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(57) Геліонагрівач рідини, що має корпус зі світло-
прозорим покриттям, паралельно розміщені в
ньому труби з поглинаючою поверхнею і оптично
зв'язані з ними відбивачі, який відрізняється тим,
що труби мають каплеподібний профіль перерізу
та виконані з світлопрозорого матеріалу, всереди-
ні труб протікає світлопоглинаючий теплоносій, а
відбивачі мають параболічну поверхню, параметр
якої дорівнює більшому діаметру перерізу труб, а
її фокус співпадає з центром діаметра.

Винахід відноситься до геліотехніки й дозво-
ляє підвищити коефіцієнт корисної дії (ККД) геліо-
нагрівача і може бути використаний в сільськогос-
подарському виробництві, переробній та інших
галузях промисловості.

Відома геліоустановка для нагрівання рідини
(а.с. СРСР №1330417, F24J2/48, Бюл. №30, 1987,
с.169), яка має бак-акумулятор з розміщеним під
ним та з'єднаним за допомогою шлангів сонячним
колектором, розміщеним на опорах і виконаним із
шарнірно з'єднаних модулів, а опори виконано у
вигляді сильфонів, заповнених легко киплячою
рідиною.

Незважаючи на те, що сонячний колектор ві-
домої геліоустановки може частково автоматично
регулювати кут вертикального нахилу з висотою
розташування сонця, ККД колекторів досить низь-
кий.

За прототип прийнято геліонагрівач рідини,
(а.с. СРСР №1490396, F24J2/14, Бюл. №24,1989,
с.174), який має корпус зі світлопрозорим покрит-
тям, паралельно розміщені в ньому труби з погли-
наючою поверхнею і оптично зв'язані з ними від-
бивачі з напівциліндричною поверхнею, вісь
кожного з яких розташована вище рівня осі відпо-
відної труби,  а радіус відбивача й відстань між
осями відбивача й труби пов'язані з радіусом тру-
би відповідними залежностями.

При цьому краї сусідніх відбивачів з'єднані між
собою за допомогою поглинаючої плоскої переми-
чки.

Однак у відомого геліонагрівача рідини ККД
невисокий через малу поверхню відбивача, зокре-
ма, коли промені падають під кутом у ранкові та
вечірні години відбувається затінювання відбива-
ючої поверхні краєм самого відбивача, через що
не задіяна вся його поверхня. Крім того суттєві
втрати тепла виникають при теплопередачі від
стінок труб до теплоносія.

Метою винаходу є підвищення ККД геліонагрі-
вача рідини за рахунок максимального викорис-
тання сонцепроміневої енергії.

В основу винаходу покладено задачу створен-
ня геліонагрівача рідини, що має корпус зі світло-
прозорим покриттям, паралельно розміщені в
ньому труби з поглинаючою поверхнею і оптично
зв'язані з ними відбивачі. Завдяки тому, що труби
мають каплеподібний профіль перетину та вико-
нані з світлопрозорого матеріалу, всередині труб
протікає світлопоглинаючий теплоносій, а відбива-
чі мають параболічну поверхню, параметр якої
дорівнює більшому діаметру перетину труб, а її
фокус співпадає з центром діаметра, труби мак-
симально використовують сонцепроміневу енер-
гію, направлені поверхнею відбивача.
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Поставлена задача досягається тим, що у ге-
ліонагрівача рідини, який має корпус зі світлопро-
зорим покриттям, паралельно розміщені в ньому
труби з поглинаючою поверхнею і оптично зв'язані
з ними відбивачі, згідно з винаходом труби мають
каплеподібний профіль перетину та виконані з
світлопрозорого матеріалу, всередині труб проті-
кає світлопоглинаючий теплоносій, а відбивачі
мають параболічну поверхню, параметр якої дорі-
внює більшому діаметру перетину труб, а її фокус
співпадає з центром діаметра.

Виконання труб каплеподібними і відбивачів з
параболічною поверхнею, параметр якої дорівнює
більшому діаметру перетину труб, а її фокус спів-
падає з центром діаметра, збільшує відбиваючу
поверхню відбивача і дозволяє працювати і тоді,
коли промені падають під кутом, а виконання труб
з світлопрозорого матеріалу у поєднанні з світло-
поглинаючим рідким теплоносієм дозволяє пере-
давати тепло безпосередньо носію й виключає
втрати тепла на теплопередачу від стінок труб до
рідини.

Суть винаходу пояснюється рисунками, де на
Фіг.1 показаний геліо-нагрівач рідини, вид спереду,
а на Фіг.2 - перетин А-А, на Фіг.3 представлено
взаємне розміщення відбивача і труби.

Геліонагрівач рідини має теплоізоляційний ко-
рпус 1 зі світлопрозорим покриттям 2 і паралельно
розміщені в ньому труби 3, по яким протікає світ-
лопоглинаюча рідина. Труби мають у перетині ка-
плеподібний профіль і виконані з світлопрозорого
матеріалу. З ними оптично пов'язані відбивачі 4 з
параболічною поверхнею у якої параметр ρ дорів-
нює більшому діаметру D перетину труб 3, а фокус

співпадає з центром цього діаметра. Труби 3 і від-
бивачі 4 установлені в теплоізоляційному корпусі 1
на теплоізоляційних опорах 5. Труби 3 паралельно
приєднані до підвідного 6 і відвідного 7 колекторів,
які мають підвідний 8 і відвідний патрубки 9.

Геліонагрівач рідини працює таким чином.
При встановленні геліонагрівач рідини орієн-

тується на південь по бісектрисі вертикального
кута між положенням сонця в зеніті і у дев'ять го-
дин ранку.

Через підвідний патрубок 8 і колектор 6 рідкий
теплоносій підводиться у труби 3. Через світло-
прозоре покриття 2 корпусу 1 і прозорі стінки труб
3 сонячні промені частково поглинаються світло-
поглинаючим теплоносієм і нагрівають його. Соня-
чні промені, які не попали на труби 3, відбивають-
ся від поверхні відбивача 4 і направляються на
нижню та бічну поверхню труб 3, і проходячи че-
рез їхні прозорі стінки також поглинаються тепло-
носієм і додатково його нагрівають. Нагрітий теп-
лоносій виводиться через колектор 7 і патрубок 9.
Використання теплоізоляційного корпуса 1 у поєд-
нанні з теплоізоляційними опорами 5 забезпечує
низькі втрати від розсіюванням тепла.

Як показали дослідження, завдяки виконанню
перетину світлопрозорих труб 3 каплеподібними і
відбивачів 4 з параболічною поверхнею, фокус
якої співпадає з віссю більшого радіуса перетину
труб 3 навіть у часи падіння сонячних променів під
кутом у ранковий і вечірній час, крім безпосеред-
нього нагрівання світлопоглинаючого теплоносія
через бічні поверхні труб 3, сонячні промені від
відбивача додатково нагрівають теплоносій.
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