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Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli Obr. 2 Otoèné ro�ty a odøezávaè popela

Palivo
Pøedepsané palivo pro kotel DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX a 32 je hnìdé uhlí � zrnìní oøech I (20-40 mm), o

výhøevnosti 16 MJ/kg, obsah vody do 28%. V  kotli lze topit i jinými druhy pevných paliv, nemusí být ale zachovány
provozní podmínky a parametry kotle jako u pøedepsaného paliva.

Pøedepsané palivo pro kotel DOR 32D a 45D je døevo o výhøevnosti 13 MJ/kg s obsahem vody do 20% o maximální
délce 330, resp. 530 mm a maximálním prùmìru 100 mm. V  kotli lze topit i jinými druhy pevných paliv, nemusí být ale
zachovány provozní podmínky a parametry kotle jako u pøedepsaného paliva.

Rozmístìní dílù v kotli

DOR 12

LEGENDA k obr. 1, 2, 5, 6, 31
1     Otoèný ro�t 27   Zatápìcí klapka 50   Zadní panel
2     Táhlo s èepy 28   Páka zatápìcí klapky s palcem 51   Víko kompletní
4     Popelová dvíøka 30   Izolace plotny 52   Poklop èi�tìní
6     Popelníková zásuvka 31   Izolace pøikládacích dvíøek 53   Èep ro�tù
8     Ro�tovací páka 32   Izolace zadní 54   Spojovací èep
9     Pøíruba 33   Izolace víka 55   Závìs spodní
10   Závora dvíøek 37   Nosiè izolace plotny 56   Spojovací táhlo
13   Odøezávaè popela 39   Cihla skosená 57   Ku�elová rukoje� otoèná
14   Ro�t pøední 40   Cihla boèní 58   Páka kompletní
15   Ro�t výklopný 41   Cihla støední 59   Odtahová klapka
16   Manoterm 42   Pøední panel 60   Klíè odtahové klapky
17   Plotna s pøikládacími dvíøky 43   Boèní panel pravý 61   Stavìcí �roub
18   Plotna 45   Izolace pøední 63   Hvìzdice
19   Pøikládací dvíøka s pákou 46   Boèní panel levý
20   Dusivka 47   Izolace boèní
22   Pøepá�ka 48   Kryt manotermu
25   Dno popílkové komory 49   Izolace krytu
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DOR 16

Obr. 4 Otoèné ro�ty a odøezávaè popelaObr. 3 Rozmístìní dílù v kotli

LEGENDA k obr. 3, 4, 5, 6, 31
1     Otoèný ro�t 26   Ekonomizér 49   Izolace krytu
2     Táhlo s èepy 27   Zatápìcí klapka 50   Zadní panel
3     Otoèné ro�ty - komplet 28   Páka zatápìcí klapky s palcem 51   Víko kompletní
4     Popelová dvíøka 30   Izolace plotny 52   Poklop èi�tìní
6     Popelníková zásuvka 31   Izolace pøikládacích dvíøek 53   Èep ro�tù
8     Ro�tovací páka 32   Izolace zadní 54   Spojovací èep
9     Pøíruba 33   Izolace víka 55   Závìs spodní
10   Závora dvíøek 37   Nosiè izolace plotny 56   Spojovací táhlo
13   Odøezávaè popela 38   Dìlící cihla �amotová 57   Ku�elová rukoje� otoèná
14   Ro�t pøední 39   Cihla skosená 58   Páka kompletní
15   Ro�t výklopný 40   Cihla boèní 59   Odtahová klapka
16   Manoterm 41   Cihla støední 60   Klíè odtahové klapky
17   Plotna s pøikládacími dvíøky 42   Pøední panel 61   Stavìcí �roub
18   Plotna 43   Boèní panel pravý 63   Hvìzdice
19   Pøikládací dvíøka s pákou 45   Izolace pøední
20   Dusivka 46   Boèní panel levý
21   Dìlící cihla SICAL 47   Izolace boèní
25   Dno popílkové komory 48   Kryt manotermu

