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(57) Resumo: PRINCÍPIO E DISPOSITIVO DE CONDUÇÃO TÉRMICA PARA ESTRUTURA CRUZADA APRESENTANDO
DIFERENTES CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS. A presente invenção está relacionada a condutor térmico de retransmissão
fabricado de material que possui coeficiente de condutividade térmica melhor, em que é acoplado de modo condutivo térmico com
aquecimento ou resfriamento do primeiro corpo térmico em uma extremidade ou face do mesmo, e é acoplado ao condutor
térmico de interface que possui capacidade de calor específico mais alta na outra extremidade ou face do mesmo; o condutor
térmico de retransmissão executa diretamente condução térmica com o segundo corpo térmico na outra parte do mesmo; e o
condutor térmico de interface que possui capacidade de calor específico mais alta é o portador de condução térmica entre o
condutor térmico de retransmissão e o segundo corpo térmico.
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"PR~NCfP~O E D~SPOS~T~VO DE CONDUÇÃO TÉRM~CA PARA ESTRUTURA 

CRUZADA APRESENTANDO D~FERENTES CARACTERfST~CAS TÉRM~CAS" 

H~STÓR~CO DA ~NVENÇÃO 

(a) Campo da ~nvenção 

A presente invenção descreve que pelo menos duas 

camadas de estruturas de condução de energia térmica em particular 

modalidade de camadas sobrepostas cruzadas são geralmente 

constituídas por pelo menos dois materiais condutivos de energia 

térmica que possuem pelo menos um dentre diferentes coeficientes 

10 de condutividade térmica, capacidade de calor específico, ou 

15 

emissividade térmica, promovendo assim o efeito de condução 

térmica. 

(b) Descrição da Técnica Anterior 

primeiro 

A fonte de 

corpo térmico da 

resfriamento ou aquecimento do 

estrutura de condução térmica 

convencional constituída por um único material é normalmente 

limitada pela área de condução termicamente menor do dispositivo 

de condução térmica, tal como aquela se a fonte de calor do 

primeiro corpo térmico for a energia térmica da perda de calor na 

20 CPU de computador, ou semicondutor de potência, ou diodo emissor 

de luz (LED), exceto para o tubo de calor ou outro dispositivo de 

resfriamento ou aquecimento semelhante apresentando contato de 

área completa no espaço incluso, então se ele for acoplado com os 

mencionados corpos térmicos para operação de dissipação de calor, 

25 se a estrutura de condução térmica for fabricada de único 

material, e até mesmo se o coeficiente de condutividade térmica do 

único material for melhor, sua capacidade de calor específico 

normalmente não é a melhor, tal como aquela do dissipador de calor 

de CPU, semicondutor de potência, ou diodos emissores de luz 

30 fabricados de material de cobre é mais pesado e caro, e tem um 

coeficiente de condutividade térmica melhor, mas sua capacidade de 

calor específico é mais baixa que alumínio. 

Se o único material de capacidade de calor 

específico melhor mais leve e mais barato for adotado, tal como o 

35 dissipador de calor da CPU, semicondutor de potência ou diodo 
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emissor de luz fabricado de alumínio, tem capacidade de calor 

específico e emissividade térmica mais altas, mas seu coeficiente 

de condu ti vidade térmica é mais baixo que aquele de material de 

cobre, então o efeito de condução térmica para a estrutura de 

5 condução térmica fabricada de único material é mais limitado. 

RESUMO DA :INVENÇÃO 

A presente invenção descreve de modo inovador um 

princípio e dispositivo de condução térmica para estrutura cruzada 

que apresenta diferentes características térmicas, em que a 

10 estrutura de condução térmica da construção de camada de 

sobreposição cruzada é fabricada de materiais com diferentes 

características de condução térmica e é diferente do dispositivo 

de condução térmica convencional que é fabricado de único 

material, o condutor térmico de retransmissão do princípio e 

15 dispositivo de condução térmica para estrutura cruzada 

apresentando diferentes características térmicas, fabricado de 

material com coeficiente de condutividade térmica melhor é 

acoplado de modo condutivo termicamente com o primeiro corpo 

térmico de aquecimento ou resfriamento em uma extremidade ou 

20 superfície do mesmo, e é acoplado ao condutor térmico de interface 

na outra extremidade ou face do mesmo, e a outra parte é para 

condução térmica diretamente com o segundo corpo térmico, e o 

condutor térmico de interface que apresenta as características de 

condução térmica com todos ou pelo menos uma dentre 1) capacidade 

25 de calor específico mais alta em relação ao condutor térmico de 

retransmissão, ou 2) um coeficiente de condutividade térmica 

melhor para o segundo corpo térmico em relação ao condutor térmico 

de retransmissão, ou 3) uma emissividade térmica melhor para o 

segundo corpo térmico com relação ao condutor térmico de 

30 retransmissão que é bom, é usado como o portador de condução 

térmica entre o condutor térmico de retransmissão e o segundo 

corpo térmico, e é favorável para condução de energia térmica pela 

construção de camada de sobreposição cruzada específica que 

apresenta diferentes características térmicas quando houver 

35 diferença de temperatura entre o primeiro corpo térmico e o 

segundo corpo térmico. 
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BREVE DESCRXÇÃO DOS DESENHOS 

A Figura 1 é uma vista esquemática da camada de 

tipo três-camadas por princípio de estrutura de sobreposição de 

camada da técnica anterior. 

5 A Figura 2 é uma vista esquemática do princípio 

de estrutura que mostra que a camada intermediária de condução 

térmica (110) é instalada adicionalmente entre o condutor térmico 

de interface (103) e o condutor térmico de retransmissão (102) na 

Figura 1 da técnica anterior. 

10 A Figura 3 é uma vista esquemática que mostra que 

a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

composição condutiva térmica. 

A Figura 4 é a primeira vista esquemática que 

15 mostra que a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

composição condutiva térmica. 

A Figura 5 é a segunda vista esquemática que 

mostra que a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

20 parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

composição condutiva térmica. 

A Figura 6 é a terceira vista esquemática que 

mostra que a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

25 composição condutiva térmica. 

A Figura 7 é a quarta vista esquemática que 

mostra que a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

composição condutiva térmica. 

30 A Figura 8 é a quinta vista esquemática que 

mostra que a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

composição condutiva térmica. 

A Figura 9 é a sexta vista esquemática que mostra 

35 que a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

composição condutiva térmica. 
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A Figura 10 é uma vista esquemática estrutural 

principal que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas combinada 

para ser panela com fundo plano. 

