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Пристрій для очищення обладнання від відкладень і накипу містить циркуляційний насос, 
теплообмінник з системою нагріву, компресор для подачі повітря, технологічні трубопроводи з 
арматурою. Теплообмінник виконаний у вигляді конденсатора холодильної машини, а 
встановлений теплообмінник з системою охолодження виконаний у вигляді випарника 
холодильної машини. Технологічні трубопроводи з арматурою встановлено для подачі миючого 
розчину та повітря до поверхні з відкладеннями і накипом.  
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Корисна модель належить до конструкції пристроїв, які використовуються при очищенні 
змиванням або промиванням, а саме для очищення енергетичного обладнання від відкладень. 

Найбільш близьким аналогом запропонованої корисної моделі є пристрій для очищення 
теплообмінного обладнання від відкладень і накипу, що містить циркуляційний насос, 
теплообмінник з системою нагріву, компресор для подачі повітря, технологічні трубопроводи з 5 

арматурою. [Патент RU № 2404397, МПК F28G 9/00. Опубл. 20.11.2010]. 
Недоліком аналога є те, що в ньому підвищені витрати енергії на очищення обладнання від 

відкладень та низька ефективність процесу очищення від накипу. 
В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити пристрій для очищення 

обладнання від відкладень і накипу шляхом зміни конструкції та введення нових елементів, 10 

знизити витрати енергії на очищення обладнання від відкладень і накипу та підвищити 
ефективність процесу очищення від накипу. 

Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для очищення обладнання від 
відкладень і накипу, що містить циркуляційний насос, теплообмінник з системою нагріву, 
компресор для подачі повітря, технологічні трубопроводи з арматурою, згідно з корисною 15 

моделлю, теплообмінник виконаний у вигляді конденсатора холодильної машини, а 
встановлений теплообмінник з системою охолодження виконаний у вигляді випарника 
холодильної машини, технологічні трубопроводи з арматурою встановлено для подачі миючого 
розчину та повітря до поверхні з відкладеннями і накипом. 

Застосування пристрою для очищення обладнання від відкладень і накипу запропонованої 20 

конструкції завдяки виконанню теплообмінника з системою нагріву у вигляді конденсатора 
холодильної машини дозволяє знизити витрати енергії на очищення обладнання від відкладень 
і накипу. Встановлення теплообмінника з системою охолодження, виконаного у вигляді 
випарника холодильної машини, з якого охолоджене до мінусової температури повітря під 
тиском подається до поверхні з відкладеннями і накипом різко знижує її температуру. Об'ємний 25 

коефіцієнт теплового розширення відкладень і накипу значно відрізняється від об'ємного 
коефіцієнта теплового розширення поверхні, яку очищують, тому відбувається злущування 
відкладень і накипу та відокремлення їх від поверхонь, що дозволяє підвищити ефективність 
процесу очищення від відкладень і накипу. 

Корисна модель пояснюється кресленням, на якому зображена конструктивна схема 30 

пристрою для очищення обладнання від відкладень і накипу. 
Пристрій для очищення обладнання від відкладень і накипу містить циркуляційний насос 1, 

теплообмінник 2 з системою нагріву, компресор 3 для подачі повітря, технологічні трубопроводи 
4 з арматурою, теплообмінник 2 з системою нагріву, виконаний у вигляді конденсатора 
холодильної машини 5, встановлений теплообмінник 6 з системою охолодження, виконаний у 35 

вигляді випарника холодильної машини 5, технологічні трубопроводи 4 з арматурою 
встановлено для подачі миючого розчину та повітря до поверхні 7 з відкладеннями і накипом. 

Пристрій для очищення обладнання від відкладень і накипу використовують наступним 
чином. 

З резервуара для миючого розчину (не показано), після включення і виходу на режим 40 

холодильної машини 5, циркуляційний насос 1 подає миючий розчин в теплообмінник 2 з 
системою нагріву, виконаний у вигляді конденсатора холодильної машини 5, де він нагрівається 
до потрібної для очищення поверхонь від відкладень і накипу температури. По технологічних 
трубопроводах 4 з арматурою, гарячий миючий розчин під великим тиском подається до 
поверхні 7 з відкладеннями і накипом. Під дією гарячого миючого розчину частина відкладень і 45 

накипу з поверхонь 7, які очищують, видаляється, а циркуляційний насос 1 вимикають. Після 
чого вмикають компресор 3, який подає зовнішнє повітря у встановлений теплообмінник 6 з 
системою охолодження, виконаний у вигляді випарника холодильної машини 5, де повітря 
охолоджується до мінусової температури і за допомогою технологічних трубопроводів 4 з 
арматурою під тиском подається до поверхні 7 з відкладеннями і накипом. При різкому зниженні 50 

температури, завдяки тому, що об'ємний коефіцієнт теплового розширення відкладень і накипу 
значно відрізняється від об'ємного коефіцієнта теплового розширення поверхні 7, яку очищують, 
відбувається злущування та відокремлення відкладень і накипу від поверхонь 7. Далі цикл 
повторюється.  

 55 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Пристрій для очищення обладнання від відкладень і накипу, що містить циркуляційний насос, 
теплообмінник з системою нагріву, компресор для подачі повітря, технологічні трубопроводи з 
арматурою, який відрізняється тим, що теплообмінник виконаний у вигляді конденсатора 60 
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холодильної машини, а встановлений теплообмінник з системою охолодження виконаний у 
вигляді випарника холодильної машини, технологічні трубопроводи з арматурою встановлено 
для подачі миючого розчину та повітря до поверхні з відкладеннями і накипом. 
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