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Teplotný spínač a spôsob jeho výroby
Oblasť techniky
Predkladaný vynález sa týka teplotného spínača, ktorý je nainštalovaný ako ochranné
zariadenie vo vnútri uzavretého kompresora motora a spôsobu jeho výroby.
Doterajší stav techniky
Tento typ teplotného spínača je vybavený utesneným puzdrom a doskou reagujúcou
na teplo, ktorá je umiestnená vo vnútri tohto utesneného puzdra. Utesnené puzdro je
tvorené kovovým krytom a krycou doskou. Doska reagujúca na teplo je zakrivená a
nastavená tak, aby pri vopred stanovenej teplote invertovala svoj smer zakrivenia.
Vodivá koncovka je vložená cez kryciu dosku a je k nej vzduchotesne pripevnená
pomocou elektricky izolačného plnidla, akým je sklo. Na hrote vodivej koncovky
umiestnenej vo vnútri utesneného puzdra je pripevnený stacionárny kontakt, a to
priamo alebo nepriamo prostredníctvom podporného prvku a pod. Jeden koniec dosky
reagujúcej na teplo je pripevnený k vnútornému povrchu utesneného puzdra pomocou
podporného prvku a pod. Pohyblivý kontakt je pripevnený k druhému koncu dosky
reagujúcej na teplo. Pohyblivý kontakt, ako aj stacionárny kontakt slúžia ako prepínací
kontakt.
Teplotný spínač je inštalovaný v utesnenom kryte uzavretého kompresora motora a
funguje ako chránič, ktorý je tiež známy ako tepelná ochrana pri použitiach s
kompresorovými motormi. Keď je teplota okolo teplotného spínača abnormálne
vysoká, alebo keď motorom prechádza abnormálny prúd, ktorý spôsobí, že sa teplota
v teplotnom spínači abnormálne zvýši, doska reagujúca na teplo sa obráti, aby vyvolala
otvorenie kontaktov a umiestnenie do elektricky nevodivého stavu. Keď však teplota
klesne na vopred stanovenú hodnotu alebo na ešte nižšiu hodnotu, doska reagujúca
na teplo sa vráti do pôvodného stavu, aby kontakty zatvorila a umiestnila sa tak do
elektricky vodivého stavu.
Dokumenty o doterajšom stave techniky
Patentový dokument
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Patentový dokument č. 1: JP H10-144189 A
Patentový dokument č. 2: CN102915875 - Tento dokument popisuje tlakovú
vzduchotesnú nádobu vyrobenú z kovového vonkajšieho krytu a krycej dosky.
Tieto prvky sú zvarené dohromady, pričom z krycej dosky vyčnievajú dve
koncovky a vnútornú časť spínača utesňuje izolačné plnivo. Na vonkajší povrch
krycej dosky sa nanáša elektricky izolačný materiál.
Podstata vynálezu
Problémy, ktoré vynález vyrieši
Je žiaduce, aby teplotný spínač rýchlo upravil vnútornú teplotu podľa vonkajšej teploty,
alebo aby umožnil rýchle uvoľnenie vnútornej teploty do vonkajšieho prostredia tak,
aby teplotný spínač pracoval pri vhodných teplotách. Ako je však znázornené napríklad
na obrázkoch 9 a 10, väčšina vonkajšieho povrchu krycej dosky 104 tvoriacej utesnené
puzdro 102 je v bežnom tepelnom spínači pokrytá živicou 121, ktorá slúži ako
elektricky izolačný povlak. Živica 121 výrazne znižuje tepelnú vodivosť utesneného
puzdra 102. Preto je žiaduci vývoj technológií na zlepšenie tepelnej vodivosti
utesneného puzdra, ktoré slúži ako hlavné teleso teplotného spínača. Druh elektricky
izolačnej živice, ktorý sa používa v tomto prípade sa nanáša tak, že pokrýva kryciu
dosku a vodivú koncovku, aby sa medzi krycou doskou a vodivou koncovkou zaistila
izolačná vzdialenosť. Takzvaný vnútorný chránič, ktorý spadá do oblasti techniky
podľa predkladaného vynálezu vyžaduje minimálne 2 mm izolačnej vzdialenosti
(povrchová vzdialenosť). Je však náročné dosiahnuť 2 mm izolačnej vzdialenosti iba
samotným plnivom, ktoré sa používa na zaistenie vodivej koncovky. Požadovaná
izolačná vzdialenosť sa teda dosiahne poskytnutím vyššie opísaného typu elektricky
izolačnej živice.
Jedným z cieľov predkladaného vynálezu je poskytnúť teplotný spínač, v ktorom je
možné zlepšiť tepelnú vodivosť utesneného puzdra pri súčasnom použití elektricky
izolačnej živice na vytvorenie izolačnej vzdialenosti.
Prostriedky na prekonanie problémov
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Podľa predkladaného vynálezu je vytvorený teplotný snímač, ako je ďalej uvedené v
nároku 1. Vynález ďalej poskytuje spôsob výroby teplotného spínača podľa nároku 3.
Teplotný spínač podľa predkladaného vynálezu sa primárne vyznačuje priechodným
otvorom na pripevnenie vodivej koncovky prispôsobeným valcovitou časťou tvorenou
krycou doskou vyčnievajúcou smerom von a s tým, že iba valcovitá časť, plnivo a
vodivá koncovka sú pokryté elektricky vodivou živicou.
Takže namiesto prekrytia väčšiny vonkajšieho povrchu krycej dosky tvoriacej utesnené
puzdro je živicou prekrytá iba značne malá časť, vrátane koncovej časti valcovitej časti.
Výsledkom je, že tepelná vodivosť utesneného puzdra, ktorá konfiguruje hlavné teleso
teplotného spínača, môže byť výrazne zlepšená v porovnaní s bežnou technológiou, v
ktorej bola väčšina vonkajšieho povrchu krycej dosky pokrytá živicou. Ďalej je
priechodný

