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(57) 1. Пристрій для зменшення розсіювання енер-
гії в навколишнє середовище, який містить повер-

хню для нагрівання, пальник, що виступає над
поверхнею, наприклад, плити, та екран з відбив-
ною внутрішньою поверхнею, який установлений
навколо пальника співвісно з ним, а також отвори
для проходження повітря і утворення газоповітря-
ної суміші, який відрізняється тим,  що екран ви-
конаний у вигляді дифузора із крайкою його роз-
ширення у бік поверхні для нагрівання, а отвори
виконані з боку, протилежного крайці розширення,
з визначеним кроком по довжині і обладнані засо-
бом регулювання їх перерізу.
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим,  що
засіб регулювання перерізу отворів виконаний у
вигляді заслінок.
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, дифу-
зор з боку отворів обладнаний відповідною осно-
виною для розміщення на поверхні навколо паль-
ника.

Винахід належить до галузі енергетики, та мо-
же бути використаний у промисловості, сільському
господарстві та побутовій техніці для нагрівання
будь-яких поверхонь, наприклад, поверхонь ємно-
стей з будь-якими сумішами на побутовій плиті.

Відомий пристрій для зменшення розсіювання
теплової енергії в навколишнє середовище [де-
клараційний патент України № 28698А, Мкл. F23 D
14/20, 2000р. та F 24 С 3/00, 2002 р.], який містить
поверхню для нагрівання, пальник, що виступає
над поверхнею, наприклад плити, та екран з від-
бивною внутрішньою поверхнею, який установле-
ний навколо пальника, співвісно з останнім, а та-
кож отвори для надання повітря і утворення
газоповітряної суміші. Описаний пристрій взятий
нами за прототип, як більш близький за суттєвими
ознаками та очікуваним результатом.

Недоліком описаного пристрою є наявність
двох екранів з відбивними поверхнями, що обумо-
влює ускладнення пристрою та технології його
виготовлення. При цьому, екран 7 призначений
для відбивання енергії згоряння у горизонтальній
площині, а екран 8-у вертикальній площині. Але

при зазначеному розміщенні екранів частина енер-
гії згоряння виходить в навколишнє середовище,
інша частина витрачається на нагрівання обох
екранів та корпусу 3, а також для нагрівання вто-
ринного повітря, яке надходить у простір між кор-
пусом 3 і екраном 7 та нагрівання газоповітряної
суміші, з якою змішується холодне вторинне повіт-
ря та охолоджує його. Таким чином, наявність
двох екранів з відбивними поверхнями не забез-
печує концентрації енергії згоряння безпосередньо
на поверхні, яка нагрівається, і не забезпечує зме-
ншення розсіювання енергії в навколишнє середо-
вище,  що не сприяє скороченню часу для нагрі-
вання поверхні та економічному витрачанню газу.

Недоліком також є те, що за рахунок виник-
нення конвекції надходить неконтрольована кіль-
кість вторинного повітря з навколишнього середо-
вища у простір між циліндричною поверхнею
корпуса 1 та кільцевим екраном 7 і виникнення ще
однієї порожнини, в якій відбувається утворення
газоповітряної суміші за рахунок конвекції вторин-
ного повітря.  Це під час горіння призводить до
того, що газоповітряна суміш, яка надходить з кор-
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пуса 1 і сопел 11, не буде надходити у прорізі 9
екрана 8 через значний опір у зазначених прорі-
зях, з одного боку, та відсутність опору, за рахунок
конвекції вторинного повітря, у просторі між цилін-
дричною поверхнею корпуса 1 та кільцевим екра-
ном 7,  з іншого боку,  що сприяє підхопленню за-
значеної газоповітряної суміші конвекційними
потоками вторинного повітря та втягування її у
простір між циліндричною поверхнею корпуса 1 та
кільцевим екраном 7. А це обумовлює горіння за-
значеної газоповітряної суміші не під поверхнею,
яку нагрівають, а у просторі між циліндричною по-
верхнею корпуса 1 та кільцевим екраном 7, а та-
кож попід екраном 8 та навколо сопел 11, що може
призвести до вибуху у корпусі 1. Таким чином,
утворення газоповітряної суміші не у одній порож-
нині, а у двох порожнинах, які створені навколо
одного пальника, обумовлює виникнення вибухо-
небезпечної ситуації та не сприяє скороченню ча-
су нагрівання поверхні і економічному витрачанню
газу.

Недоліком також є те, що зазначений пальник
годиться для нагрівання ємностей тільки визначе-
ного у відповідності до розміру зовнішнього діаме-
тру прорізів 9 плоского екрана 8. Так, під час на-
грівання ємності, яка має менший зовнішній розмір
ніж діаметр прорізів, поза ємністю з тієї частини
прорізів 9, яка не накрита ємністю, енергія подов-
жених факелів (якщо вони сформуються)  від їх
розжарених кінців буде уходити в навколишнє се-
редовище або нагрівати додатково установлений
засіб для розміщення ємності. У обох випадках це
не обумовлює зменшення розсіювання енергії в
навколишнє середовище та економічне витрачан-
ня газу.

