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(54) Názov: Kozubová vložka 

  
 
(57) Anotácia:  

Kozubová vložka je zložená z ohniska s deflektorom a ko-
mínového korpusu s komínovou klapkou, pričom v korpuse 
(1) je obracač (2) a usmerňovač (3) na usmernenie prúdenia 
spalín. V hornej časti korpusu (1) je otočne uložená zaku-
rovacia klapka (4) s ovládacím mechanizmom (5). 
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Oblasť techniky 

 
 Vynález sa týka kozubových vložiek na spaľovanie biomasy.  

 5 

 
Doterajší stav techniky 

 V súčasnosti sú známe kozubové vložky určené na spaľovanie biomasy (napr. drevo, drevené brikety a 
podobne) tzv. systémom horenia na rošte. Kozubová vložka je uzavretý spotrebič vyrobený z ocele, liatiny, 
prípadne kombinácií oceľ - liatina. Známe kozubové vložky sú zložené z dvierok so žiaruvzdorným sklom, 10 
spaľovacej komory, regulátora vzduchu na horenie, korpusu a komínovej klapky na reguláciu ťahu spalín s 
ovládacím mechanizmom. 
 Spaľovanie biomasy v známych kozubových vložkách prebieha na rošte, pričom prívod vzduchu popod 
rošt je regulovaný. Taktiež je regulovaný odťah spalín do komína. 
 Spaliny prúdia do korpusu kozubovej vložky buď priamo, alebo sú usmernené zošikmenou plochou tzv. 15 
deflektorom. Tepelná účinnosť takýchto kozubových vložiek je 50 - 55 %. 
 Hlavnou nevýhodou doteraz známych kozubových vložiek je nízka tepelná účinnosť. 

 20 

 Známe kozubové vložky majú tiež nižšiu stabilitu horenia spôsobenú zmenami tlaku vzduchu, zmenami 
teploty, vetrom a spätnými rázmi. 

 

 
Podstata vynálezu 

 Uvedené nedostatky doteraz známych kozubových vložiek odstraňuje, prípadne výrazne znižuje kozubo-
vá vložka podľa vynálezu. 25 
 Kozubová vložka podľa vynálezu je zložená z ohniska s deflektorom a komínového korpusu s komínovou 
klapkou.  Vyznačuje sa tým, že korpus má usmerňovač a obracač na usmernenie prúdenia spalín. 
 V hornej časti korpusu je otočne uložená zakurovacia klapka s ovládacím mechanizmom. 
 Priebeh horenia v kozubovej vložke podľa vynálezu možno rozdeliť do troch fáz. 
 V prvej fáze - ZAKÚRENIE - je zakurovacia klapka otvorená, vtedy spaliny prúdia priamou cestou do 30 
komína a predohrievajú komínový prieduch. 
 V druhej fáze - HORENIE - je zakurovacia klapka zatvorená. Spaliny prúdia predĺženou cestou okolo ob-
racača a usmerňovača. 
 V tretej fáze - HORENIE, REGULÁCIA - možno nastavovať parametre horenia pomocou známych ovlá-
dacích prvkov - regulátora vzduchu a komínovej klapky. 35 
 Hlavnou výhodou kozubovej vložky podľa vynálezu je zvýšenie účinnosti horenia. 
 Ďalšou podstatnou výhodou je zvýšenie stability horenia. 
 Účinky konštrukčného riešenia podľa vynálezu sú kvalitatívne odlišné v porovnaní s účinkami dosahova-
nými prostriedkami známeho stavu techniky pri vyriešení daného problému a kvantitatívne presahujú mieru 
účinkov dosahovanú prostriedkami známeho stavu techniky pri riešení tohto technického problému. 40 

 

 Na základe úspešných skúšok možno dôvodne predpokladať, že využitie kozubovej vložky podľa vynále-
zu bude mať významný prínos pre spotrebiteľov a prinesie veľký ekonomický efekt. 

 

 
Prehľad obrázkov na výkresoch 45 

 Na obrázku 1 je v schematickom bočnom vertikálnom reze znázornená kozubová vložka podľa vynálezu. 

 
 Na obrázku 2 je kozubová vložka podľa vynálezu znázornená v schematickom náryse. 
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Príklady uskutočnenia vynálezu 

 Príkladné uskutočnenie kozubovej vložky podľa vynálezu je zložené z ohniska s deflektorom a komíno-
vého korpusu s komínovou klapkou a vyznačuje sa tým, že korpus 1 má obracač 2 a usmerňovač 3 na usmer-
nenie prúdenia spalín. 55 
 V hornej časti korpusu 1 je otočne uložená zakurovacia klapka 4 s ovládacím mechanizmom 5. V príklade 
znázornenom na obr. 1 je zakurovacia klapka 4 v zatvorenej polohe, keď spolu s obracačom 2 a usmerňova-
čom 3 usmerňuje prúdenie spalín. 
 Takýmto prúdením dochádza k lepšiemu odovzdaniu tepla, čím sa dosahuje vyššia účinnosť horenia. Ďal-
šou podstatnou výhodou je zvýšenie stability horenia. 60 
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 Otvorená poloha zakurovacej klapky 4 je znázornená čiarkovane. 

 

 5 
Priemyselná využiteľnosť 

 

 Kozubová vložka podľa vynálezu je využiteľná najmä pri konštruovaní, výrobe a následnom využívaní 
kozubových vložiek, kozubokachlí, kotlov na tuhé palivo, sporákov a iných vykurovacích telies na tuhé pali-
vo. 

 10 

 
P A T E N T O V É  N Á R O K Y  

 1. Kozubová vložka zložená z ohniska s deflektorom a komínového korpusu s komínovou klapkou, v y -
z n a č u j ú c a  s a  t ý m ,  že v korpuse (1) je obracač (2) a usmerňovač (3) na usmernenie prúdenia 
spalín. 15 

 

 2. Kozubová vložka podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a  s a  t ý m , že v hornej časti korpusu (1) je 
otočne uložená zakurovacia klapka (4) s ovládacím mechanizmom (5). 
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1 výkres 
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