Obr. 5 Umístìní dílù na èelní stranì kotle - DOR 12, 16 Obr. 6 Umístìní dílù na zadní stranì kotle
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DOR 20

Obr. 8 Otoèné ro�ty a odøezávaè popelaObr. 7 Rozmístìní dílù v kotli

DOR 24

Obr. 10 Otoèné ro�ty a odøezávaè popelaObr. 9 Rozmístìní dílù v kotli
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LEGENDA  k obr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32
1  Násypná �achta 28   Spojovací táhlo 50   Pøední panel
2  Spalovací prostor 29   Popílková dvíøka 51   Zadní panel
3  Spalinové cesty 30   Stínicí plech 52   Víèko terciárního vzduchu
4  Vodní lamely 31   Dusivka 53   Ro�tovací páka
5  Odtahové hrdlo 32   Zatápìcí klapka 54   Páka
6  Pøíruba výstupního hrdla 33   Páka zatápìcí klapky 55   Páka dvíøek
7  Pøíruba vstupního hrdla 34   Klíè odtahové klapky 56   Stavìcí �roub
9  Nátrubek G1/2 35   Odtahová klapka 57   Hvìzdice
10  Nátrubek nap.kohoutu G1/2 36   Plotna 58   Ku�elová rukoje� otoèná
11  Kanál sekundéru 37   Pøikládací dvíøka 59   Tepelný regulátor výkonu
12  Dno popílkové komory 38   Kontrolní otvor plamene 60   Krycí rù�ice
13  Dno 39   Pøisávací otvor 61   Manoterm
14  Poklop èi�tìní 40   Závìs plotny 62   Popelníková zásuvka
15  Cihla ohni�tì (3 ks) 41   Kryt pøikládacích dvíøek 63   Odøezávaè popela
16  Støední klín krátký � stabili-

 zaèní �amotové klíny 42   Izolace plotny 64   Spojovací èep
21  Kryt manotermu 43   Nosiè izolace plotny 65   Táhlo ro�tù
22  Izolace manotermu 44   Izolace víka 66   Èep spojovacího táhla
23  Pøepá�ka 45   Izolace pøední 67   Èep táhla ro�tù
24  Ro�t pøední 46   Izolace zadní 68   Èep ro�tù
25  Ro�t výklopný 47   Boèní panel levý 69   Palec klapky
26  Otoèný ro�t 48   Boèní panel pravý 70   Závìs spodní
27  Otoèný ro�t zadní 49   Víko 71   Sklo prùzor

Obr. 11 Umístìní dílù na èelní stranì kotle Obr. 12 Umístìní dílù na zadní stranì kotle
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DOR 25 MAX

