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Корисна модель належить до теплоенергетики, зокрема до систем локального 
теплопостачання. 

Найближчим аналогом корисної моделі є теплоізольована труба, що містить трубу, 
теплоізоляцію, зовнішнє покриття (Патент RU № 2242667. F16L59/06. Опубл. 20.12.2004.). 

Однак, відомий пристрій має низьку надійність у роботі, значні втрати теплоти, складну 5 

конструкцію. 
В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення пристрою, в якому шляхом 

модифікації спрощується конструкція, знижуються витрати теплоти, підвищується надійність. 
Поставлена задача вирішується тим, що у теплоізольованій трубі, що містить трубу, 

теплоізоляцію, зовнішнє покриття, згідно з корисною моделлю, додатково встановлено екран з 10 

алюмінієвої фольги і розташовано його з проміжком між трубою і теплоізоляцією. 
Запропонована будова теплоізольованої труби дозволяє спростити конструкцію, знизити 

витрати теплоти, підвищити надійність за рахунок встановлення додаткового екрану з 
алюмінієвої фольги і розташування його з проміжком між трубою і теплоізоляцією. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де представлено схематичне зображення 15 

труби. 
Теплоізольована труба містить: трубу 1, теплоізоляцію 3, зовнішнє покриття 4, екран 2 з 

алюмінієвої фольги і розташований з проміжком між трубою і теплоізоляцією. 
Принцип дії пропонованої теплоізольованої труби полягає у наступному. 
Теплова енергія поступає з потоком гарячого теплоносія до споживача, при цьому частина її 20 

втрачається через стінку труби 1, відбивається у зворотному напрямку екраном 2 з алюмінієвої 
фольги, що розташований з проміжком між трубою 1 і теплоізоляцією 3. Теплова енергія, яка 
пройшла крізь екран 2, затримується теплоізоляцією 3. Зовнішнє покриття 4 захищає 
теплоізоляцію від опадів.  

 25 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Теплоізольована труба, що містить трубу, теплоізоляцію, зовнішнє покриття, яка відрізняється 
тим, що додатково встановлено екран з алюмінієвої фольги, який розташовано з проміжком між 
трубою і теплоізоляцією. 30 
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