5 A Figura 11 é uma vista esquemática estrutural 

principal que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas combinada 

para ser panela com fundo arredondado. 

A Figura 12 é uma vista esquemática estrutural 

10 principal que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas combinada 

para ser planta de caldeira. 

A Figura 13 é uma vista esquemática estrutural 

principal que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

15 da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas combinada 

para ser chaleira. 

A Figura 14 é uma vista esquemática estrutural 

principal que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas combinada 

20 para ser panela quente (hot pot) . 

A Figura 15 é uma vista esquemática de princípio 

que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada da 

presente invenção é parcialmente cruzada em camadas e envolvida 

para ser estrutura de composição condutiva térmica. 

25 A Figura 16 é uma vista esquemática estrutural 

aplicada que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas e envolvida 

para ser panela de fundo profundo. 

A Figura 17 é uma vista esquemática estrutural 

30 aplicada que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas e envolvida 

para ser tigela. 

A Figura 18 é uma vista esquemática estrutural 

aplicada que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

35 da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas e envolvida 

para ser planta de caldeira. 

\ 
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A Figura 19 é uma vista esquemática estrutural 

aplicada que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas e envolvida 

para planta de panela. 

A Figura 20 é uma vista esquemática estrutural 

aplicada que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas e envolvida 

para ser panela quente. 

DESC~ÇÃO DE SÍMBOLOS DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

101: Primeiro corpo térmico 

102: Condutor térmico de retransmissão 

103: Condutor térmico de interface 

104: Segundo corpo térmico 

110: Camada intermediária de condução térmica 

111: Tampa elevável 

112: Planta de caldeira 

113: Interface de entrada/saída de fluido de 

planta de caldeira 

DESC~ÇÃO DETALHADA DAS MODALIDADES PREFE~DAS 

20 A presente invenção descreve de modo inovador um 

princípio e dispositivo de condução térmica para estrutura cruzada 

apresentando diferentes características térmicas, em que a 

estrutura de condução térmica da construção de camada de 

sobreposição cruzada específica é fabricada de materiais com 

25 diferentes características de condução térmica e é diferente do 

dispositivo de condução térmica convencional que é fabricado de 

único material, em que o condutor térmico de retransmissão do 

princípio e dispositivo de condução térmica para estrutura cruzada 

apresentando diferentes características térmicas da presente 

30 invenção que é fabricada de material com coeficiente de 

condutividade térmica melhor é acoplado de modo condutivo térmico 

com o primeiro corpo térmico de aquecimento ou resfriamento em uma 

extremidade ou superfície da mesma, e é acoplado ao condutor 

térmico de interface na outra extremidade ou superfície do mesmo, 

35 em que o condutor térmico de retransmissão executa diretamente 

condução térmica com o segundo corpo térmico em outra parte do 
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mesmo, em que o mencionado condutor térmico de interface 

apresentando as características de condução térmicas com todos ou 

pelo menos uma dentre 1} capacidade de calor específico mais alta 

em relação ao condutor térmico de retransmissão, ou 2} um 

5 coeficiente de condutividade térmica melhor para o segundo corpo 

térmico em relação ao condutor térmico de retransmissão, ou 3} uma 

emissividade térmica melhor para o segundo corpo térmico com 

relação ao condutor térmico de retransmissão que é bom, é usado 

como o portador de condução térmica entre o condutor térmico de 

10 retransmissão e o segundo corpo térmico, e é favorável para 

condução de energia térmica pela construção de camada de 

15 

sobreposição cruzada específica que apresenta diferentes 

características térmicas quando houver diferença de temperatura 

entre o primeiro corpo térmico e o segundo corpo térmico. 

Para o princípio e dispositivo de condução 

térmica para estrutura cruzada apresentando diferentes 

características térmicas, além da camada supracitada por estrutura 

de múltiplas-camadas de sobreposição de camada, a estrutura de 

múltiplas-camadas pode ser parcialmente cruzada em camadas 

20 combinada sob esta base para ser a estrutura de composição para 

condução térmica para promover adicionalmente a função de condução 

térmica; em que é descrito a seguir: 

A Figura 1 é uma vista esquemática da camada de 

tipo de três-camadas por princípio de estrutura de sobreposição de 

25 camada da técnica anterior. 

A Figura 2 é uma vista esquemática do princípio 

de estrutura que mostra que a camada intermediária de condução 

térmica (110) é instalada adicionalmente entre o condutor térmico 

de interface (103) e o condutor térmico de retransmissão (102) na 

30 Figura 1 da técnica anterior. 

A Figura 1 e a Figura 2 supracitadas são a 

arquitetura básica da camada por estrutura de múltiplas-camadas e 

sobreposição de camada; como mostrado na Figura 1, a fonte de 

calor do primeiro corpo térmico (101) é a energia térmica de perda 

3 5 de calor na CPU do computador, ou semi condutor de potência, ou 

diodo emissor de luz (LED) que não é combinado diretamente com o 

condutor térmico de interface (103); como mostrado na Figura 2, a 

\ 
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fonte de calor do primeiro corpo térmico (101) é a energia térmica 

de perda de calor na CPU do computador, ou semicondutor de 

potência, ou diodo emissor de luz (LED) que não é combinado 

diretamente com a camada intermediária de condução térmica ( 11 O) 

ou o condutor térmico de interface (103), e o condutor térmico de 

retransmissão (102) e o condutor térmico de interface (103) também 

não são combinados diretamente; conseqüentemente, com base em 

exigências de aplicação bem como considerações de fabricação e de 

espaço, a estrutura pode ser promovida adicionalmente por 

10 combinação cruzada em camadas parcial da estrutura de múltiplas-

camadas para ser a estrutura de composição para condução térmica, 

isto é, com base na Figura 1, a superfície de condução térmica do 

primeiro corpo térmico (101) não é apenas combinada com o condutor 

térmico de retransmissão (102), mas também parcialmente combinada 

15 com o condutor térmico de interface ( 103), em que a posição de 

superfícies de condução térmica do primeiro corpo térmico ( 101) 

para combinar com o condutor térmico de retransmissão ( 102) e o 

condutor térmico de interface (103) pode ser selecionado de acordo 

com a distribuição de fluxo térmica de diferença de temperatura e 

20 condições de aplicação. 

A Figura 3 é uma vista esquemática que mostra que 

a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

composição condutiva térmica. 

