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Wynalazek niniejszy dotyczy generato¬
ra gazowego o ciągu odwróconym, działa¬
jącego pod ssaniem ze strony zasilanego
motoru i zużywającego różne rodzaje pa¬
liwa, a zwłaszcza drzewo, chróst i podob¬
ne materjały palne.

Całość instalacji składa się z właści¬
wego generatora, z urządzenia chłodzące¬
go i aparatu oczyszczającego gaz. Na ry¬
sunku fig. 1 przedstawia rzut pionowy ca¬
łości aparatu, a fig. 2— przekrój poprzecz¬
ny wzdłuż linji a—b na fig. 1.

Generator gazu składa się z lejkowa¬
tego zbiornika A na paliwo. Spód genera¬
tora zamknięty jest hermetycznie dnem,
tworzącem popielnik B.
Palenisko C umocowane jest między

lejkiem A a popielnikiem B zapomocą
śrub.

Naokoło paleniska C znajdują się ko¬
mory D i E; komora E umieszczona jest
pionowo i centralnie naokoło paleniska C
i służy do dwóch celów, a mianowicie: do
chłodzenia kadłuba paleniska oraz do od¬
zyskiwania ciepła tegoż paleniska; umoż¬
liwia ona zatem ogrzewanie powietrza,
wsysanego przez otwón F, które następ¬
nie przechodzi przez przewód H do lejka
A, celem nasycenia paliwa gorącem po¬
wietrzem i wysuszenia go w ten sposób.

Druga komora D ma za zadanie ssać
przez przewód G ciepłe powietrze dopro¬
wadzone do lejka, jak również parę wy¬
tworzoną z wilgoci paliwa.



Wokoło tej komory umieszczony jest
szereg injektorgw 1,komunikujących się z
paleniskiem C, celerti'zasilania strefy pali¬
wa mieszanką powietrza i ssanej pary.

Z komorą D komunikuje się otwór L,
służący do zapalania ganeratora i dostar¬
czania nadmiaru powietrza zasilającego
palenisko C.
Gazy przechodzą przez aparat odpyla¬

jący O, i uchodzą przez otwór M do chłod¬
nicy składającej się z jediiej rury lub
wiązki kilku rur J.
Gazy przechodzą następnie przez apa¬

rat oczyszczający, złożony z jednego lub
kilku zbiornikóW kształtu cylindrycznego
lub inbego, w któtfych umieszczone są ko¬
sze K ze zwiniętej siatki metalowej, po¬
kryte powłoką z flaneli, albo jakiś inny
filtr.

Zastrzeżenie patentowe.

Generator gazu o ciągu odwróconym,
znamienny tern, że składa się z właściwe¬

go generatora -A, .w którym znajduje się
zbiornik paliwa i umocowany jest popiel¬
nik (B), z komory (E), otaczającej pale¬
nisko, do której wsysa się zimne powietrze
celem chłodzenia ścian paleniska i pod¬
grzania powietrza, przepływającego na¬
stępnie do lejkowatego zbiornika (A) na
paliwo, z komory (D), otaczającej również
palenisko i przeznaczonej do otrzymywa¬
nia składającej się z gorącego powietrza,
gazów i pary mieszanki, którą następnie
wsysają do paleniska injektory, z urzą¬
dzenia chłodniczego, składającego się z
jednej lub szeregu rur (J), i wreszcie z
aparatu oczyszczającego, zaopatrzonego w
kosze (k) ze zwiniętej siatki metalowej,
pokrytej powłoką z flaneli, lub w inny do¬
wolny filtr.

S o c i e t e
des E t a b 1 i s s e m e ni t s Cadou x.

Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.
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