otvor

prispôsobený

valcovitou

časťou

tvorenou

krycou

doskou

vyčnievajúcou smerom von, a tým umožňuje udržiavať hrúbku plniva (skla). V dôsledku
toho je možné zachovať pevnosť časti, kde je namontovaná vodivá koncovka, pričom
sa umožní zníženie hrúbky väčšiny krycej dosky. Preto je teda možné výrazne zlepšiť
tepelnú vodivosť utesneného puzdra. Valcovitá časť vyčnievajúca z krycej dosky ďalej
zväčšuje povrchovú plochu, t.j. oblasť vedenia tepla celej krycej dosky, čo tiež
prispieva k zlepšeniu tepelnej vodivosti utesneného puzdra.
V teplotnom spínači podľa predkladaného vynálezu má tvar živicového materiálu, ktorý
tvorí živicu pred rozpustením vnútorný priemer ideálne väčší ako vonkajší priemer
vodivej koncovky a vonkajší priemer menší ako súčet vonkajšieho priemeru valcovitej
časti a 2 mm. Výsledkom je, že rozpustený živicový materiál môže zostať na koncovej
časti valcovitej časti vďaka povrchovému napätiu bez ďalšieho šírenia. Preto je možné
spoľahlivo prekryť časť s vodivou koncovkou spolu s koncovou časťou valcovitej časti
živicou a následne spoľahlivo zlepšiť tepelnú vodivosť utesneného puzdra. Vonkajší
priemer živicového materiálu pred rozpustením je ideálne menší ako nanajvýš súčet
vonkajšieho priemeru valcovitej časti a 2 mm, ideálnejšie menší ako súčet vonkajšieho
priemeru valcovitej časti a 1 mm. Vonkajší priemer živicového materiálu pred
rozpustením je ďalej ideálne väčší ako vonkajší priemer valcovitej časti znížený o 2
mm.
V teplotnom spínači podľa predkladaného vynálezu je ďalej vodivá koncovka vytvorená
z hlavného materiálu vyrobeného z medi s vynikajúcou tepelnou vodivosťou. Preto sa
teplo prenáša aj cez vodivú koncovku, aby sa ešte účinnejšie zvýšila tepelná vodivosť.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
Obr. 1 znázorňuje vertikálny prierez teplotného spínača podľa jedného
uskutočnenia.
Obr. 2 znázorňuje priečny prierez teplotného spínača vedený pozdĺž čiary II-II z
obr. 1.
Obr. 3 znázorňuje bočný pohľad na teplotný spínač.
Obr. 4 znázorňuje pohľad na teplotný spínač zhora.
Obr. 5 znázorňuje zväčšený pohľad na hlavnú časť a ilustruje stav pred
rozpustením živicového materiálu.
Obr. 6 znázorňuje vonkajší pohľad na ochrannú jednotku.
Obr. 7 znázorňuje jeden príklad inštalácie teplotného spínača do ochrannej
jednotky (časť 1).
Obr. 8 znázorňuje jeden príklad inštalácie teplotného spínača do ochrannej
jednotky (časť 2).
Obr. 9 zodpovedá obr. 1 a znázorňuje konvenčný teplotný spínač.
Obr. 10 zodpovedá obr. 3 a znázorňuje konvenčný teplotný spínač.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Ďalej bude s odkazom na výkresy opísané jedno uskutočnenie, ktoré aplikuje
predkladaný vynález na tepelnú ochranu (ochranné zariadenie).
Ako je znázornené na obrázkoch 1 až 4, teleso teplotného spínača 1 je tvorené
utesneným puzdrom 2 odolným voči tlaku, ktoré je tvorené kovovým krytom 3 a krycou