25 As características de estrutura de combinação 

cruzada em camadas como mostrado na Figura 3, são as seguintes: 

a superfície de condução térmica do primeiro 

corpo térmico (101) é parcialmente combinada com o condutor 

térmico de retransmissão ( 102) , e parcialmente combinada com o 

30 condutor térmico de interface (103); 

--- a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de retransmissão (102) é combinada parcialmente com o 

primeiro corpo térmico (101), e parcialmente combinada com o 

condutor térmico de interface (103); 

35 a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de interface (103) é acoplada parcialmente com o segundo 

corpo térmico (104); e 
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--- a área condutiva, espessura e características 

térmicas de material condutivo térmico de cada superfície 

combinada cruzada em camada e superfície combinada de múltiplas

camadas original pode ser selecionada de acordo com a distribuição 

5 de fluxo térmica de diferença de temperatura e condições de 

aplicação; e 

o primeiro corpo térmico (101) pode ser a fonte 

de calor ou corpo de absorção de calor; e 

o segundo corpo térmico (104) pode ser o corpo de 

10 absorção de calor ou fonte de calor. 

A Figura 4 é a primeira vista esquemática que 

mostra que a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

composição condutiva térmica. 

15 As características de estrutura de combinação de 

camada cruzada como mostrado na Figura 4, são as seguintes: 

a superfície de condução térmica do primeiro 

corpo térmico (101) é combinada parcialmente com o condutor 

térmico de retransmissão ( 102), e parcialmente combinada com a 

20 camada intermediária de condução térmica (110); 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de retransmissão (102) é combinada parcialmente com o 

primeiro corpo térmico (101), e parcialmente combinada com a 

camada intermediária de condução térmica (110); 

25 a superfície de condução térmica da camada 

intermediária de condução térmica ( 110) é combinada parcialmente 

com o condutor térmico de interface (103), parcialmente combinada 

com o condutor térmico de retransmissão (102), e parcialmente 

combinada com o primeiro corpo térmico (101); 

30 a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de interface ( 103) é combinada parcialmente com a camada 

intermediária de condução térmica ( 110), e parcialmente acoplada 

com o segundo corpo térmico (104); e 

--- a área condutiva, espessura e características 

35 térmicas de material condutivo térmico de cada superfície 

combinada cruzada em camada e superfície combinada de múltiplas

camadas original podem ser selecionadas de acordo com a 
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distribuição de fluxo térmica de diferença de temperatura e 

condições de aplicação; e 

o primeiro corpo térmico {101) pode ser a fonte 

de calor ou corpo de absorção de calor; e 

5 o segundo corpo térmico {104) pode ser o corpo de 

absorção de calor ou fonte de calor. 

A Figura 5 é a segunda vista esquemática que 

mostra que a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

10 composição condutiva térmica. 

As características de estrutura de combinação de 

camada cruzada como mostrado na Figura 5 são as seguintes: 

--- a superfície de condução térmica do primeiro 

corpo térmico {101) é combinada com o condutor térmico de 

15 retransmissão {102); 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de retransmissão {102) é combinada parcialmente com o 

primeiro corpo térmico {101), parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica {110), e parcialmente combinada 

20 com o condutor térmico de interface {103); 

a superfície de condução térmica da camada 

intermediária de condução térmica { 110) é combinada parcialmente 

com o condutor térmico de interface {103), e parcialmente 

combinada com o condutor térmico de retransmissão {102); 

25 a superfície de condução térmica do condutor 

30 

térmico de interface {103) é combinada parcialmente com a camada 

intermediária de condução térmica { 110) , parcialmente combinada 

com o condutor térmico de retransmissão { 102), e parcialmente 

acoplada ao segundo corpo térmico {104); e 

térmicas 

--- a área condutiva, espessura e características 

de material condutivo térmico de cada superfície 

combinada cruzada em camada e superfície combinada de múltiplas

camadas original podem ser selecionadas de acordo com a 

distribuição de fluxo térmica de diferença de temperatura e 

35 condições de aplicação; e 

o primeiro corpo térmico {101) pode ser a fonte 

de calor ou corpo de absorção de calor; e 
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o segundo corpo térmico (104) pode ser o corpo de 

absorção de calor ou fonte de calor. 

A Figura 6 é a terceira vista esquemática que 

mostra que a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

5 parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

composição condutiva térmica. 

As características de estrutura de combinação de 

camada cruzada como mostrado na Figura 6 são as seguintes: 

a superfície de condução térmica do primeiro 

10 corpo térmico (101) é combinada parcialmente com o condutor 

térmico de retransmissão (102), parcialmente combinada com a 

camada intermediária de condução térmica ( 110), e parcialmente 

combinada com o condutor térmico de interface (103); 

--- a superfície de condução térmica do condutor 

15 térmico de retransmissão (102) é combinada parcialmente com o 

primeiro corpo térmico (101), e parcialmente combinada com a 

camada intermediária de condução térmica (110); 

a superfície de condução térmica da camada 

intermediária de condução térmica ( 110) é combinada parcialmente 

20 com o condutor térmico de interface (103), parcialmente combinada 

com o condutor térmico de retransmissão ( 102), e parcialmente 

combinada com o primeiro corpo térmico (101); 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de interface (103) é combinada parcialmente com a camada 

25 intermediária de condução térmica (110), parcialmente combinada 

com o primeiro corpo térmico (101), e parcialmente acoplada com o 

segundo corpo térmico (104); e 

--- a área condutiva, espessura e características 

térmicas de material condutivo térmico de cada superfície 

30 combinada cruzada em camada e superfície combinada de múltiplas

camadas original podem ser selecionadas de acordo com a 

distribuição de fluxo térmica de diferença de temperatura e 

condições de aplicação; e 

o primeiro corpo térmico (101) pode ser a fonte 

35 de calor ou corpo de absorção de calor; e 

o segundo corpo térmico (104) pode ser o corpo de 

absorção de calor ou fonte de calor. 
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A Figura 7 é a quarta vista esquemática que 

mostra que a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

composição condutiva térmica. 