В основу винаходу поставлено задачу удоско-
налення пристрою для зменшення розсіювання
енергії в навколишнє середовище і шляхом конце-
нтрування енергії згоряння газоповітряної суміші
безпосередньо на поверхні для нагрівання, спро-
щення пристрою та технології його виготовлення,
утворення газоповітряної суміші і горіння її тільки в
межах однієї замкнутої порожнини, забезпечити
простоту у застосуванні та безпечність роботи
пристрою, а також забезпечити скорочення часу
для нагрівання поверхні та економічне витрачання
газу.

Поставлена задача вирішується тим, що у за-
пропонованому пристрої екран з відбивною повер-
хнею виконаний у вигляді дифузора із крайкою
його розширення у бік поверхні для нагрівання, а
отвори для надання повітря виконані з боку, про-
тилежного крайці розширення, з визначеним кро-
ком по довжині і обладнані засобом регулювання
їх перерізу.

До того, засіб регулювання перерізу отворів
може бути виконаний у вигляді заслінок.

До того, дифузор з боку отворів може бути об-
ладнаний основиною, яка має поверхню відповід-
ну до конфігурації поверхні навколо пальника.

Виконання екрана з відбивною поверхнею у
вигляді дифузора забезпечує утворення однієї
замкнутої порожнини для утворення газоповітря-
ної суміші навколо пальника, горіння останньої
тільки під поверхнею, яку нагрівають. Дифузор,

розміщений крайкою уверх, тобто у бік поверхні,
яку нагрівають, дозволяє концентрувати енергію
згоряння зазначеної газоповітряної суміші безпо-
середньо на поверхні для нагрівання, що обумов-
лює безпечність пристрою, простоту у виготовлен-
ні та використанні, скорочення часу для нагрівання
поверхні та економічне використання газу.

Виконання отворів з боку, протилежного крайці
розширення, з визначеним кроком по довжині, за-
безпечує гарантоване надання повітря у замкнуту
порожнину дифузора у напрямку надання газу
внаслідок виникнення інжекції та конвекції під час
горіння газоповітряної суміші та забезпечує безпе-
чність пристрою.

Обладнання отворів для надання повітря у
порожнину дифузора засобом регулювання їх пе-
рерізу забезпечує дозоване надання оптимальної
кількості повітря, що обумовлює ефективність зго-
ряння зазначеної суміші ї значне підвищення еко-
номічності процесу.

Виконання засобу регулювання перерізу отво-
рів дифузора у вигляді заслінок забезпечує прос-
тоту виготовлення засобу і легкість утворення пе-
рерізів відповідної величини, що обумовлює
надання оптимальної кількості повітря та економі-
чне витрачання газу.

Обладнання дифузора з боку отворів основи-
ною відповідної конфігурації забезпечує стійкість і
зручність встановлення його на поверхні навколо
пальника.

Таким чином, запропоновані відрізнювальні
ознаки разом із відомими забезпечують вирішення
поставленої задачі.

Суть винаходу пояснюється кресленням, на
якому зображений поперечний розріз пристрою
для нагрівання поверхні, а саме поверхні каструлі
на кухонній плиті.

Запропонований пристрій містить поверхню 1
для нагрівання, пальник 2, що виступає над пове-
рхнею 3 плити, і екран з відбивною поверхнею 4,
виконаний у вигляді дифузора 5. Останній розмі-
щений крайкою 6 розширення уверх і установле-
ний на поверхні 3 плити навколо пальника 2 з
утворенням навколо останнього замкнутої порож-
нини 7. Окрім того, дифузор 5 має отвори 8 для
надання повітря, які виконані з боку, протилежного
крайці 6 його розширення, з визначеним кроком по
довжині 9 і обладнані засобом регулювання 10 їх
перерізу.

До того, засіб регулювання 10 перерізу отворів
8 може бути виконаний у вигляді заслінок.

До того, дифузор 5 з боку отворів 8 може бути
обладнаний основиною 11, яка має поверхню від-
повідну до конфігурації поверхні 1 навколо паль-
ника 2.

Окрім того, поверхня 1 для нагрівання, в да-
ному разі каструля, встановлена на решітку 12
плити.

Робота запропонованого пристрою відбува-
ється наступним чином.

На поверхні 3 побутової газової плити навколо
одного з її пальників 2, співвісно з пальником
встановлюють крайкою 6 розширення уверх дифу-
зор 5, в якому уже відрегульована за допомогою
засобу 10 величина перерізу отворів 8. Потім на
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решітці 12 проти пальника 2 встановлюють каст-
рулю 1 із рідиною. Включають газ, підпалюють
утворену у порожнині 7 дифузора 5 газоповітряну
суміш. Утворені продукти згоряння вільно вихо-
дять з-під каструлі 1 через гарантований наявніс-
тю решітки 12 зазор. При цьому, під каструлею 1,

на її донній поверхні, відбувається концентрація
енергії згоряння газоповітряної суміші, що забез-
печує виникнення високої температури на донній
частині поверхні каструлі 1 і нагрівання її за більш
короткий час ніж такої ж каструлі 1 без викорис-
тання дифузора 5.

Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 28 прим.

Міністерство освіти і науки України

Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

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