doskou 4. Kryt 3 je vytvárnený ťahom zo železnej dosky pomocou lisovacieho stroja.
Dva konce dlhších strán krytu 3 sú vytvarované do v podstate guľového tvaru a stredná
časť, ktorá spája obidva konce, je vytvarovaná do tvaru predĺženej kupoly s
polkruhovým prierezom. Krycia doska 4 je zo železnej dosky, vytvarovaná do tvaru
predĺženého kruhu a je vzduchotesne utesnená voči otvorenému koncu krytu 3
pomocou výstupkového zvárania a pod.
Jeden koniec dosky reagujúcej na teplo 6 je pripevnený k vnútornému povrchu
utesneného puzdra 2 pomocou prechodného podporného prvku 5 vyrobeného z
kovovej dosky. Doska reagujúca na teplo 6 je tvárnená ťahom z materiálu, ktorý sa
deformuje teplom, napr. bimetal alebo trimetal, do tvaru plytkého taniera. Doska
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reagujúca na teplo 6 je zakrivená a pri vopred stanovenej teplote invertuje svoj smer
zakrivenia. Pohyblivý kontakt 7 je pripevnený k druhému koncu dosky reagujúcej na
teplo 6. Časť utesneného puzdra 2, kde je upevnený podporný prvok 5 sa deformuje
pôsobením tlaku z vonkajšej strany na ovládanie kontaktného tlaku vyvíjaného medzi
pohyblivým kontaktom 7 a stacionárnym kontaktom 8 (opísané neskôr) a na kalibráciu
teploty, pri ktorej prebieha invertná činnosť dosky reagujúcej na teplo 6 na vopred
stanovenú teplotu.
Krycia doska 4 je vybavená priechodnými otvormi 4A a 4B. Vodivé koncovky 10A a
10B sú zaizolované a vzduchotesne pripevnené k priechodným otvorom 4A a 4B
pomocou známej hermeticky utesňovacej metódy kompresného typu s použitím plniva
9 z elektricky izolačného materiálu, akým je sklo, s ohľadom na koeficient tepelnej
rozťažnosti. Vodivé koncovky 10A a 10B sú vytvorené z plátovaného materiálu
(kompozitného kovového materiálu), v ktorom sa ako hlavný materiál používa meď.
Kontaktná podpera 11 je pripevnená v blízkosti hrotu vodivej koncovky 10A
umiestnenej vo vnútri utesneného puzdra 2. Stacionárny kontakt 8 je pripevnený ku
kontaktnej podpere 11 v polohe obrátenej čelom k pohyblivému kontaktu 7.
Jeden koniec ohrievača 12, ktorý slúži ako prvok produkujúci teplo, je pripevnený v
blízkosti hrotu vodivej koncovky 10B umiestnenej vo vnútri utesneného puzdra 2.
Druhý koniec ohrievača 12 je pripevnený k hornému povrchu (vnútornému povrchu)
krycej dosky 4. Ohrievač 12 je usporiadaný pozdĺž obvodu vodivej koncovky 10B tak,
aby bol v podstate rovnobežný s doskou reagujúcou na teplo 6. Teplo generované
ohrievačom 12 je účinne prenášané na dosku reagujúcu na teplo 6.
Ohrievač 12 je vybavený tavnou časťou 12A (viď. obr. 2), ktorý má prierezovú plochu
menšiu ako je plocha ostatných častí ohrievača 12. Zatiaľ čo kompresor, ktorý je v
tomto príklade predmetom riadenia, beží normálne, tavná časť 12A sa pri
prevádzkovom prúde nižšie opísaného elektromotora 204 (pozri obr. 8) topiť nebude.
Keď je elektromotor 204 zablokovaný, tavná časť 12A sa v takomto prípade tiež topiť