Obr. 13 Rozmístìní dílù v kotli Obr. 14 Otoèné ro�ty a odøezávaè popela

DOR 32

Obr. 15 Rozmístìní dílù v kotli Obr. 16 Otoèné ro�ty a odøezávaè popela
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LEGENDA  k obr.13, 14, 15, 16, 17, 18, 33
1  Násypná �achta 29 Popelová dvíøka 52 Víèko terciárního vzduchu
2  Spalovací prostor 30 Stínicí deska 53 Ro�tovací páka
3  Spalinové cesty 31 Dusivka 54 Páka
4  Vodní lamely 32 Zatápìcí klapka 55 Páka dvíøek
5  Odtahové hrdlo 33 Páka zatápìcí klapky 56 Stavìcí �roub
6  Pøíruba výstupního hrdla 34 Klíè odtahové klapky 57 Hvìzdice
7  Pøíruba vstupního hrdla 35 Odtahová klapka 58 Ku�elová rukoje� otoèná
9  Nátrubek G1/2 36 Plotna 59 Tepelný regulátor výkonu
10  Nátrubek nap.kohoutu G1/2 37 Pøikládací dvíøka 60 Krycí rù�ice
11  Kanál sekundáru 38 Kontrolní otvor plamene 61 Manoterm
12  Dno popílkové komory 39 Pøisávací otvor 62 Popelníková zásuvka
13  Dno 40 Závìs plotny 63 Odøezávaè popela
14  Poklop èi�tìní 42 Nosiè izolace plotny 64 Spojovací èep
15  Kryt pøikládacích dvíøek 43 Izolace plotny 65 Táhlo ro�tù
16  Cihla vyzdívky boèní 44 Izolace víka 66 Èep spojovacího táhla
17  Støedový klín krátký 45 Izolace pøední 67 Èep táhla ro�tù
21  Kryt manotermu 46 Izolace zadní 68 Èep ro�tù
22  Izolace manotermu 47 Boèní panel levý 69 Palec klapky
23  Pøepá�ka 48 Boèní panel pravý 70 Závìs spodní
24  Ro�t pøední 49 Víko 71 Sklo prùzoru
25  Ro�t výklopný 50 Pøední panel 72 Pøisávací kanál
26  Otoèný ro�t 51 Zadní panel 73 Explozní klapka
27  Otoèný ro�t zadní 74 Øetìz s háèky
28  Spojovací táhlo 75 Ekonomizér (DOR 32)

Obr. 17 Umístìní dílù na èelní stranì kotle Obr. 18 Umístìní dílù na zadní stranì kotle
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DOR 32D

Obr. 19 Rozmístìní dílù v kotli Obr. 20 Otoèné ro�ty a pøední ro�t

Obr. 21 Umístìní dílù na èelní stranì kotle Obr. 22 Umístìní dílù na zadní stranì kotle
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LEGENDA  k obr.19, 20, 21, 22, 30
1  Kotlové tìleso 29 Popelová dvíøka 51 Zadní panel
2  Pøední ro�t 30 Stínicí deska 52 Víèko terciárního vzduchu
3  Opìrka segmentu 31 Dusivka 53 Ro�tovací páka
4  Vyzdívka 32 Zatápìcí klapka 54 Páka
5  Horní dusivka 33 Páka zatápìcí klapky 55 Páka dvíøek
6  Regulátor TRV 34 Klíè odtahové klapky 56 Stavìcí �roub
8  Segment 35 Odtahová klapka 57 Hvìzdice
9  Nátrubek G1/2 36 Plotna 60 Krycí rù�ice
10  Nátrubek nap.kohoutu G1/2 37 Pøikládací dvíøka 61 Manoterm
11  Kanál sekundáru 38 Kontrolní otvor plamene 62 Popelníková zásuvka
12  Dno popílkové komory 40 Závìs plotny 64 Spojovací èep
13  Dno 41 Nosiè izolace plotny 65 Táhlo ro�tù
14  Poklop èi�tìní 43 Izolace plotny 66 Otoèné ro�ty s táhly
15  Cihla ohni�tì 44 Izolace víka 67 Èep táhla ro�tù
21  Kryt manotermu 45 Izolace pøední 68 Èep spojovacího táhla
22  Izolace manotermu 46 Izolace zadní 69 Palec klapky
23  Pøepá�ka 47 Boèní panel levý 70 Závìs spodní
26  Otoèný ro�t 48 Boèní panel pravý 71 Sklo prùzoru
27  Otoèný ro�t zadní 49 Víko
28  Spojovací táhlo 50 Pøední panel

DOR 45D

Obr. 23 Rozmístìní dílù v kotli

Obr. 24 Otoèné ro�ty a pøední ro�t
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Obr. 25 Umístìní dílù na èelní stranì kotle Obr. 26 Umístìní dílù na zadní stranì kotle

