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Opis
[0001] Vynález sa týka elektrického pripojenia hermetického kompresora používaného, napríklad,
pre domáce alebo komerčné chladničky a pre klimatizáciu.
[0002] Všeobecnejšie sa v termodynamickom stroji kompresor používa na stlačenie chladiva pred
jeho prechodom cez tepelný výmenník, aby sa ochladilo chladivo, ktoré je v kontakte so zdrojom
tepla.
[0003] Známe sú rôzne typy kompresorov, napríklad piestové alebo rotačné. Kompresor napríklad
poháňa elektrický motor a zostava, tvorená kompresorom a motorom sa nazýva motor kompresor. V
chladničkách sú kompresor a motor súvisiaci s ním zvyčajne uzatvorené v hermetickej skrini. Takto
vytvorený komponent sa v ďalšom nazýva hermetický kompresor. Elektrické pripojenie motora
prechádza cez hermetickú skriňu a hermetický kompresor sa napája viacerými vývodmi
vyčnievajúcimi zo skrine, na ktoré sa pripája napájací kábel počas inštalácie termodynamického
stroja. Takýto hermetický kompresor je napríklad známy z from EP 0 422 336 A1. Kábel končí v
elektrickom pripojovacom prostriedku, ktorý sa zasunie na napájacie vývody hermetického
kompresora. Táto zostava sa potom prikryje elektrickým krytom, aby sa zabezpečila bezpečnosť
zariadenia a osôb používajúcich zariadenie, pracujúce v termodynamickom stroji. Ďalej prostriedok
na pripojenie uzemnenia, pripojený na konkrétny vývod prechádzajúci cez skriňu, sa používa na
pripojenie zariadenia na uzemňovacie spojenie zabezpečované sieťovým napájaním zariadenia.
[0004] Tento vývod, nazývaný uzemňovací vývod, je pripojený na špecifický elektrický vodič
napájacieho kábla. Tento špecifický vodič sa zvyčajne inštaluje pomocou izolácie so zvláštnou
zeleno-žltou farbou. Aby sa zabezpečilo správne pripojenie špecifického vodiča na uzemňovací
vývod, používa sa zvláštny pripojovací prostriedok odlišný od pripojovacích prostriedkov ostatných
vodičov napájacieho kábla, prenášajúceho elektrickú energiu. Napríklad napájacie vodiče končia v
očkách, ktoré sa jednoducho nasunú na napájacie vývody, a uzemňovací vodiča končí v očku, ktoré
sa priskrutkuje na uzemňovací vývod.
[0005] Pripojenie rôznych vodičov kábla na vývody prechádzajúce cez skriňu hermetického
kompresora je vystavené chybe, ktorá môže viesť k okamžitému alebo krátkodobému zničeniu
kompresora.
[0006] Okrem toho čas vyžadovaný na pripojenie sa môže meniť v závislosti od prístupnosti
pripojovacích vývodov zariadenia.
[0007] Vynález má za cieľ zabezpečiť spoľahlivé pripojenie kábla na vývody kompresora. Vynález
sa taktiež pokúša vylepšiť rýchlosť pripojenia kábla.
[0008] Pre tento prípad sa vynález týka hermetického kompresora obsahujúceho čerpadlový
agregát, hermetickú skriňu a prostriedok elektrického pripojenia, pričom čerpadlový agregát je
umiestnený v hermetickej skrini, pričom spojovacie prostriedky čerpadlového agregátu sú napájané
elektricky cez hermetickú skriňu, pričom pripojovacie prostriedky obsahujú uzemňovaciu tyč a
najmenej dva napájacie vývody vyznačujúce sa tým, že pripojovacie prostriedky obsahujú pohyblivé
puzdro a napájací kábel, pričom puzdro je usporiadané na konci kábla, pričom pripojenie puzdra na
uzemňovaciu tyč a napájacie vývody sa dosiahne postupným pohybom v smere zasúvania, v tom, že
pripojenie puzdra na uzemňovaciu tyč obsahuje prostriedok proti návratu, ktorý bráni puzdru
pohybovať sa v opačnom smere voči smeru zasúvania, v tom, že uzemňovacia tyč je vytvorená z
tyče pokračujúcej z hermetickej skrine v smere zahŕňajúcom smer zasúvania, v tom, že puzdro
obsahuje jednodielnu mechanickú časť určenú na zabezpečenie pripojenia puzdra na uzemňovaciu
tyč, v tom, že puzdro obsahuje dve časti: základňu a kryt, v tom, že mechanická časť je tuho zaistená
o základňu, v tom, že kryt je odstrániteľne pripojený na základňu a v tom, že základňa je vyrobená z
elektricky izolujúceho materiálu tak, aby sa zabránilo akémukoľvek elektrickému kontaktu medzi
komponentmi umiestnenými vo vnútri puzdra a hermetickej skrine.