5 As características de estrutura de combinação de 

camada cruzada como mostrado na Figura 7 são as seguintes: 

a superfície de condução térmica do primeiro 

corpo térmico (101) é combinada parcialmente com o condutor 

térmico de retransmissão (102), parcialmente combinada com a 

10 camada intermediária de condução térmica ( 110) , e parcialmente 

combinada com o condutor térmico de interface (103li 

--- a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de retransmissão (102) é combinada parcialmente com o 

primeiro corpo térmico (101), parcialmente combinada com a camada 

15 intermediária de condução térmica (110), e parcialmente combinada 

com o condutor térmico de interface (103li 

a superfície de condução térmica da camada 

intermediária de condução térmica ( 110) é combinada parcialmente 

com o primeiro corpo térmico (101), parcialmente combinada com o 

20 condutor térmico de retransmissão (102), e parcialmente combinada 

com o condutor térmico de interface (103li 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de interface (103) é combinada parcialmente com o primeiro 

corpo térmico (101), parcialmente combinada com o condutor térmico 

25 de retransmissão (102), parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica ( 110) , e parcialmente acoplada 

com o segundo corpo térmico (104li e 

--- a área condutiva, espessura e características 

térmicas de material condutivo térmico de cada superfície 

30 combinada cruzada em camada e superfície combinada de múltiplas

camadas original podem ser selecionadas de acordo com a 

distribuição de fluxo térmica de diferença de temperatura e 

condições de aplicaçãoi e 

o primeiro corpo térmico (101) pode ser a fonte 

35 de calor ou corpo de absorção de calori e 

o segundo corpo térmico (104) pode ser o corpo de 

absorção de calor ou fonte de calor. 
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A Figura 8 é a quinta vista esquemática que 

mostra que a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

composição condutiva térmica. 

5 As características de estrutura de combinação de 

camada cruzada como mostrado na Figura 8 são as seguintes: 

a superfície de condução térmica do primeiro 

corpo térmico (101) é combinada parcialmente com o condutor 

térmico de retransmissão ( 102) I e parcialmente combinada com o 

10 condutor térmico de interface (103); 

--- a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de retransmissão (102) é combinada parcialmente com o 

primeiro corpo térmico (101)1 parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica (110)1 e parcialmente combinada 

15 com o condutor térmico de interface (103); 

20 

a superfície de condução térmica da camada 

intermediária de condução térmica ( 110) é combinada parcialmente 

com o condutor térmico de retransmissão (102) I e parcialmente 

combinada com o condutor térmico de interface (103); e 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de interface (103) é combinada parcialmente com o primeiro 

corpo térmico (101)1 parcialmente combinada com o condutor térmico 

de retransmissão (102)1 parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica ( 110) I e parcialmente acoplada 

25 com o segundo corpo térmico (104); e 

o primeiro corpo térmico (101) pode ser a fonte 

de calor ou corpo de absorção de calor; e 

o segundo corpo térmico (104) pode ser o corpo de 

absorção de calor ou fonte de calor. 

30 A Figura 9 é a sexta vista esquemática que mostra 

que a estrutura de múltiplas-camadas da presente invenção é 

parcialmente cruzada em camadas combinada para ser estrutura de 

composição condutiva térmica. 

As características de estrutura de combinação de 

35 camada cruzada como mostrado na Figura 9 são as seguintes: 

a superfície de condução térmica do primeiro 

corpo térmico (101) é combinada parcialmente com o condutor 
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térmico de retransmissão (102), parcialmente combinada com a 

camada intermediária de condução térmica (110) e parcialmente 

combinada com o condutor térmico de interface (103); 

--- a superfície de condução térmica do condutor 

5 térmico de retransmissão (102) é combinada parcialmente com o 

primeiro corpo térmico (101), parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica (110), e parcialmente combinada 

com o condutor térmico de interface (103); 

--- a superfície de condução térmica da camada 

10 intermediária de condução térmica ( 110) é combinada parcialmente 

com o primeiro corpo térmico (101), parcialmente combinada com o 

condutor térmico de retransmissão (102), e parcialmente combinada 

com o condutor térmico de interface (103); 

a superfície de condução térmica do condutor 

15 térmico de interface (103) é combinada parcialmente com o primeiro 

corpo térmico (101), parcialmente combinada com o condutor térmico 

de retransmissão (102), parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica ( 110), e parcialmente acoplada 

com o segundo corpo térmico (104); e 

20 --- a área condutiva, espessura e características 

térmicas de material condutivo térmico de cada superfície 

combinada cruzada em camada e superfície combinada de múltiplas

camadas original podem ser selecionadas de acordo com a 

distribuição de fluxo térmica de diferença de temperatura e 

25 condições de aplicação; e 

o primeiro corpo térmico (101) pode ser a fonte 

de calor ou corpo de absorção de calor; e 

o segundo corpo térmico (104) pode ser o corpo de 

absorção de calor ou fonte de calor. 

30 No caso de mais de uma camada da camada 

35 

intermediária de condução térmica (110), o princípio de combinação 

de camada cruzada para as aplicações mostradas nas Figuras 3-9 

podem ser deduzidas de modo similar. 

Para o princípio e dispositivo de condução 

térmica para estrutura cruzada apresentando diferentes 

características térmicas, as aplicações da camada por estrutura de 

múltiplas-camadas de sobreposição de camada ou as aplicações da 
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estrutura de múltiplas-camadas sendo parcialmente combinada 

cruzada em camadas pode ser fabricada de várias formas geométricas 

de acordo com as condições de uso. 

Para o princípio e dispositivo de condução 

5 térmica para estrutura cruzada apresentando diferentes 

características térmicas, por meio de estrutura específica de 

combinação de camada cruzada por uma parte da estrutura de 

múltiplas-camadas cruzada, que pode ser aplicada para vários 

eletrodomésticos aquecidos por energia térmica de fonte de calor 

10 externa, como panelas, caldeira, ou aquecedor de água, além das 

aplicações de propósitos de dissipação ou resfriamento de calor, 

em que é descrito a seguir: 

A Figura 10 é uma vista esquemática estrutural 

principal que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

15 da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas combinada 

para ser panela com fundo plano. 

Como mostrado na Figura 10, 

principais incluem: 

os componentes 

Primeiro corpo térmico ( 1 O 1) : relacionado à 

20 fonte de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou 

irradiação, em que o primeiro corpo térmico (101) é constituído 

por vários dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo 

de fonte de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por 

corpo de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

25 microonda (ou o condutor térmico de interface (103) composto de 

material de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

microonda produzindo energia térmica diretamente), ou dispositivo 

de fonte de calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou 

dispositivo de fonte de calor por energia solar ou outra energia 

3 O térmica natural, para aquecer simultaneamente o condutor térmico 

de interface (103) e o condutor térmico de retransmissão (102), e 

então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo térmico 

(104) aquecido pelo condutor térmico de interface (103), por outro 

lado, pelo aquecimento simultâneo do condutor térmico de 

35 retransmissão (102), a energia térmica é difundida para a parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 
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o primeiro corpo térmico ( 1 O 1) , de modo a ser transmitido ao 

segundo corpo térmico (104) aquecido; 