nebude, pretože doska reagujúca na teplo 6 sa obráti, aby sa kontakty 7 a 8 v priebehu
krátkeho času otvorili. Keď teplotný spínač 1 opakuje otváracie a zatváracie cykly
počas dlhého časového úseku a prekročí sa garantovaný počet takýchto operácií,
pohyblivý kontakt 7 a stacionárny kontakt 8 sa môžu zvariť dohromady a stať sa
neoddeliteľnými. Keď je rotor elektromotora 204 zablokovaný v tomto stave, vytvára
sa nadmerný prúd na zvýšenie teploty tavnej časti 12A, čo nakoniec spôsobí, že sa
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tavná časť 12A roztaví a zaistí, že sa elektrický obvod preruší. Je teda možné
zabezpečiť, aby bol elektromotor 204 bez napájania.
Tepelne odolný anorganický izolačný prvok 13, napríklad keramika, zirkónia (oxid
zirkoničitý), je bez akejkoľvek medzery tesne pripevnený nad plnivom 9, ktoré zaisťuje
vodivé koncovky 10A a 10B. Tvar tepelne odolného anorganického izolačného prvku
13 je určený na základe predbežne navrhnutých vlastností, akými sú elektrická
pevnosť voči kĺzavému výboju a fyzikálna pevnosť, napr. tepelná rezistivita voči
naprašovaniu. Výsledkom toho je, že je možné zachovať dostatočnú izoláciu aj vtedy,
keď sa naprašované materiály, ktoré vznikli pri topení ohrievača 12 pripoja k povrchu
tepelne odolného anorganického izolačného prvku 13. Je teda možné zabrániť tomu,
aby oblúk vytvorený medzi tavnými časťami prešiel na miesto medzi vodivou
koncovkou 10B a krycou doskou 4 a na miesto medzi vodivými koncovkami 10A a 10B.
Keď elektromotorom 204 prechádza normálny prevádzkový prúd, ktorý zahŕňa
počiatočný prúd pretekajúci počas krátkeho časového úseku, kontakty 7 a 8 teplotného
spínača 1 zostávajú zatvorené. Výsledkom je zachovanie elektrického obvodu, ktorý
tvoria vodivá koncovka 10A – stacionárna kontaktná podpera 11 – stacionárny kontakt
8 – pohyblivý kontakt 7 – doska reagujúca na teplo 6 – podpera dosky reagujúcej na
teplo 5 – kryt 3 – krycia doska 4 – ohrievač 12 – vodivá koncovka 10B. Elektromotor
204 je teda naďalej napájaný. Vyššie opísaný elektrický obvod je však prerušený tým,
že sa kontakty 7 a 8 otvoria inverziou smeru, v ktorom je zakrivená doska reagujúca
na teplo 6, keď: je zvýšené zaťaženie elektromotora 204 a nepretržite ním prechádza
neobvykle veľký prúd; elektromotor 204 je zablokovaný a nepretržite ním niekoľko
sekúnd alebo viac prechádza výrazne veľký prúd; alebo sa teplota chladiaceho média
vo vnútri tlakovej vzduchotesnej nádoby 202 (utesneného krytu) nižšie opísaného
kompresora 201 stane abnormálne vysokou. Teplotný spínač 1 je teda odpojený. Keď
sa potom zníži vnútorná teplota teplotného spínača 1, doska reagujúca na teplo 6
obráti svoj smer zakrivenia na zatvorenie kontaktov 7 a 8 a spustí budenie
elektromotora 204.
Priechodné otvory 4A a 4B teplotného spínača 1 sú vytvorené valcovitými časťami 4Aa
a 4Bb, ktoré sa získajú napríklad vyseknutím časti krycej dosky 4, aby vyčnievala v