[0009] Vo výhodnom uskutočnení vynálezu prostriedok proti návratu bráni puzdru pohybovať sa v
opačnom smere voči smeru zasúvania jednoducho kvôli ťahaniu puzdra, pričom dovoľuje, aby sa
puzdro pohybovalo v opačnom smere voči smeru zasúvania, keď ťažná sila v opačnom smere voči
smeru zasúvania je spojená s ďalším manévrom iným než ťahanie. Toto výhodné uskutočnenie
vynálezu možno uskutočniť bez ohľadu na to, či mechanická spojovacia časť je jednodielna a bez
ohľadu na prítomnosť dvoch častí: základne a krytu tvoriacich puzdro.
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[0010] Vynález bude bližšie objasnený a ďalšie výhody sa stanú zrejmými pri čítaní detailného
opisu jedného uskutočnenia vynálezu uvedeného ako príklad, pričom opis je ilustrovaný pripojenými
výkresmi, na ktorých:
Obrázok 1
zobrazuje v perspektíve časť skrine hermetického kompresora podľa vynálezu,
ako aj zo vzdialenosti puzdro tvoriace koniec napájacieho kábla;
Obrázok 2

zobrazuje v reze skriňu kompresora a puzdro pripojené na vývody kompresora;

Obrázok 3
zobrazuje časť pripojenia puzdra na tyč, ktorá tvorí pripevňovací prostriedok a
slúži ako elektrické uzemňovacie pripojenie kompresora;
Obrázky 4 a 5

zobrazujú v perspektíve vnútro puzdra;

Obrázok 6

zobrazuje puzdro otvorené v polohe na kompresore;

Obrázok 7

zobrazuje optimalizovaný variant časti zobrazenej na obrázku 3;

Obrázok 8

zobrazuje časť podľa obrázka 7 namontovanú v puzdre v otvorenej pozícii.

[0011] Z dôvodu prehľadnosti budú mať tie isté prvky na rôznych obrázkoch rovnaké referenčné
označenia.
[0012] Obrázok 1 zobrazuje hermetický kompresor 10 obsahujúci hermetickú skriňu 11 a
čerpadlový agregát neviditeľný na obrázku a umiestnený v hermetickej skrini 11. Hermetický
kompresor 10 taktiež obsahuje pripojovací prostriedok 12 na privádzanie napájania do čerpadlového
agregátu, ktorý prechádza cez hermetickú skriňu 11. Pripojovací prostriedok 12 obsahuje
uzemňovaciu tyč 13 a najmenej dva napájacie vývody. V zobrazenom príklade pripojovací
prostriedok 12 obsahuje tri napájacie vývody 14, 15 a 16, prechádzajúce cez hermetickú skriňu 11.
Dva z vývodov sú určené na prijatie fázy a tretí elektrický pripojovací vývod môže prijať jednu z fáz
sieťového napájania v prípade trojfázovej siete.
[0013] Alternatívne, v jednofázovom, možno jeden z troch vývodov pripojiť na komponent tepelnej
ochrany, ktorý bude opísaný neskôr. V tomto prípade, ostatné dva vývody sú pripojené na dodatočné
elektrické zariadenie, nezobrazené, umiestnené mimo hermetického kompresora 10, napríklad na
generovanie pomocnej fázy, ktorú možno použiť na určenie smeru otáčania čerpadlového agregátu
pri spúšťaní. Uzemňovacia tyč 13 je určená na prijatie ochranné uzemnenia zabezpečeného sieťou.