Condutor térmico de retransmissão (102): 

fabricado de material com coeficiente de condutividade térmica 

5 mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103) , 

incluindo metal com condutividade térmica melhor tal como ouro, 

prata, cobre, alumínio, etc., a ser intercalado na parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico ( 101) , para difundir adicionalmente a 

10 energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101); e 

Condutor térmico de interface (103): 

15 fabricado de material adequado para contatar com o segundo corpo 

térmico (104) para transmitir a energia térmica aceita a partir do 

primeiro corpo térmico 

incluindo alumínio, 

(101) 

ferro, 

para o segundo corpo térmico ( 104) , 

ferro fundido, aço inoxidável, 

cerâmica, pedra, ouro, etc., para transmitir a energia térmica 

20 aceita a partir do primeiro corpo térmico (101) para o segundo 

corpo térmico (104) em estrutura de panela de fundo plano; em que 

o condutor térmico de interface (103) aceita a energia térmica 

transmitida diretamente a partir do primeiro corpo térmico (101), 

e a energia térmica difundida a partir da parte do condutor 

25 térmico de retransmissão ( 102) contatando com o primeiro corpo 

térmico (101) é aceita pela parte do condutor térmico de interface 

( 103) que não conta ta diretamente com o primeiro corpo térmico 

(101), mas cantata com o condutor térmico de retransmissão (102); 

e em que: 

30 a mencionada panela de fundo plano não é equipada 

com uma tampa, ou equipada com uma tampa elevável (111); e 

por meio do dispositivo mencionado, a energia 

térmica é transmitida ao segundo corpo térmico ( 104) em estado 

líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor térmico de 

35 interface (103). 

A Figura 11 é uma vista esquemática estrutural 

principal que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 
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da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas combinada 

para ser panela com fundo arredondado. 

Como mostrado na Figura 11, 

principais incluem: 

os componentes 

5 Primeiro corpo térmico ( 101) : relacionado à 

fonte de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou 

irradiação, em que o primeiro corpo térmico (101) é constituído 

por vários dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo 

de fonte de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por 

10 corpo de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

microonda (ou o condutor térmico de interface ( 103) composto de 

material de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

microonda produzindo diretamente energia térmica), ou dispositivo 

de fonte de calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou 

15 dispositivo de fonte de calor por energia solar ou outra energia 

térmica natural, para aquecer simultaneamente o condutor térmico 

de interface (103) e o condutor térmico de retransmissão (102), e 

então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo térmico 

(104) aquecido pelo condutor térmico de interface (103), por outro 

20 lado, pelo aquecimento simultâneo do condutor térmico de 

retransmissão (102), a energia térmica é difundida para a parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico (101), de modo a ser transmitido ao 

segundo corpo térmico (104) aquecido; 

25 Condutor térmico de retransmissão (102): 

fabricado de material com coeficiente de condutividade térmica 

mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103) , 

incluindo metal com condutividade térmica melhor tal como ouro, 

prata, cobre, alumínio, etc., a ser intercalado na parte do 

30 condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico ( 101) , para difundir adicionalmente a 

energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

35 primeiro corpo térmico (101); e 

Condutor térmico de interface (103): 

fabricado de material adequado para contatar com o segundo corpo 
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térmico (104) para transmitir a energia térmica aceita a partir do 

primeiro corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), 

incluindo alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidável, 

cerâmica, pedra, ouro, etc. , para transmiti r a energia térmica 

5 aceita a partir do primeiro corpo térmico ( 1 O 1) para o segundo 

corpo térmico (104) na estrutura de panela com fundo arredondado; 

em que o condutor térmico de interface ( 103) aceita a energia 

térmica transmitida diretamente a partir do primeiro corpo térmico 

(101), e a energia térmica difundida a partir da parte do condutor 

10 térmico de retransmissão ( 102) contatando com o primeiro corpo 

térmico (101) é aceita pela parte do condutor térmico de interface 

( 103) que não conta ta diretamente com o primeiro corpo térmico 

(101), mas contata com o condutor térmico de retransmissão (102); 

e em que: 

15 a mencionada panela com fundo arredondado não é 

equipada com uma tampa, ou equipada com a tampa elevável (111); e 

por meio do dispositivo mencionado, a energia 

térmica é transmitida ao segundo corpo térmico ( 104) em estado 

líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor térmico de 

20 interface (103). 

25 

A Figura 12 é uma vista esquemática estrutural 

principal que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas combinada 

para ser planta de caldeira. 

Como mostrado na Figura 12, 

principais incluem: 

os componentes 

Primeiro corpo térmico ( 101) : relacionado à 

fonte de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou 

irradiação, em que o primeiro corpo térmico (101) é constituído 

30 por vários dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo 

de fonte de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por 

corpo de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

microonda (ou o condutor térmico de interface ( 103) composto de 

material de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

35 microonda produzindo diretamente energia térmica), ou dispositivo 

de fonte de calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou 

dispositivo de fonte de calor por energia solar ou outra energia 
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térmica natural, para aquecer simultaneamente o condutor térmico 

de interface (103) e o condutor térmico de retransmissão (102), e 

então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo térmico 

(104) aquecido pelo condutor térmico de interface (103), por outro 

5 lado, pelo aquecimento simultâneo do condutor térmico de 

retransmissão (102), a energia térmica é difundida para a parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico ( 101) , de modo a ser transmitido ao 

segundo corpo térmico (104) aquecido; 

10 Condutor térmico de retransmissão (102): 

fabricado de material com coeficiente de condutividade térmica 

mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103) , 

incluindo metal com condutividade térmica melhor tal como ouro, 

prata, cobre, alumínio, etc., a ser intercalado na parte do 

15. condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico ( 101) , para difundir adicionalmente a 

energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

20 primeiro corpo térmico (101); 

