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(54) Назва корисної моделі: 

ТЕПЛООБМІННИК-РЕКУПЕРАТОР

(57) Формула корисної моделі:

Теплообмінник-рекуператор, який складається з каркаса, модулів із трубками, повітроводів для підведення і 
відведення гарячого і холодного теплоносіїв, збірника конденсату та ємності для збору вологи, який 
відрізняється тим, що трубки модулів виконують з органічного скла.

Сторінка 3 із 4
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(13) II
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видається під 
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власника 
патенту

(54) ТЕПЛООБМІННИК-РЕКУПЕРАТОР

1

(21) и200806072
(22) 12.05.2008 
(24) 27.10.2008
(46) 27.10.2008, Бюл.№ 20, 2008 р.
(72) САВЕНКОВ ВАСИЛЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ІІА, 
УДОДОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ІІА, МАР- 
ЦИНКЕВИЧ ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА, УА

2

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ, ІМ
(57) Теплообмінник-рекуператор, який складається 
з каркаса, модулів із трубками, повітроводів для 
підведення і відведення гарячого і холодного теп
лоносіїв, збірника конденсату та ємності для збору 
вологи, який відрізняється тим, що трубки моду
лів виконують з органічного скла.

Корисна модель відноситься до харчової, хо
лодильної, хімічної промисловості, а також до теп
личного і аграрного господарства.

Відомий теплообмінник-рекуператор, який 
складається з каркаса, модулів із трубками, возду- 
ховодів для підведення і відвода гарячого і холод
ного теплоносіїв, збірника конденсата, ємності для 
збору вологи. [Вольфганг Кунце "Технология со
лод а и пива" Санкт-Петербург 2001г.]

Недоліками відомого пристрою для викорис
тання тепла відпрацьованого повітря є все ж таки 
незначний коефіцієнт теплопровідності, внаслідок 
використання скляних трубок велика ймовірність їх 
пошкодження, неможливість достатньо швидкого 
та легкого збирання - розбирання теплообмінника.

В основу корисної моделі поставлено задачу 
удосконалення теплообмінника для рекуперації 
відпрацьованого повітря з підвищенням продукти
вності, тобто збільшенням коефіцієнта теплопро
відності, зменшенням його ваги та собівартості, а 
також створення більш уніфікованої надійної конс
трукції.

Поставлена задача вирішується тим, що теп
лообмінник-рекуператор, який складається з кар
каса, модулів із трубками, воздуховодів для підве
дення і відвода гарячого і холодного теплоносіїв, 
збірника конденсата, ємності для збору вологи. 
Згідно корисної моделі трубки модулів виконують
ся з органічного скла.

Причинно-наслідковий зв'язок між запропоно
ваними ознаками та технічним результатом поля
гає в наступному.

Використання оргскла дає змогу значно під
вищити економію тепла, міцність конструкції, по
кращити умови обслуговування апарату, зменшити 
його вагу та собівартість.

Теплообмінник-рекуператор зображений на 
Фіг. 1.

Теплообмінник-рекуператор складається з ка
ркаса 1, модулів 2 із трубками з оргскла 3, возду
ховодів для підведення 4, 5 і відвода 6 гарячого і 
холодного теплоносіїв, збірника конденсата 7, єм
ність для збору вологи, що конденсується з гаря
чого теплоносія, кран для виводу конденсату 9.

Модуль складається з коритообразних трубних 
ґрат, пакету трубок з органічного скла і бокових 
стінок. Герметизація трубок в трубних гратах про
водиться полімерним матеріалом.

Теплообмінник-рекуператор працює наступ
ним чином.

В теплообміннику має місце перехресний рух 
потоків повітря, відпрацьований теплоносій пода
ється зверху через повітропровід 4, проходить по 
трубках 3, нагріває трубки та виходить у атмосфе
ру через збірник конденсату 8, трубки в свою чергу 
нагрівають свіже повітря, яке подається у міжтруб- 
ний простір через повітропровід 5 і далі вже піді
гріте повітря надходить на потреби підприємства.

<
І )

36
38

0



Фіг. 1

Комп’ютерна верстка М. Ломалова Підписне Тираж 28 прим.
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