[0014] Pripojovací prostriedok 12 obsahuje pohyblivé puzdro 20 a napájací kábel 21, pričom
puzdro 20 je usporiadané na konci kábla 21. Kábel 21 obsahuje napríklad štyri izolované vodiče
prenášajúce napájanie do kompresora 10.
[0015] Pripojenie puzdra 20 na uzemňovaciu tyč 13 a na napájacie vývody 14, 15 a 16 sa
dosiahne postupným pohybom v smere zasúvania zobrazeného šípkou 22.
[0016]

Obrázok 2 zobrazuje v reze puzdro 20 pripojené na jeho napájacie vývody 13, 14 a 16.

[0017] Pripojenie puzdra 20 na uzemňovaciu tyč 13 obsahuje prostriedok proti návratu, ktorý bráni
puzdru 20 pohybovať sa v opačnom smere voči smeru zasúvania 22.
[0018] Pripojenie puzdra 20 na uzemňovaciu tyč 13 môže obsahovať prostriedok na vzpriečenie
na uzemňovacej tyči 13. Vzpriečenie na uzemňovacej tyči 13 je jednoduchý spôsob ako dosiahnuť
nevratnosť puzdra 20.
[0019] Uzemňovacia tyč 13 je konvenčne vytvorená z kolíka alebo závitovej tyče, ktorá má
závitovú časť pokračujúcu z hermetickej skrine 11 v smere zahŕňajúcom smer 22. Taktiež je možné
vytvoriť uzemňovaciu tyč 13 pomocou hladkej tyče vychádzajúcej sa z hermetickej skrine 11.
[0020] Je možné rozlišovať medzi elektrickým pripojením na uzemňovaciu tyč a mechanickým
pripojením zahŕňajúcim prostriedok proti návratu. Elektrické pripojenie možno dosiahnuť pomocou
očka určeného na obklopenie uzemňovacej tyče 13, ktoré zahŕňa pružný prostriedok zabezpečujúci,
aby očko vyvíjalo silu na tyč 13 kolmo na smer zahŕňajúci smer 22. Mechanické pripojenie možno
dosiahnuť pomocou prvku, ktorý sa otáča vzhľadom na očko, pričom dosadá na očko. Nevratný
účinok možno zabezpečiť gravitáciou zabezpečením osi otáčania otočného prvku, ktorá je nižšie než
bod dotyku medzi otočným prvkom a tyčou 13. Preto, pri zasúvaní, sa otočný prvok, ktorý je
napríklad kruhový, kĺže po tyči 13 bez toho, aby kládol v opačnom smere akýkoľvek mechanický
odpor, iba mierne trenie. Na druhej strane, ako sa pokúšame o vratný pohyb, kruhový prvok sa
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vzprieči na tyči 13, čím vyvíja v opačnom smere silu úmernú sile vyvíjanej pri pokuse odpojiť puzdro
20.
[0021] Výhodne puzdro 20 je pripojené na uzemňovaciu tyč 13 takým spôsobom, že pokus o
odpojenie jednoducho potiahnutím v opačnom smere voči smeru zasúvania 22 zničí pripojenie na
uzemňovaciu tyč 13. Keď sú mechanické spojenie a elektrické pripojenie oddelené, je možné
definovať vzpriečenie, alebo presnejšie relatívnu polohu osi otáčania a bod kontaktu otočného
prostriedku tak, aby sa nakalibrovala sila, dovoľujúca odpojenie puzdra, napríklad pomocou
deformácie kruhového pripevňovacieho prvku. Taktiež je možné nastaviť silu, ktorá je dostatočne
vysoká, aby prekročila rozsah pružnosti a vstúpia do rozsahu plastickej deformácie, alebo dokonca
spôsobila prasknutie očka, určeného na zaistenie pripojenia o uzemňovaciu tyč 13. Trvalá
deformácia alebo prasknutie budú slúžiť ako dôkaz odpojenia puzdra 20.
[0022] Alternatívne vo výhodnom uskutočnení vynálezu elektrické a mechanické pripojenie na
uzemňovaciu tyč 13 sa dosiahne jednodielnou mechanickou časťou 30. Inými slovami, puzdro 20
obsahuje jednodielnu mechanickú časť na pripojenie puzdra 20 na uzemňovaciu tyč 13. Mechanická
časť 30 je tuho zaistená o puzdro 20.