Condutor térmico de interface (103): 

fabricado de material adequado para contatar com o segundo corpo 

térmico (104) para transmitir a energia térmica aceita a partir do 

primeiro corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), 

25 incluindo alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidável, 

cerâmica, pedra, ouro, etc. , para transmiti r a energia térmica 

aceita a partir do primeiro corpo térmico ( 101) para o segundo 

corpo térmico (104) na estrutura de planta de caldeira (112); em 

que o condutor térmico de interface (103) aceita a energia térmica 

30 transmitida diretamente a partir do primeiro corpo térmico (101), 

e a energia térmica difundida a partir da parte do condutor 

térmico de retransmissão ( 102) contatando com o primeiro corpo 

térmico (101) é aceita pela parte do condutor térmico de interface 

( 103) que não conta ta diretamente com o primeiro corpo térmico 

35 (101), mas cantata com o condutor térmico de retransmissão (102); 

e 
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Interface de entrada/saída de fluido de 

planta de caldeira (113): relacionado à interface de entrada/saída 

de fluido instalada na planta de caldeira (112), tal como 

tubulação de entrada/saída de fluido e/ou válvula de controle; e 

5 em que: 

a planta de caldeira (112) é um dispositivo 

hermético ou semi-hermético aquecido por energia térmica de 

combustão, energia térmica elétrica, ou energia térmica solar, 

incluindo bomba de calor industrial de tipo de combustão externa 

10 ou caldeira a vapor, mecanismo de potência tipo combustão externa 

tal como caldeira de máquina a vapor, caldeira de máquina de 

Stirling, caldeira solar, aquecedor de água solar, fogão ou panela 

(como panela de chá ou café) com uma tampa elevável aquecida por 

energia solar, ou caldeira, aquecedor de água, ou aquecedor de 

15 sistema de aquecimento por combustão de óleo pesado, ou aquecedor 

de água aquecido por energia térmica elétrica ou combustão de gás, 

álcool, carvão, ou lenha, ou fogão ou panela (como panela de chá 

ou café) com uma tampa elevável. 

A Figura 13 é uma vista esquemática estrutural 

20 principal que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas combinada 

para ser planta de panela. 

A Figura 14 é uma vista esquemática estrutural 

principal que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

25 da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas combinada 

para ser panela quente. 

30 

Por meio do dispositivo mencionado, 

térmica é transmitida ao segundo corpo térmico ( 104) 

líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor 

interface ( 103) . 

a energia 

em estado 

térmico de 

Para o princípio e dispositivo de condução 

térmica para estrutura cruzada apresentando diferentes 

características térmicas, uma parte da estrutura de múltiplas

camadas cruzada pode ser aplicada para ser cruzada em camadas e 

35 envolvida para ser estrutura de panela de fundo profundo; em que é 

descrito a seguir: 
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A Figura 15 é uma vista esquemática de princípio 

que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada da 

presente invenção é parcialmente cruzada em camadas e envolvida 

para ser estrutura de composição condutiva térmica. 

5 Como mostrado na Figura 15, os componentes 

principais incluem: 

Primeiro corpo térmico ( 101) : relacionado à 

fonte de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou 

irradiação, em que o primeiro corpo térmico (101) é constituído 

10 por vários dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo 

de fonte de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por 

corpo de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

microonda (ou o condutor térmico de interface ( 103) composto de 

material de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

15 microonda produzindo diretamente energia térmica), ou dispositivo 

de fonte de calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou 

dispositivo de fonte de calor por energia solar ou outra energia 

térmica natural, para aquecer o condutor térmico de interface 

(103), e então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo 

20 térmico ( 104) aquecido pelo condutor térmico de interface ( 103), 

por outro lado, pelo condutor térmico de interface (103) 

transmitindo energia térmica ao condutor térmico de retransmissão 

(102) intercalado no condutor térmico de interface (103), a 

energia térmica é adicionalmente difundida para a parte do 

25 condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico ( 1 O 1) , de modo a ser transmitido ao 

segundo corpo térmico (104) aquecido; 

Condutor térmico de retransmissão (102): 

fabricado de material com coeficiente de condu ti vidade térmica 

30 mais alto com relação ao condutor térmico de interface (103), 

incluindo metal com condutividade térmica melhor tal como ouro, 

prata, cobre, alumínio, etc., a ser intercalado na parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico ( 101) , para difundir adicionalmente a 

35 energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 
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não contatando diretamente com o 

Condutor térmico de interface (103): 

fabricado de material adequado para contatar com o segundo corpo 

5 térmico (104) para transmitir a energia térmica aceita a partir do 

primeiro corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), 

incluindo alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidável, 

cerâmica, pedra, ouro, etc.; em que o condutor térmico de 

interface (103) aceita a energia térmica transmitida diretamente a 

10 partir do primeiro corpo térmico (101), e a energia térmica 

difundida a partir do condutor térmico de retransmissão (102), em 

que a energia térmica é obtida a partir da parte do condutor 

térmico de interface ( 103) contatando diretamente com o primeiro 

corpo térmico ( 101) , é aceita pela parte do condutor térmico de 

15 interface ( 103) que não conta ta diretamente com o primeiro corpo 

térmico (101), mas cantata com o condutor térmico de retransmissão 

(102); e 

20 

por meio do dispositivo mencionado, 

térmica é transmitida ao segundo corpo térmico ( 104) 

líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor 

interface (103). 

a energia 

em estado 

térmico de 

A Figura 16 é uma vista esquemática estrutural 

aplicada que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas e envolvida 

25 para ser panela de fundo profundo. 

Como mostrado na Figura 16, 

principais incluem: 

os componentes 

Primeiro corpo térmico ( 1 O 1) : relacionado à 

fonte de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou 

30 irradiação, em que o primeiro corpo térmico (101) é constituído 

por vários dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo 

de fonte de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por 

corpo de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

microonda (ou o condutor térmico de interface ( 103) composto de 

35 material de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

microonda produzindo diretamente energia térmica), ou dispositivo 

de fonte de calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou 
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dispositivo de fonte de calor por energia solar ou outra energia 

térmica natural, para aquecer o condutor térmico de interface 

( 103), e então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo 

térmico ( 104) aquecido pelo condutor térmico de interface ( 103), 

5 por outro lado, pelo condutor térmico de interface (103) 

transmitindo energia térmica ao condutor térmico de retransmissão 

(102) intercalado no condutor térmico de interface (103), a 

energia térmica é adicionalmente difundida para a parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

10 o primeiro corpo térmico (101), de modo a ser transmitido ao 

segundo corpo térmico (104) aquecido; 

Condutor térmico de retransmissão (102): 

fabricado de material com coeficiente de condutividade térmica 

mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103) , 

15 incluindo metal com condutividade térmica melhor tal como ouro, 

prata, cobre, alumínio, etc., a ser intercalado na parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico ( 101), para difundir adicionalmente a 

energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

20 partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101); e 

Condutor térmico de interface (103): 

fabricado de material adequado para contatar com o segundo corpo 

25 térmico (104) para transmitir a energia térmica aceita a partir do 

primeiro corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), 

incluindo alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidável, 

cerâmica, pedra, ouro, etc. , para transmiti r a energia térmica 

aceita a partir do primeiro corpo térmico ( 101) para o segundo 

30 corpo térmico (104) na estrutura de panela de fundo profundo; em 

que o condutor térmico de interface (103) aceita a energia térmica 

transmitida diretamente a partir do primeiro corpo térmico (101), 

e a energia térmica difundida a partir do condutor térmico de 

retransmissão (102), em que a energia térmica é obtida a partir da 

35 parte do condutor térmico de interface (103) contatando 

diretamente com o 

parte do condutor 

primeiro 

térmico 

corpo térmico ( 101), é 

de interface (103) que 

aceita pela 

não cantata 
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diretamente com o primeiro corpo térmico (101), mas cantata com o 

condutor térmico de retransmissão (102); e em que 

a mencionada panela de fundo profundo não é 

equipada com uma tampa, ou equipada com a tampa elevável (111); e 

5 por meio do dispositivo mencionado, a energia 

térmica é transmitida ao segundo corpo térmico (104) em estado 

líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor térmico de 

interface (103). 