tvare valca (v tomto príklade kruhového valca). Iba koncové časti valcovitých častí 4Aa
a 4Bb (hroty), plnivo 9 a časť (časť v blízkosti plniva 9) vodivých koncoviek 10A a 10B
sú pokryté elektricky izolačnou živicou 21, ktorá slúži ako náterový materiál. Ako živica
21 sa používa termosetová živica, akou je napríklad epoxidová živica. Živica 21 je
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potrebná na to, aby prekryla aspoň celý povrch plniva 9. V tomto prípade je živica 21
ideálne vytvarovaná do guľovitého povrchu (zvodového povrchu) s priemerom
najmenej 3,6 mm (ϕ 3,6 mm ). V dôsledku toho je možné zabezpečiť dostatočnú
izolačnú vzdialenosť (izolačnú vzdialenosť najmenej 2 mm alebo viac) medzi krycou
doskou 4 a vodivými koncovkami 10A, 10B. Rozsah vyčnievania a priemerový rozmer
valcovitých častí 4Aa a 4Bb môžu byť navyše podľa potreby upravené.
Ďalej bude opísaný spôsob výroby teplotného spínača 1, v ktorom sú koncové časti
valcovitých častí 4Aa a 4Bb, plnivo 9 a časti vodivých koncoviek 10A a 10B pokryté
živicou 21. To znamená, že vodivé koncovky 10A a 10B sú vložené do priechodných
otvorov 4A a 4B tvorených valcovitými časťami 4Aa a 4Bb vyčnievajúcimi vo
valcovitom tvare z krycej dosky 4 a tieto vodivé koncovky 10A a 10B sú zaizolované a
zaistené plnivom 9 ako je znázornené na obr. 5. Kruhovitá živicová peleta 21A je potom
použitá ako jeden príklad živicového materiálu a umiestnená na koncových častiach
valcovitých častí 4Aa a 4Bb vo vyššie opísanom stave. Živicová peleta 21A sa ďalej
roztopí a stuhne, aby sa získal teplotný spínač 1, v ktorom sú koncové časti valcovitých
častí 4Aa a 4Bb, plnivo 9 a časti vodivých koncoviek 10A a 10B pokryté živicou 21.
Ako je znázornené na obr. 5, živicová peleta 21A je vytvarovaná do tvaru prstenca,
ktorý má vopred stanovenú hrúbku (napríklad 1 mm). Vnútorný priemer D1 živicovej
pelety 21A je vytvorený tak, aby bol aspoň väčší ako vonkajší priemer D2 vodivých
koncoviek 10A a 10B. V tomto príklade je vnútorný priemer D1 živicovej pelety 1,8 mm.
Vonkajší priemer D3 živicovej pelety 21A je ideálne menší ako rozmer D5, ktorý je
súčtom vonkajšieho priemeru D4 valcovitých častí 4Aa a 4Bb a 2 mm, ideálnejšie
menší ako rozmer D6, ktorý je súčtom vonkajšieho priemeru valcovitých častí 4Aa a
4Bb a 1 mm. V tomto príklade je vonkajší priemer valcovitých častí 4Aa a 4Bb približne
5 mm a vonkajší priemer živicovej pelety 21A je 5,5 mm, čo je menej ako rozmer D5
(7 mm), ktorý je súčtom valcovitých častí 4Aa a 4Bb (5 mm) a 2 mm a čo je ďalej menej
ako rozmer D6 (6 mm), ktorý je súčtom valcovitých častí 4Aa a 4Bb (5 mm) a 1 mm.
Vonkajší priemer D3 živicovej pelety 21A je ideálne väčší ako vonkajší rozmer
valcovitých častí 4Aa a 4Bb znížený o 2 mm a ideálnejšie väčší ako vonkajší rozmer
valcovitých častí 4Aa a 4Bb (rozmer získaný odrátaním 0 mm z valcovitých častí 4Aa