[0023] Obrázok 3 zobrazuje samotnú časť 30. Časť 30, pripojenú na uzemňovaciu tyč 13, je
taktiež vidno na obrázku 2.
[0024] Jednodielna mechanická časť 30 obsahuje dierovanú podložku 31 pokračujúcu v rovine 32.
Podložka 31 je určená na obklopenie tyče 13 tak, že rovina 32 podložky 31 je umiestnená kolmo na
smer zahŕňajúci smer 22, pričom vývod 13 sa zasunie do diery 34 v podložke 31. Podložka 31 má
najmenej jedno radiálne rebro 33 čiastočne blokujúce dieru 34 v podložke 31 tak, aby tesne pasovala
na tyč 13.
[0025] Výhodne podložka 31 obsahuje viacero symetrických rebier 33. V príklade zobrazenom na
obrázku 3 podložka 31 obsahuje šesť rebier 33 pokračujúcich symetricky približne v smere
zahŕňajúcom smer 22.
[0026] Rebro alebo rebrá 33 sú sklonené voči rovine 32 podložky 31 takým spôsobom, že ich
sklon sa elastickou deformáciou zväčšuje počas zasúvania. Preto keď sa podložka nasadila na tyč
13, pružná deformácia rebra alebo rebier 33 upína podložku 31 na tyči 13 a preto zabezpečuje
elektrické spojenie medzi podložkou a tyčou 13. Navyše, ak sa pokúsime odpojiť puzdro 20
vyvinutím sily na podložku 31 v opačnom smere voči smeru 22, zníži to sklon rebra alebo rebier 33
dosadajúcich na tyč 13, čím sa zvýši upínacia sila podložky 31 na tyči 13. Toto vzprieči podložku 31
ma tyči 13, pričom bráni odpojeniu puzdra 20, čím zabezpečuje nevratný účinok, ktorý bráni, aby sa
puzdro 20 pohybovalo v opačnom smere voči smeru zasúvania 22. Zvýšením odpojovacej sily je
však možné odtrhnúť puzdro 20. V takomto prípade, rebro alebo rebrá 33 sa troška deformujú, keď
sa ich sklon vráti, čo môže, v závislosti od materiálu zvoleného pre podložku, buď neopraviteľne
deformovať rebro alebo rebrá 33, alebo ich rozdrviť, ak materiál, z ktorého je podložka vyrobená, má
len obmedzený rozsah plastickej deformácie. Toto je, napríklad, prípad tvrdenej ocele s vysokým
percentom uhlíka. Mechanická časť 30 je natuho zaistená o puzdro 20. Odtrhnutie puzdra 20, aby sa
odpojilo, môže taktiež odlomiť spoj medzi časťou 30 a puzdrom 20. Puzdro 20 je vyrobené napríklad
z plastu získaného tvárnením. Drážky vyrobené v puzdre 20 a v rovine 32 sa môžu použiť na
ukotvenie časti 30. Odpojenie puzdra môže napríklad rozdrviť drážky a tým polámať ukotvenie časti
30 v puzdre 20.
[0027] Puzdro 20 a napájací kábel 21, na ktorého konci je puzdro 20 usporiadané, môže byť
vyrobené vo výrobni, čím sa zabráni akémukoľvek riziku chybného pripojenie kábla 21 na odlišné
vývody vynárajúce sa z hermetickej skrine 11. Môže to byť potrebné na zasahovanie na mieste
počas používania zariadenia na opravu elektrického vedenia. K tomuto účelu puzdro 20 obsahuje
dve časti: základňu 37 a kryt 38. Mechanická časť 30 je natuho zaistená o základňu 37. Kryt 38
môže byť odstrániteľne pripevnený na základňu 37. Odstrániteľné pripevnenie sa dosiahne napríklad
pomocou skrutiek alebo zacvaknutím.
[0028] Základňa 37 je vyrobená z elektricky izolujúceho materiálu tak, aby aby sa zabránilo
akémukoľvek elektrickému kontaktu medzi komponentmi umiestnenými v puzdre 20 a hermetickej
skrini 11. Všeobecnejšie, puzdro 20 obsahuje elektricky izolujúci materiál usporiadaný takým
spôsobom, aby sa zabránilo akémukoľvek elektrickému kontaktu medzi komponentmi umiestnenými
v puzdre 20 a v hermetickej skrini 11.