A Figura 17 é uma vista esquemática estrutural 

10 aplicada que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas e envolvida 

para ser tigela. 

Como mostrado na Figura 17, 

principais incluem: 

os componentes 

15 Primeiro corpo térmico ( 101) : relacionado à 

fonte de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou 

irradiação, em que o primeiro corpo térmico (101) é constituído 

por vários dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo 

de fonte de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por 

20 corpo de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

microonda (ou o condutor térmico de interface ( 103) composto de 

material de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

microonda produzindo diretamente energia térmica), ou dispositivo 

de fonte de calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou 

25 dispositivo de fonte de calor por energia solar ou outra energia 

térmica natural, para aquecer o condutor térmico de interface 

(103), e então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo 

térmico (104) aquecido pelo condutor térmico de interface (103), 

por outro lado, pelo condutor térmico de interface (103) 

30 transmitindo energia térmica ao condutor térmico de retransmissão 

(102) intercalado no condutor térmico de interface (103), a 

energia térmica é adicionalmente difundida para a parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico ( 101) , de modo a ser transmitido ao 

35 segundo corpo térmico (104) aquecido; 

Condutor térmico de retransmissão (102): 

fabricado de material com coeficiente de condutividade térmica 
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mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103), 

incluindo metal com condutividade térmica melhor tal como ouro, 

prata, cobre, alumínio, etc., a ser intercalado na parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

5 o primeiro corpo térmico ( 101), para difundir adicionalmente a 

energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101)i e 

10 --- Condutor térmico de interface ( 103) : 

fabricado de material adequado para contatar com o segundo corpo 

térmico (104) para transmitir a energia térmica aceita a partir do 

primeiro corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), 

incluindo alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidável, 

15 cerâmica, pedra, ouro, etc., para transmitir a energia térmica 

aceita a partir do primeiro corpo térmico ( 101) para o segundo 

corpo térmico ( 104) em estrutura de tigela i em que o condutor 

térmico de interface (103) aceita a energia térmica transmitida 

diretamente a partir do primeiro corpo térmico (101), e a energia 

20 térmica difundida a partir do condutor térmico de retransmissão 

( 102) , em que a energia térmica é obtida a partir da parte do 

condutor térmico de interface ( 103) contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico ( 101), é aceita pela parte do condutor 

térmico de interface (103) que não contata diretamente com o 

25 primeiro corpo térmico (101), mas contata com o condutor térmico 

de retransmissão (102) i e em que 

a mencionada tigela não é equipada com uma tampa, 

ou equipada com a tampa elevável (111)i e 

por meio do dispositivo mencionado, a energia 

30 térmica é transmitida ao segundo corpo térmico (104) em estado 

líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor térmico de 

interface (103). 

A Figura 18 é uma vista esquemática estrutural 

aplicada que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

35 da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas e envolvida 

para ser planta de caldeira. 
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Como mostrado na Figura 18, 

principais incluem: 

os componentes 

Primeiro corpo térmico ( 101) : relacionado à 

fonte de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou 

5 irradiação, em que o primeiro corpo térmico ( 101) é constituído 

por vários dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo 

de fonte de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por 

corpo de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

microonda (ou o condutor térmico de interface ( 103) composto de 

10 material de calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de 

microonda produzindo diretamente energia térmica), ou dispositivo 

de fonte de calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou 

dispositivo de fonte de calor por energia solar ou outra energia 

térmica natural, para aquecer o condutor térmico de interface 

15 (103), e então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo 

térmico (104) aquecido pelo condutor térmico de interface (103), 

por outro lado, pelo condutor térmico de interface (103) 

transmitindo energia térmica ao condutor térmico de retransmissão 

(102) intercalado no condutor térmico de interface (103), a 

20 energia térmica é adicionalmente difundida para a parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico (101), de modo a ser transmitido ao 

segundo corpo térmico (104) aquecido; 

Condutor térmico de retransmissão (102): 

25 fabricado de material com coeficiente de condutividade térmica 

mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103) , 

incluindo metal com condu ti vidade térmica melhor tal como ouro, 

prata, cobre, alumínio, etc., a ser intercalado na parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

30 o primeiro corpo térmico ( 101), para difundir adicionalmente a 

energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101); 

35 --- Condutor térmico de interface (103): 

fabricado de material adequado para contatar com o segundo corpo 

térmico (104) para transmitir a energia térmica aceita a partir do 
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primeiro corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), 

incluindo alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidável, 

cerâmica, pedra, ouro, etc. , para transmiti r a energia térmica 

aceita a partir do primeiro corpo térmico ( 101) para o segundo 

5 corpo térmico ( 104) na estrutura de planta de caldeira ( 112) ; em 

que o condutor térmico de interface (103) aceita a energia térmica 

transmitida diretamente a partir do primeiro corpo térmico (101), 

e a energia térmica difundida a partir do condutor térmico de 

retransmissão (102), em que a energia térmica é obtida a partir da 

10 parte do condutor térmico de interface (103) contatando 

diretamente com o primeiro corpo térmico (101), é aceita pela 

parte do condutor térmico de interface (103) que não cantata 

diretamente com o primeiro corpo térmico (101), mas cantata com o 

condutor térmico de retransmissão (102); e 

15 Interface de entrada/saída de fluido de 

planta de caldeira (113): relacionado à interface de entrada/saída 

de fluido instalada na planta de caldeira (112), tal como 

tubulação de entrada/saída de fluido e/ou válvula de controle; e 

em que 

20 a planta de caldeira (112) é dispositivo 

hermético ou semi-hermético aquecido por energia térmica de 

combustão, energia térmica elétrica, ou energia térmica solar, 

incluindo bomba de calor industrial de tipo de combustão externa 

ou caldeira a vapor, mecanismo de potência tipo combustão externa 

25 tal como caldeira de máquina a vapor, caldeira de máquina de 

Stirling, caldeira solar, aquecedor de água solar, fogão ou panela 

(como panela de chá ou café) com uma tampa elevável aquecida por 

energia solar, ou caldeira, aquecedor de água, ou aquecedor de 

sistema de aquecimento por combustão de óleo pesado, ou aquecedor 

30 de água aquecido por energia térmica elétrica ou combustão de gás, 

álcool, carvão, ou lenha, ou fogão ou panela (como panela de chá 

ou café) com uma tampa elevável. 

