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Корисна модель належить до геліотехніки, зокрема до геліоустановок, які перетворюють 
сонячну енергію в теплову для опріснення мінералізованої (морської, солоної) води. 

Найближчим аналогом є опріснювач, що містить ємність мінералізованої води, сонячний 
колектор, теплоізольований об'єм, фільтр очищення конденсату, ємність збору конденсату 
(Патент RU № 2142913. C02F 1/14. Опубл. 20.12.1999.). 5 

Недоліком цього відомого пристрою є низька продуктивність, значна інерційність передачі 
енергії, малий коефіцієнт використання сонячної енергії, низька надійність роботи опріснювача 
в цілому, не забезпечується підтримання високої контрольованої величини підтримки нагріву 
солоної води та злив концентрованої мінералізованої води. 

Все це в сукупності призводить до зниження продуктивності та коефіцієнта концентрації 10 

сонячної енергії і надійності роботи опріснювача. 
В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення опріснювача, в якому шляхом 

модифікації конструкції підвищується продуктивність, підвищується коефіцієнт використання 
сонячної енергії, забезпечується підтримання високої контрольованої величини підтримки 
нагріву солоної води та злив концентрованої мінералізованої води, підвищується надійність 15 

роботи опріснювача в цілому. 
Поставлена задача вирішується тим, що у термоелектричному опріснювачі, що містить 

ємність мінералізованої води, випарник води, конденсатор водяної пари прісної води, фільтр 
очищення конденсату прісної води, ємність збору конденсату чистої прісної води, згідно з 
корисною моделлю, випарник води розміщено в теплоізольованому об'ємі, виконаному у вигляді 20 

геліоколектора з концентратором енергії, в теплоізольованому об'ємі встановлено нагрівач-
теплообмінник гарячого спаю термоелектричного перетворювача на основі ефекту Пельтьє, 
конденсатор водяної пари прісної води розміщено в теплоізольованому об'ємі, в якому 
встановлено теплообмінник холодного спаю термоелектричного перетворювача на основі 
ефекту Пельтьє, термоелектричний перетворювач на основі ефекту Пельтьє має живлення від 25 

сонячного фотоелектричного перетворювача через блок розподілу і управління електричного 
джерела напруги з регулятором температури, у випарнику води встановлено датчик солоності 
води, сигнал якого подається на електромагнітний клапан зливу концентрованої 
мінералізованої води. 

Запропонована конструкція дозволяє підвищити продуктивність та коефіцієнт використання 30 

сонячної енергії завдяки тому, що випарник води розміщено в теплоізольованому об'ємі, 
виконаному у вигляді геліоколектора з концентратором енергії, знизити інерційність передачі 
енергії завдяки термоелектричному перетворювачу на основі ефекту Пельтьє, забезпечити 
надійність роботи опріснювача завдяки тому, що конденсатор водяної пари прісної води 
розміщено в теплоізольованому об'ємі, в якому встановлено теплообмінник холодного спаю 35 

термоелектричного перетворювача на основі ефекту Пельтьє, який відбирає теплову енергію 
від водяної пари, вона енергійно конденсується і при цьому знижує тиск парів води у випарнику 
води, що в свою чергу покращує умови кипіння, термоелектричний перетворювач на основі 
ефекту Пельтьє має живлення від сонячного фотоелектричного перетворювача через блок 
розподілу і управління електричного джерела напруги, підтримання високої контрольованої 40 

величини нагріву солоної води та злив концентрованої мінералізованої води забезпечується за 
рахунок встановлення регулятора температури та датчика солоності води, сигнал якого 
подається на електромагнітний клапан зливу концентрованої мінералізованої води, це 
забезпечує надійність роботи опріснювача в цілому. 

Суть пропонованого термоелектричного опріснювача пояснюється кресленням, де 45 

представлено його схематичне зображення. 
Термоелектричний опріснювач містить: ємність 1 мінералізованої води, випарник 2 води, 

розміщений в теплоізольованому об'ємі, виконаному у вигляді геліоколектора з концентратором 
енергії, нагрівач-теплообмінник 3 гарячого спаю термоелектричного перетворювача на основі 
ефекту Пельтьє, фільтр 4 очищення конденсату прісної води, ємність 5 збору конденсату чистої 50 

прісної води, конденсатор 6 водяної пари прісної води, розміщений в теплоізольованому об'ємі, 
охолоджувач-теплообмінник 7 холодного спаю термоелектричного перетворювача на основі 
ефекту Пельтьє, блок 8 розподілу і управління живленням електричного джерела напруги з 
регулятором температури, сонячний фотоелектричний перетворювач 9, датчик 10 солоності 
води, розміщений у випарнику води, електромагнітний клапан 11 зливу концентрованої 55 

мінералізованої води. 
Принцип дії пропонованого термоелектричного опріснювача полягає у наступному. 
Вода з ємності мінералізованої води 1 подається до випарника 2 води, розміщеного в 

теплоізольованому об'ємі, виконаному у вигляді геліоколектора з концентратором енергії, де 
вона закипає під дією нагрівача-теплообмінника 3 гарячого спаю термоелектричного 60 
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перетворювача на основі ефекту Пельтьє, з утворенням водяної пари, яка надходить до 
конденсатора 6 водяної пари прісної води, розміщеного в теплоізольованому об'ємі, де вона 
охолоджується та конденсується під дією охолоджувача-теплообмінника 7 холодного спаю 
термоелектричного перетворювача на основі ефекту Пельтьє. Вода енергійно конденсується і 
через фільтр 4 очищення конденсату прісної води потрапляє в ємність 5 для збору конденсату 5 

чистої прісної води. Електричне живлення гарячого і холодного спаю термоелектричного 
перетворювача на основі ефекту Пельтьє відбувається за рахунок сонячного фотоелектричного 
перетворювача 9 з блоком 8 розподілу і управління живленням електричного джерела напруги з 
регулятором температури. Для періодичного зменшення концентрації мінералізованої води у 
випарнику води встановлено датчик 10 солоності води, сигнал якого подається на 10 

електромагнітний клапан 11 зливу концентрованої мінералізованої води. Далі цикл 
повторюється.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 15 

Термоелектричний опріснювач, що містить ємність мінералізованої води, випарник води, 
конденсатор водяної пари прісної води, фільтр очищення конденсату прісної води, ємність 
збору конденсату чистої прісної води, який відрізняється тим, що випарник води розміщено в 
теплоізольованому об'ємі, виконаному у вигляді геліоколектора з концентратором енергії, в 
теплоізольованому об'ємі встановлено нагрівач-теплообмінник гарячого спаю 20 

термоелектричного перетворювача на основі ефекту Пельтьє, конденсатор водяної пари прісної 
води розміщено в теплоізольованому об'ємі, в якому встановлено теплообмінник холодного 
спаю термоелектричного перетворювача на основі ефекту Пельтьє, який має живлення від 
сонячного фотоелектричного перетворювача через блок розподілу і управління електричного 
джерела напруги з регулятором температури, у випарнику води встановлено датчик солоності 25 

води, сигнал якого подається на електромагнітний клапан зливу концентрованої 
мінералізованої води. 
 

 
 

Комп'ютерна верстка І. Мироненко 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна 

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 