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[0029] Obrázky 4 a 5 zobrazujú v perspektíve vnútro puzdra 20, pričom kryt 38 je na obrázku 4
otvorený a kryt na obrázku 5 je odstránený. Kábel 21 obsahuje elektricky uzemňovací vodič 40,
končiaci v uzemňovacom očku 41. Výhodne jednodielna mechanická časť obsahuje jazýček 42, na
ktorý sa nasúva uzemňovacie očko 41. Jazýček 42 a očko 41 umožňujú zasahovať do
uzemňovacieho pripojenia potom, čo sa puzdro 20 otvorí.
[0030] Jazýček 42 môže mať šírku 6,3 mm, do ktorej možno umiestniť očko 41, ktoré pohotovo
dodávajú výrobcovia konektorov. Očko 41 možno nakrimpovať alebo prispájkovať na koniec
uzemňovacieho vodiča 40.
[0031] Výhodne má časť 30 tvar definovaný takým spôsobom, že sa môže vytvoriť z ohýbaného
plechu konštantnej hrúbky. Tieto tvary sú jasne viditeľné na obrázku 3.
[0032] Aby sa umiestnilo konvenčné očko 41, jazýček 42 musí mať hrúbku približne 0,8 mm.
Rozumie sa, že hodnoty uvedené pre rozmery očka 41 sú len príklady. Akákoľvek iná hodnota je
možná bez odchýlenie sa od rozsahu vynálezu. Avšak v závislosti od materiálu, použitého na časť
30. hrúbka nevyhnutná na výrobu podložky 31 a konkrétne rebier 33, sa môže líšiť od hrúbky jazýčka
42. Aby sa prispôsobilo rôznym požiadavkám vzhľadom na hrúbku podložky 31 a jazýčka 42, jazýček
42 obsahuje dva ohyby 43 a 44 na zvýšenie jeho funkčnej hrúbky vzhľadom na očko 41. Berúc ako
príklad rozmerov uvedených vyššie, časť 30 sa môže vyrobiť z plechu hrúbky 0,44 mm, kým
pripojenie očka 41 naň, vhodné pre jazýček, z 0,8 mm.
[0033] Ako je spomenuté vyššie, spojovací prostriedok 12 obsahuje tri napájacie vývody 14, 15 a
16 prechádzajúce cez hermetickú skriňu 11. Napájacie vývody 14, 15 a 16 obsahujú napríklad
napájací jazýček pokračujúci v smere zasúvania 22. Aby sa zabránilo zmätku na obrázkoch, jazýčky
majú rovnaké referenčné označenia ako vývody 14, 15 a 16. Kábel 21 obsahuje uzemňovací vodič
40 a najmenej dva elektrické napájacie vodiče 47 a 48, každý končiaci v očku 50 resp. 51
skonštruované, aby sa každý nasunul na jeden z napájacích jazýčkov 15 alebo 16 pri pripájaní
puzdra 20.
[0034] Obrázok 6 zobrazuje puzdro 20 otvorené v polohe na kompresore. Výhodne puzdro 20
obsahuje komponent 55 tepelnej ochrany kompresora 10. Napájacie vývody obsahujú ochranný
jazýček 14 pokračujúci v smere zasúvania 22. Komponent 55 tepelnej ochrany obsahuje elektrický
vodič 56 končiaci v očku 57, určeného na nasunutie na ochranný jazýček 14. Kábel 21 obsahuje tretí
elektrický napájací vodič 49 končiaci v očku 52. V tomto uskutočnení vynálezu kábel 21 preto
obsahuje štyri vodiče: uzemňovací vodič 40 a tri elektrické napájacie vodiče 47, 48 a 49. Elektrický
vodič 49 sa nasunie na jazýček 58 patriaci komponentu 55 tepelnej ochrany.
[0035] Nevratný efekt je účinný, keď sa obsluha pokúša odstráni puzdro 20 ťahaním za puzdro 20
v opačnom smere voči smeru zasúvania 22. Avšak je možné nakonfigurovať prostriedok proti
návratu, aby sa umožnilo jeho odpojenie dodatočným manévrom, iným než ťahanie v opačnom
smere voči smeru zasúvania 22.
