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Корисна модель належить до галузі прямого перетворення теплової енергії в електричну і 
може бути використана для забезпечення електричною енергією вузлів системи 
електропостачання автомобіля. 

Найбільш близьким аналогом пропонованої корисної моделі, прийнятим за аналог, є 
термоелектричний генератор автомобіля, що містить вихлопну трубу, термоелектричний 5 

перетворювач на основі ефекту Пельтьє (Патент RU 2563305, Н01L35/28, опубл. 19.09.2015). 
Недоліком цього відомого пристрою є недостатній температурний градієнт, низька 

ефективність перетворення теплової енергії в електричну, значне загальне енергоспоживання 
автомобіля. 

В основу корисної моделі поставлена задача збільшити температурний градієнт, підвищити 10 

ефективність перетворення теплової енергії в електричну, зменшити загальне 
енергоспоживання автомобіля, шляхом встановлення вихрової труби з термоелектричним 
перетворювачем. 

Поставлена задача вирішується тим, що у термоелектричному перетворювачі енергії 
вихлопних газів, який містить вихлопну трубу, термоелектричний перетворювач на основі 15 

ефекту Пельтьє, згідно пропонованої корисної моделі, встановлено вихрову трубу, яка утворює 
гарячий потік з вихлопним патрубком гарячих газів та холодний потік з вихлопним патрубком 
холодних газів, між якими щільно кріпиться термоелектричний перетворювач на основі ефекту 
Пельтьє. 

Застосування термоелектричного перетворювача енергії вихлопних газів пристрою 20 

запропонованої конструкції за рахунок встановлення вихрової труби, яка утворює гарячий потік 
з вихлопним патрубком гарячих газів та холодний потік з вихлопним патрубком холодних газів, 
між якими щільно кріпиться термоелектричний перетворювач на основі ефекту Пельтьє, 
дозволяє збільшити температурний градієнт, підвищити ефективність перетворення теплової 
енергії в електричну, зменшити загальне енергоспоживання автомобіля. 25 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено схему пропонованого 
пристрою. 

Термоелектричний перетворювач енергії вихлопних газів містить вихлопну трубу 1, вихрову 
трубу 2, холодний потік 3, гарячий потік 4,вихлопний патрубок 6 холодних газів, вихлопний 
патрубок 7 гарячих газів між якими щільно кріпиться термоелектричний перетворювач 5 на 30 

основі ефекту Пельтьє. 
Принцип дії пропонованого термоелектричного перетворювача енергії вихлопних газів 

полягає в наступному. 
Від двигуна автомобіля (не показано) через вихлопну трубу 1 у вихрову трубу 2 подаються 

гарячі вихлопні гази, які розділяються на холодний потік 3 та гарячий потік 4. У вихровій трубі 2 35 

температура вихлопних газів в центральній частині значно збільшується і вони виходять через 
вихлопний патрубок 7 гарячих газів, в той-же час температура вихлопних газів в периферійній 
частині значно зменшується і вони виходять через вихлопний патрубок 6 холодних газів. Між 
вихлопними патрубками 6 і 7щільно кріпиться термоелектричний перетворювач 5 на основі 
ефекту Пельтьє для прямого перетворення теплової енергії в електричну, яка використовується 40 

для забезпечення електричною енергією вузлів системи електропостачання автомобіля.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Термоелектричний перетворювач енергії вихлопних газів, що містить вихлопну трубу, 45 

термоелектричний перетворювач на основі ефекту Пельтьє, який відрізняється тим, що 
встановлено вихрову трубу, яка утворює гарячий потік з вихлопним патрубком гарячих газів та 
холодний потік з вихлопним патрубком холодних газів, між якими щільно кріпиться 
термоелектричний перетворювач на основі ефекту Пельтьє. 
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