienny, że wewnętrzna ścianka (S)
komory gazyfikacyjnej przebiega ukoś¬
nie na dół i ku wnętrzu i swą dolną

krawędzią tworzy otwór centralny (7)
znajdujący się nad dyszą (o) palnika.
3. Palnik według zastrzeżenia 1 i 2

tern znamienny, że dająca się zdejmo¬
wać komora mieszalna składa się z dwóch

leżących jedna nad drugą części (14H6)
przyczem do dolnej części (16) jest przy¬
twierdzona rura wpustowa prowadząca
do kopulastej części górnej (14) komo¬
ry mieszalnej.
4. Palnik według zastrzeżeń 1—3, tern
.znamienny, że komora mieszalna posia¬

nie i na dół.

wane, że będąc ułożone na komorze ga¬

zyfikacyjnej (6) ściśle przylega do jej
górnej a częściowo i do zewnętrznej
i wewnętrznej powierzchni, celem sku¬
tecznego oddawania ciepła komorze ga¬

zyfikacyjnej i zapobieżenia przedosta¬
waniu się gazów spalinowych pomiędzy
komorami: mieszalną (13) i gazyfikacyj¬
ną (6) do centralnej rury wpustowej (20).
6. Palnik według zastrzeżeń 1 — 5 tern
znamienny, że dno (16) komory mie¬
szalnej połączone jest z górną jej częś¬
cią (14) w ten sposób, że krawędź (17)

dna odgięta jest do góry i obejmuje kra¬
wędź części górnej, aby płomienie wy¬

chodzące z otworów części' dolnej ła¬
godnie ogarniały to miejsce połączenia

i łagodnie przechodziły do płomieni wy¬
chodzących z otworów części górnej,
dzięki czemu część dolna przejmuje wię¬
cej ciepła od górnej.
7. Palnik według zastrzeżeń 1 —-6
stosowany w charakterze palnika do
oświetlenia, tein znamienny, że w naj¬

wyższym środkowym punkcie komory
gazyfikacyjnej jest umocowana tulejka
(24) z otworem (27) zaopatrzona w śru¬
bę zaciskową (30) albo w podłużną szcze¬

linę (29) do umocowania podtrzymują¬
cego koszulkę żarową pręcika (25).
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