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Пристрій для контролю температури оточуючого середовища, що містить порожнистий корпус, 
чутливий елемент, виконаний з феромагнітного матеріалу з точкою Кюрі, що відповідає 
критичній температурі оточуючого середовища, постійний магніт, розташований у порожнині 
корпуса з можливістю вільного переміщення та впливу на контакти магнітокерованого 
вимикача, при цьому між чутливим елементом і постійним магнітом розташовано пружину 
стиску, причому чутливий елемент частково розташований за межами порожнистого корпуса з 
утворенням ділянки для контакту з оточуючим середовищем. 
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Корисна модель належить до засобів для контролю температури переважно текучих 
середовищ (рідини, газу, пари або їх сумішей), наприклад у системах пожежогасіння або в 
системах керування роботою подачі холодоагенту, зокрема в системі вмикання-вимикання 
вентилятора системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння. 

Відомий пристрій для контролю температури оточуючого середовища, що містить сукупність 5 

дротів, виготовлених з матеріалу з пам'яттю форми і розміщених у матриці, до складу якої 
входить поліетилен і парафін [пат. України № 71003 U, МПК(2012.01) G08B 17/00, заявл. 
23.01.2012, опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12]. Недолік цього апарата - неможливість повторного 
використання пристрою внаслідок розплавлення матриці під час його спрацювання через 
підвищення температури оточуючого середовища до критичного значення. 10 

Найбільш близьким до пропонованого технічного рішення є пристрій для контролю 
температури оточуючого середовища, що містить порожнистий корпус, чутливий елемент, 
виконаний з феромагнітного матеріалу з точкою Кюрі, що відповідає критичній температурі 
оточуючого середовища, постійний магніт, розташований у порожнині корпуса з можливістю 
вільного переміщення та впливу на контакти магнітокерованого вимикача, при цьому між 15 

чутливим елементом і постійним магнітом розташовано пружину стиску, а чутливий елемент 
розташований у порожнині корпуса [пат. Російської Федерації №2509221 С1, МПК(2006.01) 
F01P 7/08, заявл. 03.07.2012, опубл. 10.03.2014, Бюл. №7]. 

На відміну від аналога, що розглянуто, цей пристрій допускає його багаторазове 
використання, проте розташування чутливого елемента в порожнині корпуса істотно знижує 20 

чутливість пристрою до зміни температури оточуючого середовища через необхідність 
попереднього прогріву стінки корпуса і лише потім - безпосередньо чутливого елемента. 

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення пристрою для контролю 
температури оточуючого середовища, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує 
безпосередній контакт оточуючого середовища з чутливим елементом, що істотно знижує 25 

інерційність пристрою та підвищує його надійність. 
Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для контролю температури оточуючого 

середовища, що містить порожнистий корпус, чутливий елемент, виконаний з феромагнітного 
матеріалу з точкою Кюрі, що відповідає критичній температурі оточуючого середовища, 
постійний магніт, розташований у порожнині корпуса з можливістю вільного переміщення та 30 

впливу на контакти магнітокерованого вимикача, при цьому між чутливим елементом і 
постійним магнітом розташовано пружину стиску, згідно з пропонованою корисною моделлю, 
новим є те, що чутливий елемент частково розташований за межами порожнистого корпуса з 
утворенням ділянки для контакту з оточуючим середовищем. У найприйнятнішому прикладі 
виконання пристрою ділянку порожнистого корпуса для контакту з оточуючим середовищем 35 

споряджено ребрами для збільшення її поверхні. 
Наявність у чутливого елемента ділянки для контакту з оточуючим середовищем забезпечує 

швидку зміну чутливого елемента відповідно до зміни температури оточуючого середовища (а 
не через корпус пристрою, як у найближчому аналозі). При цьому спорядження зазначеної 
ділянки ребрами для збільшення її поверхні знижує інерційність чутливого елемента до зміни 40 

температури оточуючого середовища. 
У вихідному стані, коли температура оточуючого середовища нижче за критичну, чутливий 