Legenda k obrázkùm 23, 24, 25, 26

1 Násypná �achta 29 Popelová dvíøka 53 Ro�tovací páka
2 Spalovací prostor 30 Stínicí plech 54 Páka
3 Spalinové cesty 31 Dusivka 55 Páka pøikládacích dvíøek
4 Vodní lamely 32 Zatápìcí klapka 56 Stavìcí �roub
5 Odtahové hrdlo 33 Páka zatápìcí klapky 57 Hvìzdice
6 Pøíruba výstupního hrdla 34 Cihla ohni�tì 58 Ku�elová otoèná rukoje�
7 Pøíruba vstupního hrdla 35 Pøepá�ka klapky pravá, levá 59 Tepelný regul. výkonu TRV 3
8 Ekonomizér 36 Plotna 60 Krycí rù�ice
9 Nátrubek G1/2 37 Pøikládací dvíøka 61 Manoterm
10 Nátrubek napou�tìcího 38 Kontrolní otvor plamene 62 Popelníková zásuvka

kohoutu G 1/2 39 Pøisávací otvor 64 Spojovací èep
11 Kanál sekundáru 40 Závìs plotny 65 Táhlo ro�tù
12 Dno popílkové komory 41 Nosiè izolace plotny 66 Èep spojovacího táhla
13 Dno 42 Izolace boèní 67 Èep táhla ro�tù
14 Poklop èi�tìní 43 Izolace plotny 68 Trubka páky
15 Spodní klín 44 Izolace víka 69 Palec klapky
16 Cihla èelní 45 Izolace pøední 70 Závìs spodní
17 Støedový klín krátký 46 Izolace zadní 71 Sklo prùzoru
23 Pøepá�ka 47 Boèní panel levý 72 Boènice levá
24 Ro�t pøední 48 Boèní panel pravý 73 Boènice pravá
25 Soustava otoèných ro�tù 49 Víko 74 Izolace boènice
26 Otoèný ro�t 50 Pøední panel
27 Otoèný ro�t zadní 51 Zadní panel
28 Spojovací táhlo 52 Víèka terciárního vzduchu
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Obr. 27 Rozmìry kotlù (hodnoty viz tabulka technických údajù)

Rozmìry kotlù
DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX, 32

DOR 32 D

DOR 45 D
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Obr. 28 Diagram hydraulických ztrát kotlù DOR a DOR D

Pøipojení chladicí smyèky
Kotel musí být podle vládního naøízení è.182/1999 Sb. a normy ÈSN EN 303-5 vybaven zaøízením umo�òujícím

bezpeèný odvod pøebyteèného tepla bez doplòujících zaøízení a vnìj�í energie tak, aby nebyla pøekroèena teplota vody
v kotli 110 °C (zaøízení proti pøetopení). K tomuto úèelu je kotel vybaven chladicí smyèkou zabudovanou do kotlového
tìlesa. Pøi montá�i kotle musí být chladicí smyèka doplnìna termostatickým ventilem typ TS 130-3/4ZD (Honeywell)
nebo STS 20 (WATTS), který je mo�no objednat jako zvlá�tní pøíslu�enství kotle. Zapojení ventilu je nutno provést
pøesnì podle obr. 29. Smyèka je na vstupu i výstupu osazena vnìj�ím závitem G1/2�.

Minimální pøetlak chladicí vody je 2 bar, maximální je 6 bar. Pøed vstupem chladicí vody do ventilu musí být umístìn
vodní filtr. U kotlù DOR 20, 24, 25 MAX, 32, 32D jímku èidla ventilu typu TS 130-3/4 ZD je tøeba namontovat do kotle s
prodlou�ením 1/2� x 40 mm. U kotlù DOR 45D jímku èidla ventilu typu TS 130-3/4 ZD je tøeba namontovat do kotle s
prodlou�ením 1/2� x 50 mm.

Obr. 29 Pøipojení chladící smyèky



Kotle na pevná paliva DOR

17

Montá� dílù základního pøíslu�enství
Díly základního pøíslu�enství se dodávají spoleènì s kotlem, zabalené a ulo�ené do popelníkové zásuvky.