a 4Bb). V tomto príklade je vonkajší priemer živicovej pelety 21A 5,5 mm, čo je viac
ako vonkajší rozmer valcovitých častí 4Aa a 4Bb (5 mm) znížený o 2 mm (čo sú 3 mm)
a čo je viac ako vonkajší rozmer valcovitých častí 4Aa a 4Bb (5 mm).
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Na zhrnutie, maximálny povoliteľný rozmer vonkajšieho priemeru D3 živicovej pelety
21A je súčtom vonkajšieho priemeru valcovitých častí 4Aa a 4Bb a 2 mm a ideálnejšie
súčtom vonkajšieho priemeru valcovitých častí 4Aa a 4Bb a 1 mm. Na druhej strane,
minimálny povoliteľný rozmer vonkajšieho priemeru živicovej pelety 21A je rozmer
dosiahnutý odrátaním 2 mm z vonkajšieho priemeru valcovitých častí 4Aa a 4Bb a
ideálnejšie je rovný vonkajšiemu priemeru valcovitých častí 4Aa a 4Bb. V
predkladanom uskutočnení je vonkajší priemer živicovej pelety 21A stanovený na 5,5
mm v rámci ideálnejšieho rozsahu (čo je viac ako vonkajší priemer valcovitých častí
4Aa a 4Bb a menej ako súčet valcovitých častí 4Aa a 4Bb a 1 mm).
Celkové množstvo (celkové množstvo na jedno miesto) živice 21, inými slovami,
celkové množstvo (celkové množstvo na jednu živicovú peletu) je ďalej výhodne
navrhnuté na základe veľkosti otvorov priechodných otvorov 4A a 4B, priemeru
valcovitých častí 4Aa a 4Bb, priemeru vodivých koncoviek 10A a 10B a vlastností
živicového materiálu (napríklad či živicový materiál prúdi ľahko alebo neprúdi ľahko,
viskozita, či sa živicový materiál topí ľahko alebo sa netopí ľahko). Je výhodné prekryť
koncové časti valcovitých častí 4Aa a 4Bb živicou 21 bez toho, aby vznikli vzájomne
prepojené bunky alebo navzájom neprepojené bunky, takže celé plnivo 9 zvonka nie
je viditeľné. Celkové množstvo živice 21 (celkové množstvo živicovej pelety 21A) teda
musí byť v dostatočnom množstve na dosiahnutie vyššie opísaného stavu. Celkové
množstvo živicovej pelety 21A je ideálne riadené tak, aby zbytočne nezasahovalo
(nespájalo sa) do vodivých koncoviek 10A a 10B a aby zbytočne nepresahovalo pozdĺž
vodivých koncoviek 10A a 10B pri roztopení.
Ďalej bude uvedený opis jedného príkladu toho, ako je teplotný spínač 1, štruktúrovaný
ako je opísaný vyššie, namontovaný na uzavretý kompresor motora, ako je
znázornené na obrázkoch 6 až 8.
Ako je znázornené na obr. 6, teplotný spínač 1 je štruktúrovaný, ako je opísané vyššie,
aby slúžil ako ochranná jednotka 31 zapustená v puzdre 32 vytvorenom z elektricky
izolačnej syntetickej živice a pod. Jeden spojovací koncový člen 33 je zasunutý do
puzdra 32. Vodivá koncovka 10A, ktorá konfiguruje teplotný spínač 1 je zaistená
zvarom na koncovej časti 33A spojovacieho koncového člena 33 umiestneného
proximálne k puzdru 32. Druhý koniec spojovacieho koncového člena 33
umiestneného mimo puzdra 32 slúži na výčnelok 33B.
Ďalej je na vopred určenom mieste puzdra 32 pripevnený ďalší spojovací koncový člen
34, ktorý je namontovaný na puzdre 32, pomocou západkového systému. Vodivá