елемент, що має феромагнітні властивості, притягує постійний магніт, стискаючи при цьому 
пружину стиску. У такому положенні постійний магніт не впливає своїм магнітним полем на 
нормально розімкнуті контакти вимикача. Сила магнітного притягання чутливого елемента й 45 

магніту перевищує силу стиску пружини. За умови досягнення температури оточуючого 
середовища критичного значення чутливий елемент нагрівається й за рахунок переходу точки 
Кюрі втрачає феромагнітні властивості; у результаті сила притягання постійного магніту зникає, 
і пружина, розташована між ними, штовхає постійний магніт, який своїм магнітним полем вмикає 
вимикач. Після зменшення температури оточуючого середовища нижче від критичного значення 50 

чутливий елемент знову набуває феромагнітних властивостей, внаслідок чого до нього 
притягується постійний магніт, стискаючи при цьому пружину стиску, а вимикач вимикається. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено поздовжній розріз 
запропонованого пристрою. 

Пристрій для контролю температури оточуючого середовища містить порожнистий корпус 1, 55 

чутливий елемент 2, виконаний з феромагнітного матеріалу з точкою Кюрі, що відповідає 
критичній температурі оточуючого середовища, постійний магніт 3, розташований у порожнині 4 
корпуса 1 з можливістю вільного переміщення та впливу на контакти магнітокерованого 
вимикача 5, при цьому між чутливим елементом 2 і постійним магнітом 3 розташовано пружину 
стиску 6, а чутливий елемент 2 частково розташований за межами порожнистого корпуса 1 з 60 
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утворенням ділянки 7 для контакту з оточуючим середовищем. Ділянку 7 при цьому може бути 
споряджено ребрами 8 для збільшення її поверхні (креслення). 

Пристрій працює в такий спосіб. 
У вихідному стані, коли температура оточуючого середовища нижче за критичну, чутливий 

елемент 2, що має феромагнітні властивості, притягує постійний магніт 3, стискаючи при цьому 5 

пружину стиску 6. У такому положенні постійний магніт 3 не впливає своїм магнітним полем на 
нормально розімкнуті контакти вимикача 5. Сила магнітного притягання чутливого елемента 2 і 
постійного магніту 3 перевищує силу стиску пружини 6. За умови досягнення температури 
оточуючого середовища критичного значення чутливий елемент 2 нагрівається й за рахунок 
переходу точки Кюрі втрачає феромагнітні властивості; у результаті сила притягання постійного 10 

магніту 3 зникає, і пружина стиску 6, розташована між ними, штовхає постійний магніт 3, який 
своїм магнітним полем вмикає вимикач 5. 

Наявність у чутливого елемента 2 ділянки 7 для контакту з оточуючим середовищем 
забезпечує швидку зміну чутливого елемента 2 відповідно до зміни температури оточуючого 
середовища. При цьому спорядження зазначеної ділянки 7 ребрами 8 для збільшення її 15 

поверхні знижує інерційність чутливого елемента 2 до зміни температури оточуючого 
середовища. 

Після зменшення температури оточуючого середовища нижче від критичного значення 
чутливий елемент 2 знову набуває феромагнітних властивостей, внаслідок чого до нього 
притягується постійний магніт 3, стискаючи при цьому пружину стиску 6, а вимикач 5 20 

вимикається. 
Таким чином, пропонована корисна модель істотно підвищує ефективність роботи пристрою 

для контролю температури оточуючого середовища, а отже і його високу надійність.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 

 
1. Пристрій для контролю температури оточуючого середовища, що містить порожнистий 
корпус, чутливий елемент, виконаний з феромагнітного матеріалу з точкою Кюрі, що відповідає 
критичній температурі оточуючого середовища, постійний магніт, розташований у порожнині 
корпуса з можливістю вільного переміщення та впливу на контакти магнітокерованого вимикача, 30 

при цьому між чутливим елементом і постійним магнітом розташовано пружину стиску, який 
відрізняється тим, що чутливий елемент частково розташований за межами порожнистого 
корпуса з утворенням ділянки для контакту з оточуючим середовищем. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ділянку порожнистого корпуса для контакту з 
оточуючим середовищем споряджено ребрами для збільшення її поверхні. 35 
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