Montá� ro�tovací páky

Ro�tovací páku 8 (obr. 5), resp. 53 (obr. 11, 17,21,25) nasuòte do lo�iska na levém boku kotle. Na její ètyøhranný
konec nasaïte páku ro�tovací soustavy 58 (obr. 2, 4), resp 54 (obr. 8, 10, 14, 16, 20) a zajistìte závlaèkou.

Montá� tepelného regulátoru výkonu TRV

 U kotlù DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX, 32 a 45D se provádí dle návodu pøilo�eného k TRV.

 U kotle DOR 32D se provádí dle následujícího postupu :

1. Pøed vlastní montá�í regulátoru do kotle øádnì dotáhnìte tìlo regulátoru do �estihranu s jímkou.

2. Závit na jímce regulátoru opatøete pøimìøeným mno�stvím tìsnicího materiálu, nasaïte na jímku krycí rù�ici.
Regulátor za�roubujte maticovým klíèem è.32 do nátrubku kotle tak, aby regulátor byl v pøíslu�né poloze � viz obr. 7. Pøi
vodorovné montá�i regulátoru na kotel DAKON DOR musí být dr�ák pro nasunutí páky regulátoru nahoøe.

3. Do otvorù v tìle regulátoru a dr�áku ramena zasuòte rameno 4 podle obr. 7 a uta�ením �roubu M5 v dr�áku ramena
zajistìte rameno proti posunutí.

4. Na rameno nasaïte zdvihací tyè 1 s vnitøním krou�kem 3 a vnìj�ím krou�kem 2. Zároveò zasuòte pod zdvihátko
horní dusivky horní ohnutou èást zdvihací tyèe.

5. Nastavte polohu zdvihací tyèe podle obrázku, sklopte víko a zkontrolujte, zda tyè zapadá do výøezu ve víku a
upravte polohu zdvihací tyèe. Víko zvednìte.

6. �roub na vnìj�ím krou�ku uvolnìte a �roub na vnitøním krou�ku dotáhnìte k plo�ce �estihranu ramena.

7. Seøízení regulátoru provádìjte v�dy pøi teplotì otopné vody ni��í ne� 30 °C.

8. Seøízení proveïte následovnì: regulaèním knoflíkem nastavte bílými èíslicemi minimum 30 °C vùèi bílé teèce na
regulátoru; zdvihací tyè opøete o kotlové tìleso pøi zavøené horní dusivce, �roub dr�áku ramena tlaète smìrem ke kotlù
a utáhnìte �roub vnìj�ího krou�ku; pootoèením regulaèního knoflíku se musí horní dusivka otvírat.

9. Pøi nastavování teploty otopné vody kotel roztopte v�dy na teplotu o cca 5 °C vy��í ne� je po�adovaná teplota.
Regulaèním knoflíkem, pøípadnì i polohou zvedací tyèe, nastavte regulátor tak, aby byla dusivka právì zavøená.

Obr. 30  Umístìní TRV na kotli
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Montá� stavìcího �roubu a otoèné ku�elové rukojeti dusivky

 Montá� stavìcího �roubu 61 (obr. 5) resp. 56 (obr. 11,17) kotlù DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX, 32 proveïte jeho
za�roubováním do závitu M6 v dusivce. Ku�elovou rukoje� 57 resp. 58 zajistìte pomocí �roubu M4. Obì oka na konci
spojovacího øetízku  roztáhnìte tak, aby se dal øetízek snadno vysouvat, sundejte háèek a  men�í oko upravte do
pùvodního tvaru. Na �roub M4 navleète háèek pøes men�í oko, podlo�ku Æ 4,3 a ku�elovou rukoje�. Tuto sestavu
za�roubujte do závitu v dusivce. Na vìt�í oko háèku nasuòte  konec øetízku. Oko nechejte rozevøené pro pøípadnou
manipulaci s dusivkou a úpravy délky øetízku pøi regulaci.

Montá� stavìcího �roubu 56 (obr. 21) kotle DOR 32D proveïte pouze jeho za�roubováním do závitu v dusivce.