9

koncovka 10B, ktorá konfiguruje teplotný spínač 1 je zaistená zvarom na koncovej
časti 34A spojovacieho koncového člena 34 umiestneného proximálne k puzdru 32.
Druhý koniec spojovacieho koncového člena 34 slúži ako zásuvková koncovka 34B
pripojená k vonkajšej strane kompresora 201. Teplotný spínač 1 je umiestnený tak, že
obvodová časť krytu 3 je zakrytá ochrannou stenou 32A. Medzi ochrannou stenou 32A
a krytom 3 je však vytvorená medzera. Medzerou teda prúdi chladivo, aby dochádzalo
k výmene tepla s krytom 3.
Ako je znázornené na obr. 7 a 8, ochranná jednotka 31 je umiestnená vo vnútri tlakovej
vzduchotesnej nádoby 202 uzavretého kompresora 201. Vzduchotesná svorka 203 je
namontovaná na tlakovú vzduchotesnú nádobu 202 vzduchotesného kompresora 201.
Vzduchotesná svorka 203 je vybavená viacerými koncovkami 203A a zásuvková
koncovka 34B ochrannej jednotky 31 je pripojená k jednej z koncoviek 203A. Koncovka
203A má na sebe zvarom pripevnený výčnelok. Otáčaniu ochrannej jednotky 31
vzhľadom na koncovku 203A je zabránené kombináciou výčnelku a zásuvkovej
koncovky 34B. Hlavné vinutie 204A (viď obr. 8) motora 204 je spojené so spojovacím
koncovým členom 33 ochrannej jednotky 31. Ochranná jednotka 31 je umiestnená v
sérii medzi napájacím zdrojom a motorom 204. Napájanie motora 204 je teda
prerušené prevádzkou teplotného spínača 1, keď kompresor 201 narazí na
abnormality.
Vo vyššie opísanom uskutočnení teplotného spínača 1 sú priechodné otvory 4A a 4B,
ku ktorým sú pripojené vodivé koncovky 10A a 10B a ktoré sú vytvorené valcovitými
časťami 4Aa a 4Bb, ktoré sa získajú smerom von vyčnievajúcou časťou krycej dosky
4. Valcovité časti 4Aa a 4Bb, plnivo 9 a časť vodivých koncoviek 10A a 10B sú pokryté
elektricky izolačnou živicou 21. Preto je teda možné výrazne zlepšiť tepelnú vodivosť
utesneného puzdra 2, ktoré tvorí teleso teplotného spínača 1.
Predkladaný vynález nie je obmedzený na uskutočnenie opísané vyššie, ale je možné
ho zmeniť a rozšíriť v rámci rozsahu patentových nárokov. Živica 21 môže napríklad
pokrývať tiež povrchy valcovitých častí 4Aa a 4Bb a nie len koncové časti valcovitých
častí 4Aa a 4Bb.
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PATENTOVÉ
1.

