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Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме в установках для 
газодинамічного нанесення покриттів з порошкових матеріалів. 

Відомий електронагрівач стиснутого потоку повітря [Патент РФ № 10986 U1, МПК
6
 Η 05 

В3/20], який містить герметичний корпус з вхідним та вихідними отворами на боковій площині, 
поблизу торця, всередині корпуса на одній осі встановлений у вигляді тонкостінного циліндра, 5 
кожух, який герметично з'єднаний з корпусом на торці з вихідним отвором. Кожух заповнений 
термоізоляційним матеріалом з циліндричними каналами, в які вкладений електронагрівальний 
елемент, у вигляді електроспіралі, кінці якої з'єднані з електропідводом. Для попередження 
витягування спіралі, перед теплоелектроізолятором встановлена діафрагма, у вигляді 
циліндричної перегородки, що має отвори зміщені відносно каналів з нагріваючим елементом. 10 
Для тих же цілей, окремо або разом з діафрагмою може бути використана кварцова нитка. 

Недоліком такого електронагрівача стиснутого повітря, недостатня продуктивність. 
Як найближчий аналог обрано електронагрівач [Патент РФ № 13129 U1, МПК

7
 Η 05 В3/20], 

який складається з зовнішнього герметичного корпусу з вхідним та вихідним отворами. 
Всередині корпусу на одній осі з корпусом встановлений, у вигляді циліндра 15 
теплоелектроізолятор, всередині якого з зазором встановлений циліндричний стрижень із 
електроізоляційного термостійкого матеріалу, на поверхні якого виконані спіральні канавки, в 
яких розміщений нагріваючий елемент у вигляді спіралі. 

Всередині корпусу за вхідним отвором встановлений розсікач з отворами напроти зазору. 
Недоліком такого електронагрівача стиснутого повітря, недостатня продуктивність. 20 
В основу корисної моделі поставлено задачу створення електронагрівача потоку стиснутого 

повітря, в якому за рахунок збільшення об'єму каналів, через які проходить нагрівальний 
елемент, досягається можливість збільшення ефективності теплоз'єму, що призводить до 
збільшення продуктивності. Крім того, електронагрівач має невеликі розміри. 

Зменшення габаритів нагрівача забезпечується за рахунок зміни конструкції в порівнянні з 25 
аналогом. Поставлена задача вирішується тим, що електронагрівач потоку стиснутого газу 
містить герметичний корпус з вхідним та вихідним отворами, згідно з корисною моделлю, 
вхідний отвір знаходиться перпендикулярно до осі корпусу. В корпусі нагріваючий елемент 
розташований в дванадцяти керамічних трубках, які зафіксовані в теплоелектроізоляторі. 

На кресленні представлений електронагрівач, що складається з герметичного корпусу 1, з 30 
вхідним 2 та вихідним 3 отворами, вхідний отвір 3 знаходиться перпендикулярно до осі корпусу. 
В корпусі встановлений теплоелектроізолятор 5 та розміщені дванадцять керамічних трубок 4, в 
яких встановлений нагрівальний елемент (на кресленні не показаний). 

Електронагрівач працює наступним чином. Електроенергія подається на нагріваючий 
елемент, тим самим нагріваючи його до температури 1000 °C. Стиснуте повітря потрапляє 35 
через вхідний отвір 2, після чого потрапляє в керамічні трубки 4. Нагріте повітря після 
проходження через дванадцять керамічних трубок нагрівається до робочої температури 300-
350 °C, після чого потрапляє до вихідного отвору 3. 

За рахунок збільшення об'єму керамічних трубок 4, через які проходить нагрівальний 
елемент - збільшується ефективність теплоз'єму при проходженні нагрітого повітря, що 40 
приводить до збільшення продуктивності.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Електронагрівач потоку стиснутого газу, який містить герметичний корпус з вхідним та вихідним 45 
отворами, встановленими в ньому теплоелектроізолятор та нагрівальний елемент у вигляді 
спіралі, який відрізняється тим, що вхідний отвір знаходиться перпендикулярно до осі корпусу, 
нагріваючий елемент у вигляді спіралі розташований в дванадцятьох керамічних трубках, які 
зафіксовані в теплоелектроізоляторі. 
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