Montá� jednoho stavìcího �roubu 56 (obr. 25) kotle DOR 45D proveïte jeho za�roubováním do závitu v dusivce,
druhý stavìcí �roub na�roubujte na pravou stranu pøikládacích dvíøek. Ku�elovou otoènou rukoje� 58  zajistìte �roubem
M4. Obì oka háèku na konci spojovacího øetízku rozevøete, sundejte háèek a men�í oko upravte do pùvodního tvaru. Na
�roub M4 navleète men�í oko háèku, podlo�ku o prùmìru 4,3 mm, ku�elovou rukoje� a za�roubujte jej do závitu v
dusivce. Na vìt�í oko háèku nasaïte konec øetízku. Vìt�í oko nechejte rozevøené pro pøípadnou manipulaci s dusivkou
a pro úpravy délky øetízku pøi seøízení TRV.

Montá� páky pøikládacích dvíøek

Páka dvíøek 19 (obr. 6), resp 55 (obr. 11, 17, 21, 25) slou�í k otevírání pøikládacích dvíøek. Montá� proveïte zasunutím
èepu páky do otvoru na boku pøikládacích dvíøek a zajistìte pru�ným kolíkem  Æ 4x20 mm. U kotle DOR 45D na�roubujte
èep páky dvíøek do nátrubku na boèní stranì pøikládacích dvíøek.

Ro�tovací soustava
Kotel DOR je dodáván s namontovanou ro�tovací soustavou.

DOR 12, 16
Ro�tovací soustava kotle (obr. 2, 4) se skládá ze tøí otoèných ro�tù 1, ro�tu pøedního 14 a ro�tu výklopného 15.

Otoèné ro�ty jsou ulo�eny v lo�iskách ro�tù. Lo�iska otoèných ro�tù jsou na levé stranì kotle (pøi pohledu zepøedu)
uzavøená, na pravé stranì kotle jsou otevøená. Ro�t pøední a výklopný jsou spolu otoènì spojeny pomocí kolíkù.

Demontá� pøedního a výklopného ro�tu proveïte vysunutím ro�tù z lo�isek a vyjmutím pøes násypnou �achtu.

Demontá� otoèných ro�tù. V popelníkovém prostoru vyjmìte závlaèku ze spojovacího èepu 54 který mechanicky
spojuje sestavu otoèných ro�tù s pákou 58 a tento èep vyjmìte. Sestavu otoèných ro�tù nadzvednìte v otevøených
lo�iskách na pravé stranì smìrem nahoru a vyjmìte ji pøes popelová dvíøka. Otoèné ro�ty jsou mechanicky spojeny
táhlem ro�tù 2 s roznýtovanými èepy. Pøi výmìnì nìkterého z otoèných ro�tù je nutno roznýtovanou èást pøíslu�ného
èepu upilovat a  pøi montá�i nového otoèného ro�tu pou�ít  èep nový.

Montá� èástí ro�tovací soustavy je obráceným postupem demontá�e.

DOR 20, 24, 25 MAX, 32
Ro�tovací soustava kotle (obr. 8, 10, 14, 16) se skládá z otoèného ro�tu zadního 27, otoèného ro�tu 26, ro�tu

pøedního 24 a výklopného 25. Otoèné ro�ty jsou ulo�eny v lo�iskách ro�tù. Lo�iska otoèných ro�tù jsou na levé stranì
kotle (pøi pohledu zepøedu) uzavøená, na pravé stranì kotle jsou otevøená. Ro�t pøední a výklopný jsou spolu otoènì
spojeny pomocí kolíkù.

Demontá� pøedního a výklopného ro�tu proveïte vysunutím ro�tù z otevøených lo�isek na pravé stranì smìrem
nahoru a jejich vyjmutím pøes násypnou �achtu.