[0036] Tento dodatočný manéver môže napríklad zahŕňať vloženie nástroja do puzdra 20 cez
otvor vytvorený na tento účel. Nástrojom môže byť napríklad plochý skrutkovač vkĺznutý medzi rebro
33 a tyč 13.
[0037] Obrázok 7 zobrazuje jednodielnu časť 60 tvoriacu alternatívu voči časti 30, ktorá navyše
dovoľuje rozpojenie spojky. Časť 60 obsahuje prostriedok alternatívny voči použitiu nástroja
vkĺznutého medzi rebro 33 a tyč 13, ktorý tlačným alebo ťažným pohybom umožňuje rozpojenie bez
zničenia časti 60.
[0038] Časť 60 obsahuje dierovanú podložku 61 podobnú podložke 31. Podložka 61 pokračuje v
rovine 62 a je určená, aby obklopovala tyč 13, keď sa puzdro 20 pripája na tyč 13. Podložka 61 má
najmenej jedno radiálne rebro 63 čiastočne blokujúce dieru 64 v podložke 61 tak, aby tesne pasovala
na tyč 13. Tu opäť podložka 61 obsahuje viacero symetrických rebier 64, štyri na zobrazenom
príklade. Rebrá 63 sú sklonené voči rovine 62 podložky 61 tak, že ich sklon sa zväčšuje elastickou
deformáciou pri nasúvaní na tyč 13. Rebrá 63 sú usporiadané v pároch, pričom každý pár rebier 63
dosadá v podstate protiľahlo voči sebe na tyč 13. Ako predtým, jednoduché ťahanie časti 60 v
opačnom smere voči smeru 22 má tendenciu zvýšiť upínaciu silu podložky 61 na tyči 13 vzpriečením
rebier 63 na tyči 13.
[0039] Pripojenie puzdra 20 na tyč 13 obsahuje prostriedok na uvoľnenie vzpriečenia pomocou
manévru iného než ťahanie v opačnom smere voči smeru zasúvania 22.
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[0040] V zobrazenom príklade, jednodielna časť 60 obsahuje najmenej jedno uško 65, na
zobrazenom príklade dve ušká 65, ktorým možno manévrovať, aby sa posúvali rebrá 63 preč od tyče
13. Ušká 65 tvoria výčnelky pokračujúce von z podložky 61. Každé uško 65 súvisí s párom ušiek 63.
Každé uško 65 obsahuje dosadaciu plochu, ako je diera 66, ktorá umožňuje použiť nástroj na
potiahnutie uška 65 kolmo voči smeru zasúvania 22. Napríklad je možné použiť kliešte na poistné
krúžky s dvomi prstami, pričom každý sa zasúva do jednej z dier 66. Manévrovaním kliešťami za
poistné krúžky tak, aby sa presúvali diery preč od tyče 13, sa deformuje podložka 61 a rebrá 63 sa
presúvajú preč od tyče 13, sledujúc pohyb ušiek 65. Ako alternatíva, diery 66 ušiek 65 môžu
obsahovať odsadenie, na ktoré môže zodpovedajúco dosadať nástroj, aby lokálne deformoval
podložku 61 jej presúvaním preč od tyče 13. Podložka 61 sa deformuje v rovine 62.
[0041] Alternatívne je možné lokálne deformovať podložku 61 stočením okolo osi 67 kolmej na
smer zasúvania 22. Takéto stočenie možno vykonať pritlačením na každé z ušiek 65 v smere 22, ako
je to zobrazené na obrázku 7 pomocou šípok 68. Pritlačením na ušká 65 sa podložka 61 deformuje a
rebrá 63 sa deformujú v opačnom smere voči uškám 65, pričom sa odpoja od tyče 13. Inými slovami,
každé uško 65 je nakonfigurované takým spôsobom, že tlak na uško 65 dovoľuje, aby sa
zodpovedajúce rebrá 63 presúvali preč od tyče 13.
