Úprava sváøeèky proti
vyhazování jistièù
Attila Czergo
Pøed nìkolika lety jsem si koupil elektrodovou hobby sváøeèku
Sharks SH 160A, jeliko nìkolikrát roènì potøebuji svaøit nìco kolem domu a zahrady.
Technické údaje sváøeèky (obr. 1)
Pøípojka:
230 V/50 Hz.
Pøíkon:
8 kVA.
Jitìní:
16 A.
Regul. rozsah:
55 a 160 A.
Elektroda:
2 a 4 mm rutil.
Navzdory skuteènosti, e v domì
mám doporuèené jistièe B16A a na
ulici 25 A, zapnutí pøístroje bylo skoro
stále spojené s vyhozením jistièù minimálnì v domì, a bohuel docela
èasto i na ulici. Kdy jsem místo svaøování i po 15 minutách jenom nahazoval jistièe, rozhodl jsem se situaci
radikálnì vyøeit. A to zámìrnì pouívám pouze elektrody 2,0 a 2,5 mm
s cílem omezit proud na minimální
hodnoty. Buï jsou dnení moderní
jistièe pøíli citlivé a snaí se maximálnì chránit nae rozvodové sítì,
nebo naopak, vyznaèený údaj na nich
není reálný. Avak to je v zásadì jedno,
kdy se nemùete vìnovat své práci.
S vìdomím, e otevøením pøístroje ztratím záruku, jsem se rozhodl
k minimální, ale úèinné úpravì. Mechanicky a s manuálním øízením jsem
omezil pièkový startovací proud pomocí pøepínatelných rezistorù zapojených do série se spotøebièem na fázovém pøívodu (obr. 1). Na èelním

Obr. 1.
Schéma
zapojení

panelu (obr. 2) bylo dostatek místa
na umístìní vypínaèe na potøebný
proud a 4 ks paralelnì zapojených
keramických axiálních rezistorù 47 Ω/
/20 W (výsledný rezistor je potom
11,8 Ω/80 W). Rezistory jsem uchytil
k èelnímu panelu plechovou objímkou
(obr. 3), která slouí i na odvádìní
tepla. Ideální je, aby tyto souèástky
byly blízko u sebe a spojené tlustým
vodièem podle proudového zatíení.
Je to sice manuální, a nemoderní øeení, vyadující ruèní manipulaci. Na druhé stranì, celková úprava
je jednoduchá a hlavnì spolehlivá, jeliko vyaduje jenom 2 souèástky navíc za cenu kolem 130 Kè.
Nejdùleitìjí je, e po této úpravì
jsem ji nikdy nemusel ani jednou
k jistièùm a koneènì se mùu vìnovat sváøení. Doufám, e tato jednoduchá úprava uetøí nervy a pomùe
i dalím ètenáøùm.

- Na volné místo èelního panelu vyvrtáme díru o rozmìru vypínaèe, kam
ho upevníme.
- Po paralelním sloení 4 rezistorù je
omotáme tenkým plechem a na boèní strany plechového úchytu vyvrtáme díry, pomocí kterých odporovou
sadu uchytíme na volné místo èelního panelu. Viz obr. 3.
POZOR! Tato úprava ukonèí platnost
záruky spotøebièe. Takté je nutné dbát
zvýené pozornosti pøi práci se síovým ivotu nebezpeèným napìtím!

Popis zapojení a obsluhy

Seznam souèástek

Manipulace vyaduje navíc jenom
jedno pøepnutí novì pøidaného vypínaèe, postup je následovný:
- Pøed zapnutím hlavního spínaèe
sváøeèky je pøidaný vypínaè v poloze
I. Start, tj. vypnutý. V praxi to znamená, e jsou odpory zapojené do série
se sváøeèkou.
- Ihned po zapnutí hlavního spínaèe
sváøeèky pøepínám pøidaný vypínaè
do polohy II: Run, a to co nejrychleji.
Za tak krátkou dobu jsem nezaznamenal ádné teplotní potíe na rezistorech. V rámci testu jsem zjistil, e
sada rezistorù vydrela bez jakékoliv
újmy i zatíení v trvání kolem 3 sekund - i kdy to není cílem obvodu.

R1 a R4 47 Ω//20 W, AX20W47R0
- keramický axiální, 15 Kè/ks
Páèkový vypínaè TSP 201AAA1 2x
15 A/250 V, 67 Kè. V nouzi jsem pouil
TSP 101AAA1 (15 A/250 V, 45 Kè).

Obr. 2

Zkuenosti se stavbou

Obr. 3

Obr. 4. Fotografie vnitøku sváøeèky
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