Demontá� otoèných ro�tù. V popelníkovém prostoru vyjmìte závlaèku ze spojovacího èepu 64 který mechanicky
spojuje sestavu otoèných ro�tù s pákou 54 a tento èep vyjmìte. Sestavu otoèných ro�tù nadzvednìte v otevøených
lo�iskách na pravé stranì smìrem nahoru a vyjmìte ji pøes popelová dvíøka. Otoèné ro�ty jsou mechanicky spojeny
táhlem ro�tù 65 s roznýtovanými èepy 66. Pøi výmìnì nìkterého z otoèných ro�tù je nutno roznýtovanou èást pøíslu�ného
èepu upilovat a  pøi montá�i nového otoèného ro�tu pou�ít  èep nový.

Montá� èástí ro�tovací soustavy je obráceným postupem demontá�e.

DOR 32D
Ro�tovací soustava kotle (obr. 20) se skládá z otoèného ro�tu zadního 27 a dvou otoèných ro�tù 26. Dále je

soustava doplnìna o jeden samostatný otoèný ro�t 26 a pøední ro�t 2. Otoèné ro�ty jsou ulo�eny v lo�iskách ro�tù.
Lo�iska otoèných ro�tù jsou na levé stranì kotle (pøi pohledu zepøedu) uzavøená, na pravé stranì kotle jsou otevøená.

Demontá� pøedního ro�tu proveïte vysunutím ro�tu z lo�isek smìrem nahoru vyjmutím pøes násypnou �achtu.

Demontá� otoèných ro�tù. V popelníkovém prostoru vyjmìte závlaèku ze spojovacího èepu 64 který mechanicky
spojuje sestavu otoèných ro�tù s pákou 54 a tento èep vyjmìte. Sestavu otoèných ro�tù nadzvednìte v otevøených
lo�iskách na pravé stranì smìrem nahoru a vyjmìte ji pøes popelová dvíøka. Otoèné ro�ty jsou mechanicky spojeny
táhlem ro�tù 65 s roznýtovanými èepy. Pøi výmìnì nìkterého z otoèných ro�tù je nutno roznýtovanou èást pøíslu�ného
èepu upilovat a  pøi montá�i nového otoèného ro�tu pou�ít  èep nový.

Montá� èástí ro�tovací soustavy je obráceným postupem demontá�e.



Kotle na pevná paliva DOR

19

DOR 45D
Ro�tovací soustava kotle (obr. 24) se skládá ze soustavy otoèných ro�tù 25, slo�ené z jednoho otoèného ro�tu

zadního 27 a dvou otoèných ro�tù 26, a dvou samostatných otoèných ro�tù 26. Dále je ro�tovací soustava doplnìna
o samostatný pøední ro�t 24. Otoèné ro�ty jsou ulo�eny v lo�iskách ro�tù. Lo�iska otoèných ro�tù jsou na levé stranì
kotle (pøi pohledu zepøedu) uzavøená, na pravé stranì kotle jsou otevøená.

Demontá� pøedního ro�tu proveïte vysunutím ro�tu z lo�isek smìrem nahoru vyjmutím pøes násypnou �achtu.

Demontá� otoèných ro�tù. V popelníkovém prostoru vyjmìte závlaèku ze spojovacího èepu 64, který mechanicky
spojuje sestavu otoèných ro�tù s pákou 54, a tento èep vyjmìte. Sestavu otoèných ro�tù nadzvednìte v otevøených
lo�iskách na pravé stranì smìrem nahoru a vyjmìte ji pøes popelová dvíøka. Otoèné ro�ty jsou mechanicky spojeny
táhlem ro�tù 65 s roznýtovanými èepy. Pøi výmìnì nìkterého z otoèných ro�tù je nutno roznýtovanou èást pøíslu�ného
èepu upilovat a  pøi montá�i nového otoèného ro�tu pou�ít  èep nový.

Montá� èástí ro�tovací soustavy je obráceným postupem demontá�e.