NÁROKY

Teplotný spínač (1), ktorý tvorí:
utesnené puzdro (2) tvorené kovovým krytom (3) a krycou doskou (4)
vzduchotesne pripevnenou k otvorenému koncu krytu;
pár vodivých koncoviek (10A, 10B) vložených do príslušného páru
priechodných otvorov (4A, 4B) vytvorených na krycej doske a príslušne
vzduchotesne pripevnených pomocou elektricky izolačného plniva (9);
stacionárny kontakt (8) pripevnený k jednej (10A) vodivej koncovke vo vnútri
utesneného puzdra;
ohrievač (12), ktorý má jeden koniec pripojený k druhej (10B) vodivej
koncovke vo vnútri utesneného puzdra a druhý koniec je pripojený ku krycej
doske;
doska reagujúca na teplo (6) vytvárnená ťahom do tvaru taniera, s jedným
koncom pripojeným k vnútornému povrchu krytu a zostavená tak, aby pri
vopred stanovenej teplote invertovala smer svojho zakrivenia a
pohyblivý kontakt (7), ktorý je vytvorený na druhom konci dosky reagujúcej
na teplo (6) a ktorý spolu so stacionárnym kontaktom (8) vytvára pár
prepínacích kontaktov,
pričom pri zváraní prepínacieho kontaktu je ohrievač (12) konfigurovaný tak,
aby sa roztavil a prerušil sa elektrický obvod,
vyznačujúci sa tým, že zahŕňa priechodné otvory (4A, 4B) vytvorené
valcovitými časťami (4Aa a 4Bb) vytvarovanými zo smerom von
vyčnievajúcej krycej dosky a iba valcovité časti, plnivo (9) a vodivé koncovky
(10A, 10B) sú pokryté elektricky izolačnou živicou (21).

2.

Teplotný spínač (1) podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že vodivé koncovky sú
vyrobené z medi ako hlavného materiálu.

3.

Spôsob výroby teplotného spínača (1), ktorý je vybavený utesneným puzdrom (2)
tvoreným kovovým krytom (3) a krycou doskou (4) vzduchotesne pripevnenou k
otvorenému koncu krytu; párom vodivých koncoviek (10A, 10B) vložených do
príslušného páru priechodných otvorov (4A, 4B) vytvorených na krycej doske a
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príslušne vzduchotesne pripevnených pomocou elektricky izolačného plniva (9);
stacionárnym kontaktom (8) pripevneným k jednej (10A) vodivej koncovke vo
vnútri utesneného puzdra; ohrievačom (12), ktorý má jeden koniec pripojený k
druhej (10B) vodivej koncovke vo vnútri utesneného puzdra a druhý koniec je
pripojený ku krycej doske; doskou reagujúca na teplo (6) vytvárnenou ťahom do
tvaru taniera, s jedným koncom pripojeným k vnútornému povrchu krytu a
zostavenou tak, aby pri vopred stanovenej teplote invertovala smer svojho
zakrivenia a pohyblivým kontaktom (7) umiestneným na druhom konci dosky
reagujúcej na teplo (6) a tvoriacim prepínací kontakt spolu so stacionárnym
kontaktom (8), kde pri zvarení prepínacieho kontaktu sa roztopí ohrievač (12),
aby prerušil elektrický obvod, vyznačujúci sa tým, že zahŕňa:
vytvorenie priechodných otvorov (4A, 4B) valcovitými časťami (4Aa a 4Bb)
vytvarovanými zo smerom von vyčnievajúcej krycej dosky a
prekrytie iba valcovitých častí (4Aa a 4Bb), plniva (9) a vodivých koncoviek
(10A a 10B) elektricky izolačnou živicou stuhnutím rozpusteného živicového
materiálu (21) v tvare prstenca na koncových častiach valcovitých častí.
4.

Spôsob výroby teplotného spínača (1) podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že
živicový materiál (21) má pred rozpustením vnútorný priemer väčší ako vonkajší
priemer vodivých koncoviek a vonkajší priemer menší ako súčet vonkajšieho
priemeru valcovitých častí a 2 mm.

5.

Spôsob výroby teplotného spínača (1) podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že
vonkajší priemer živicového materiálu pred rozpustením je menší ako súčet
vonkajšieho priemeru valcovitých častí a 1 mm.

6.

Spôsob výroby teplotného spínača (1) podľa nároku 4 alebo 5, vyznačujúci sa
tým, že vonkajší priemer živicového materiálu pred rozpustením je väčší ako
vonkajší priemer valcovitých častí znížený o 2 mm.
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