[0042] Ďalšie rebrá 70 môžu pomôcť vycentrovať dieru 64 na tyči 13. Rebrá 63 a 70 sú rozložené
okolo stredu diery 64 určenej, aby sa zhodovala s osou tyče 13. Na rozdiel od rebier 63, rebrá 70
obsahujú voľný koniec 71 ohnutý smerom von, aby sa zabránilo vzpriečeniu na tyči, čo dovoľuje
rebru 70 kĺzať sa po tyči, keď sa puzdro 20 odpája od tyče 13.
[0043] Operácia deformovania podložky 61 sa vykonáva po odstránení krytu 38 na pristúpenie v
časti 60. Všetko, čo sa potom vyžaduje, je jednoducho potiahnuť základňu 37 v opačnom smere voči
smeru 22, aby sa odpojilo puzdro 20.
[0044] Obrázok 8 zobrazuje základňu 37 s časťou 60 v polohe v základni 37. Základňa 37 je
nakonfigurovaná tak, aby umožnila prístup k uškám 65. Časť 60 môže obsahovať ďalšie ušká 72
pokračujúce smerom von od podložky 61. Ušká 72 udržujú časť 60 v polohe v základni 37.
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Nároky
1.
Hermetický kompresor (10) obsahujúci čerpadlový agregát, hermetickú skriňu (11) a
prostriedok elektrického pripojenia (12), pričom čerpadlový agregát je umiestnený v hermetickej
skrini (11), pričom spojovací prostriedok (12) umožňuje, aby čerpadlový agregát bol elektricky
napájaný cez hermetickú skriňu (11), pričom spojovací prostriedok (12) obsahuje uzemňovaciu tyč
(13) a najmenej dva napájacie vývody (14, 15, 16), pričom spojovací prostriedok (12) obsahuje
pohyblivé puzdro (20) a napájací kábel (21), pričom puzdro (20) je usporiadané na konci kábla (21),
pričom pripojenie puzdra (20) na uzemňovaciu tyč (13) a na napájacie vývody (14, 15, 16) sa
dosiahne postupný pohybom v smere zasúvania (22), pričom pripojenie puzdra (20) na uzemňovaciu
tyč (13) obsahuje prostriedok (31) proti návratu, ktorý bráni puzdru (20) pohybovať sa v opačnom
smere voči smeru zasúvania (22), uzemňovacia tyč (13) je vytvorená z tyče pokračujúcej z
hermetickej skrine (11) v smere zodpovedajúcom smeru zasúvania (22), vyznačujúci sa tým, že
puzdro (20) obsahuje jednodielnu mechanickú časť (30, 60) určenú na zabezpečenie pripojenia
puzdra (20) na uzemňovaciu tyč (13), tým, že puzdro (20) obsahuje dve časti: základňu (37) a kryt
(38), tým, že mechanická časť (30, 60) je natuho zaistená o základňu (37), tým, že kryt (38) je
odstrániteľne pripevnený na základňu (37), tým, že základňa (37) je vyrobená z elektricky
izolujúceho materiálu tak, aby sa zabránilo akémukoľvek elektrickému kontaktu medzi komponentmi
(55) umiestnenými v puzdre (20) a hermetickej skrini (11).
2.
Hermetický kompresor podľa nároku 1 vyznačujúci sa tým, že prostriedok (31) proti
návratu bráni puzdru (20) pohybovať sa v opačnom smere voči smeru zasúvania (22) jednoducho v
dôsledku ťahania za puzdro (20) a tým, že prostriedok (31) proti návratu dovoľuje puzdru (20)
pohybovať sa v opačnom smere voči smeru zasúvania (22), keď je ťažná sila v opačnom smere voči
smeru zasúvania (22) kombinovaná s ďalším manévrom iným než ťahanie.
3.
Hermetický kompresor podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa
tým, že pripojenie puzdra (20) na uzemňovaciu tyč (13) obsahuje prostriedok (31) na vzpriečenie na
uzemňovacej tyči (13).
4.
Hermetický kompresor podľa nárokov 2 a 3 vyznačujúci sa tým, že pripojenie puzdra (20)
na uzemňovaciu tyč (13) obsahuje prostriedok na uvoľnenie vzpriečenia pomocou odlišného
manévru.
5.
