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1. Elektryczny podgrzewacz paliwa,
do pojazdów samochodowych,
znamienny tym, że stan0"Yi,go filtr .paliwa
(1), '!' ~tórego d~ie zarI}oco:w~yjest P?przez
trzplen (6), gwmtowany metalowy .element
(2) przewodzący ciepł(),pr~ylegający 00 dna
filtra (1) z płaską podstawą; dokt6rej przylega rezystancyjna skrętka (3) grzejna przedzielona od pokrywy (5) nakręcanej na
element (2) przewodzący płaską izolacyjną
przekładką (4) gumową.
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l. Ele,ktryczny podgrzewacz paliwa, zwłaszcza do pojazd6w samochodowych, z n a m i e n n y
t Y m, ~e stanowi go filtr paliwa (l), w kt6rego dnie zamocowany jest poprzez trzpień
(6), gwintowany metalowy element (2) priewodzący ciepło, przylegający do dna fil tra (1) z
płaską podstawą, do kt6rej przylega rezystancyjna skrętka (3) grzejna przedzielona od pokrywy
(5) nakręcanej na element (2) przewodzący płaską izolacyjną przekładką (4) gumową.
2. Elektryczny podgrzewacz paliwa według zastrz. l, z n a m i e n n y
t Y m, ~e
element przewodzący ciepł'o, przylegający do dna fil tra (1) ma g6rny profil o kształcie dna
fil tra (l), a rezystanc,y jna skrętka (3) grzejna ma moc' ,30 ~ 50 \II i zasUana jest z akumulatora
samochodowego.

,
Przedmiotem wynilazku jest elektryczny podgrzewacz paliwa, zwłaszcza do pojazdów samochodowych.
Dotychczas w technikach wspomagania rozruchu silnik6w stosuje się r6~ne urządzenia podgrzewające między innymi oparte na grzejnikach rezystancyjnych ogrzewających bloki cylindrów
przedstawione w polskim opisie patentowym nr 36 800 oraz \II zgłoszeniu polskiego wzoru u~ytko
wego nr \11-76 490, kt6rego istotą jest umieszczenie w obiegu chłodzącym bloku silnika zbiornika z grzejnikiem podgrzewającym płyn chłodzący. U~ywane są te~ według patentu PRL nr 109 598
umieszczone w kolektorze dolotowym palniki gazowe zasilane gazem palnym przez przewód zaopatrzony w zaw6r elektromagnetyczny. " Palniki wyposa~one są w ~wiece ~arowe lub iskrowe zasilane
energią elektryczną z baterii akomulator6w, zasilającej równie1: zaw6r elektromagnetyczny.
Wyłącznik włącza zaw6r elektromagnetyczny otwierający dopływ gazu do palnik6w dopiero po
uprzednim włączeni~ zasilania~wiec. \II u1:yciu są r6wnie1: urządzenia podgrzewające powietrze
\II układzie dolotowym przy pomocy grzejnik6w elektrycznych lub wymiennik6w ciepła. Znany jest
r6wnie1: z polSkiego opisu wzoru u2ytkowego nr W-76 475 pOdgrzewacz paliwa do silnik6w wysokoprę1:nych
składający
się z dw6ch odcink6w rurowych połączonych szczelnie poprzez element
walcowy . Wewnątrz tych element6w rurowych osadzona jest rurka a w niej element grzejny w
postaci spirali. Do odcink6w rurowych przyłączone są przewody doprowadzające energię elektryczną a cało~ć zalana jest tworzywem sztucznym.
Elektryczny podgrzewacz paliwa, zwłaszcza do pojazd6w samochodowych, charakteryzuje się
tym, te stanowi go filtr paliwa, w kt6rego dnie zamocowany jest poprzez trzpień, gwintowany
metalowy element przewodzący Ciepło, przylegający do dna filtra z płaską podstawą, do której
przylega rezystancyjna skrętka grzejna przedzielona od pokrywy nakręcanej na element przewodzący płaską izolacyjną przekładką gumową. Element przewodzący ciepło, przylegający do dna
filtra ma górny profil o kształcie dna filtra, a rezystancyjna skrętka grzejna ma moc 30 ~ 50W
i zasilana jest z akumulatora samochodowego.
Wynalazek w przykładzie wykonania jest bli~ej przedstawiony na rysunku w przekroju ' pod łużnym.

Elektryczny podgrzewacz według wynalazku składa się z filtra paliwa l, do kt6regoprzyjest za pomocą trzpienia gwintowanego 6 metalowy element 2 przewodzący ci epło,
przylegający do dna fil tra l z płaską podstawą, do której przylega rezystancyjna skrętka 3
grzejna przedzielona od pokrywy 5 nakręcanej na metalowy element 2 przewodzący płaską izolacyjną przekładką 4 gumową. Element metalowy 2 przewodzący Ciepło, przylegający do dna filtra
l ma g6rny profil o kształcie dna filtra l. Rezystancyjna skrętka 3 grzejna ma moc 30 ~ 50 W
i zasilana jest z akumulatora samochodowego.
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