Montá� explozní klapky

 Pouze kotle DOR 25 MAX a DOR 32
Kotle DOR 25 MAX a DOR 32 jsou vybaveny explozní klapkou, která zabraòuje kouøení kotle pøi dohoøívání paliva

a vyluèuje mo�nost exploze kouøových plynù nahromadìných v násypné �achtì.

Je zavì�ena asi uprostøed násypné �achty v lo�iskách navaøených na vodní lamele. Øetízkem je spojena s pøikládacími
dvíøky a spolu s nimi se otevírá. Pøi potøebì odklopit plotnu pøi èi�tìní kotle je tøeba vyvìsit háèek na konci øetízku z oka
závlaèky.

V pøípadì topení koksem nebo døevem se explozní klapka vyjímá tak, �e se vyvìsí háèek na konci øetízku a klapka se
vytáhne z �achty smìrem nahoru.

Montá� stabilizaèních �amotových klínù (cihly vyzdívky)
DOR 12, 16

Vzhledem k tomu, �e bìhem pøepravy by mohlo dojít k vypadnutí cihly støední 41 a cihel boèních 40, jsou tyto cihly
dodávány v popelníkové zásuvce.

Umístìní tìchto cihel provedeme dle obr. 7 tak, aby cihla støední le�ela na stranì vodní lamely na vodítku a na druhé
stranì se opírala o pøední lamelu. Cihla støední se umís�uje do støedu spalovacího prostoru.Vodítko slou�í k pøesunutí
cihly støední pøi èi�tìní pøívodu sekundárního vzduchu, pøi provozu kotle musí být cihla pøesunutá a� na doraz vodítka.

Obr. 31 Umístìní dílù vyzdívky v kotli

Objednací èísla náhradních dílù pro cihly

Pozice Název                            Objednací èíslo ID kód

39      Cihla skosená 2116 0668 M02017
40      Cihla boèní 2116 0669 M02022
41      Cihla støední 7184 0670 M02023
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DOR 20, 24

Vyjmìte z  kotle pøední a výklopný ro�t (demontá� � viz kap. Ro�tovací soustava). Støedové klíny 16  (obr. 33)
umístìte do spalovacího prostoru kotle na podpìry navaøené na støední a pøední lamele.

Obr. 32 Umístìní dílù vyzdívky v kotli

Objednací èísla náhradních dílù pro cihly

Pozice Název Objednací èíslo ID kód

15 Cihla ohni�tì 818/102 7221 0729 M00262
16 Støedový klín krátký 815/94 7222 0730 M00261

DOR 25 MAX, 32

Umístìní cihel vyzdívky je patrné ní�e.

Obr. 33 Umístìní dílù vyzdívky v kotli

Objednací èísla náhradních dílù pro cihly

Pozice Název                            Objednací èíslo ID kód

16 Cihla vyzdívky boèní 817/133 7235 0751 M00628
17 Støedový klín krátký 815/94 7222 0730 M00261

DOR 25 MAX                                                                                    DOR 32
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DOR 32D

Umístìní cihel vyzdívky je patrné ní�e.

Objednací èísla náhradních dílù pro cihly

Název    Objednací èíslo          ID kód

Cihla vyzdívky zkosená I, 817/75 7374 4153 M02034
Cihla vyzdívky zkosená IA, 817/75A 2232 0757 M02033
Cihla vyzdívky zkosená II, 817/76 7373 4152 M02034
Cihla vyzdívky zkosená IIA, 817/76A 2232 0758 M02033
Cihla vyzdívky 817/116 7372 4072 M02029
Cihla vyzdívky boèní, 817/133 7235 0751 M00628
Horní klín, 806/170 2232 0759 M02035
Støední klín, 806/171 2232 0760 M02036
Spodní klín, 806/172 2245 0601 M02037
Opìra segmentu, 806/109 2232 0761 M02032
Cihla ohni�tì, 818/102 7221 0729 M00262

Obr. 34 Umístìní dílù vyzdívky v kotli
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