Hermetický kompresor podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa
tým, že pripojenie puzdra (20) na uzemňovaciu tyč (13) je definované takým spôsobom, že
odpojenie spôsobujúce len ťahanie v opačnom smere voči smeru zasúvania (22) zničí pripojenie na
uzemňovaciu tyč (13).
6.
Hermetický kompresor podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa
tým, že jednodielna mechanická časť (30, 60) obsahuje dierovanú (34, 64) podložku (31, 61)
pokračujúcu v rovine (32, 62), pričom podložka (31, 61) je určená, aby obklopila tyč (13) tak, že
rovina (32, 62) podložky (31, 61) je umiestnená kolmo na smer zodpovedajúci smeru zasúvania (22),
tým, že podložka (31, 61) má najmenej jedno radiálne rebro (33, 63) čiastočne blokujúce dieru (34,
64) podložky (31, 61) tak, aby tesne pasovala na tyč (13), pričom zabezpečuje elektrické pripojenie
na uzemňovaciu tyč (13) a tým, že rebro (33, 63) je sklonené voči rovine (32, 62) podložky (31, 61)
takým spôsobom, že jeho sklon sa zvyšuje počas zasúvania (22) elastickou deformáciou, čím sa
vytvorí prostriedok proti návratu.
7.
Hermetický kompresor podľa nároku 6 vyznačujúci sa tým, že podložka (31, 61) obsahuje
viacero rebier (33, 63).
8.
Hermetický kompresor podľa ktoréhokoľvek z nárokov 6 alebo 7 vyznačujúci sa tým, že
jednodielna časť (60) obsahuje uško (65), s ktorým možno manévrovať tak, aby sa rebro (63)
presunulo preč od tyče (13).
9.
Hermetický kompresor podľa nároku 8 vyznačujúci sa tým, že uško (65) obsahuje
dosadaciu plochu (66) umožňujúcu nástroju ťahať uško (65) kolmo voči smeru zasúvania (22).
10.
Hermetický kompresor podľa ktoréhokoľvek z nárokov 8 alebo 9 vyznačujúci sa tým, že
uško (65) je nakonfigurované takým spôsobom, že tlak na uško (65) umožňuje, aby sa uško (63)
presúvalo preč od tyče (13).
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11.
Hermetický kompresor podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa
tým, že kábel (21) obsahuje elektrický uzemňovací vodič (40) končiaci v uzemňovacom očku (41) a
tým, že jednodielna mechanická časť (30) obsahuje jazýček (42), na ktorý je určené nasunúť
uzemňovacie očko (41).
12.
Hermetický kompresor podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa
tým, že jednodielna mechanická časť (30, 60) má tvar definovaný takým spôsobom, že sa môže
vytvoriť z ohýbaného plechu konštantnej hrúbky.
13.
Hermetický kompresor podľa nárokov 11 a 12 vyznačujúci sa tým, že jazýček, na ktorý je
určené nasunúť uzemňovacie očko, obsahuje dva ohyby tak, aby sa prispôsobil rôznym
požiadavkám vzhľadom na hrúbku podložky a jazýčka, na ktorý sa má nasunúť uzemňovacie očko.
14.
Hermetický kompresor podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa
tým, že napájacie vývody (14, 15, 16) obsahujú každý napájací jazýček pokračujúci v smere
zasúvania (22) a tým, že kábel (21) obsahuje najmenej dva elektrické napájacie vodiče (47, 48, 49),
a každý končiaci v očku (50, 51, 52) určené, aby sa každé nasunuli na napájacie jazýčky pri pripojení
puzdra (20).
15.
Hermetický kompresor podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa
tým, že puzdro (20) obsahuje komponent (55) tepelnej ochrany kompresora (10), tým, že napájacie
vývody (14, 15, 16) obsahujú ochranný jazýček (14) pokračujúci v smere zasúvania (22) a tým, že
komponent (55) tepelnej ochrany obsahuje elektrický vodič (56) končiaci v očku (57) určenom na
nasunutie na ochranný jazýček (16).
16.
Hermetický kompresor podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa
tým, že puzdro (20) obsahuje elektricky izolujúci materiál usporiadaný takým spôsobom, aby zabránil
akémukoľvek elektrickému kontaktu medzi komponentmi (55) umiestnenými v puzdre (20) a v
hermetickej skrini (11).
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