A Figura 19 é uma vista esquemática estrutural 

aplicada que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

35 da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas e envolvida 

para planta de panela. 
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A Figura 20 é uma vista esquemática estrutural 

aplicada que mostra que a estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

da presente invenção é parcialmente cruzada em camadas e envolvida 

para ser panela quente. 

Por meio do dispositivo mencionado, 

térmica é transmitida ao segundo corpo térmico (104) 

líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor 

interface (103). 

a energia 

em estado 

térmico de 

O condutor térmico de retransmissão ( 102) como 

10 mostrado nas modalidades das Figuras 10-20 inclui adicionalmente a 

estrutura específica a seguir: 

Condutor térmico de retransmissão ( 102) : 

composto de estruturas de anel circular, triangular, quadrangular, 

ou mais formas de superfície, em que o condutor térmico de 

15 retransmissão ( 102) combina com o fundo do condutor térmico de 

interface (103) na posição de encontro ao primeiro corpo térmico 

( 101) , a superfície de aquecimento de encontro ao primeiro corpo 

térmico (101) é em forma de anel com abertura reduzida em direção 

à superfície de aquecimento do condutor térmico de interface 

20 (103), o condutor térmico de retransmissão (102) está em estrutura 

de anel com expansão radial, e a característica é que quanto mais 

longe do centro do círculo, mais fina é a espessura. 

25 

térmica 

térmicas 

Para o 

para estrutura 

diferentes e/ou 

princípio e dispositivo de condução 

cruzada apresentando características 

estrutura de múltiplas-camadas cruzada 

parcialmente cruzada em camadas e envolvida para ser estrutura de 

composição condutiva térmica, a estrutura montada de condução 

térmica ou dissipação de calor pode ser constituída pelo primeiro 

corpo térmico (101) em estado sólido, o condutor térmico de 

30 retransmissão (102), o condutor térmico de interface (103), o 

segundo corpo térmico (104) em estado sólido, e/ou a camada 

intermediária de condução térmica (110) utilizando material 

condutivo térmico em estrutura gradualmente em camadas disposta de 

acordo com as características condutivas térmicas requeridas da 

35 estrutura de múltiplas-camadas, em que se os condutores térmicos 

vizinhos, no todo ou parcialmente, constituem a estrutura montada 

de condução térmica ou dissipação de calor são materiais de estado 
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sólido, os métodos de combinação entre os dois condutores térmicos 

vizinhos incluem um ou mais dentre os seguintes: 

(1) fixada por parafusos e porcas externos; e/ou 

(2) enroscado mutuamente por estrutura de pino 

5 (post) em espiral e buraco em espiral; e/ou 

(3) enroscado mutuamente por estrutura de pino em 

espiral e buraco em espiral por combinação de braçadeira 

ornamentada; e/ou 

( 4) combinação de rebite; e/ou 

10 (5) combinação de laminação; e/ou 

( 6) combinação de fixação e braçadeira; e/ou 

(7) combinação adesiva; e/ou 

( 8) combinação de solda; e/ou 

(9) combinação de fundição; e/ou 

15 (10) combinação de braçadeira; e/ou 

(11) combinação de apresentação (tabling); e/ou 

(12) combinação de sinterização de pó; e/ou 

(13) combinação de fricção e fusão; e/ou 

(14) condutores térmicos vizinhos são combinados 

20 hierarquicamente (castedly); e/ou 

( 15) condutores térmicos vizinhos são combinados 

de modo galvanizado; e/ou 

(16) a estrutura de condução térmica entre 

condutores térmicos vizinhos e outro condutor térmico é combinação 

25 presa de modo fixo ou móvel; e/ou 

30 

(17) condutores térmicos vizinhos são firmemente 

combinados por contato pela gravidade; e/ou 

(18) condutores térmicos vizinhos são firmemente 

combinados por contato pela atração de dispositivo magnético; e/ou 

( 19) condutores térmicos vizinhos são combinados 

como uma estrutura apensa. 

Para o princípio e dispositivo de condução 

térmica para estrutura cruzada apresentando diferentes 

características térmicas, um ou mais métodos de condução térmica 

35 auxiliar podem ser selecionados opcionalmente para serem aplicados 

entre o primeiro corpo térmico ( 101) e o condutor térmico de 

retransmissão (102); ou entre o condutor térmico de retransmissão 
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(102) e o condutor térmico de interface (103); ou entre o condutor 

térmico de interface (103) e o segundo corpo térmico (104); ou 

entre o condutor térmico de retransmissão (102) e a camada 

intermediária de condução térmica (110) se a camada intermediária 

5 de condução térmica (110) está instalada; ou entre a camada 

intermediária de condução térmica (110) e a camada intermediária 

de condução térmica (110) se múltiplas camadas de camadas 

intermediárias de condução térmica (110) estiverem instaladas; ou 

entre a camada intermediária de condução térmica (110) e o 

10 condutor térmico de interface (103), incluindo: 

15 

1. a ser instalado com peça condutiva de calor 

isolada eletricamente; ou 

condutiva; ou 

termicamente 

2. a 

3. a 

isolada 

termicamente condutiva. 

ser recoberto 

ser instalado 

eletricamente 

com graxa termicamente 

com peça condutiva 

e recoberta com graxa 

O princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

20 térmicas da presente invenção pode ser aplicado a vários 

dispositivos de aplicação de absorção ou dissipação de calor, ou 

de condução térmica de resfriamento, 

dissipação de vários invólucros 

tal como absorção de calor e 

de máquina, invólucros de 

estrutura, componentes de semicondutor, ou os dispositivos de 

25 absorção de calor, dissipação de calor ou condução de energia 

térmica de ventilação, dispositivo de informação, de áudio ou de 

imagem, ou dispositivos de dissipação de calor de várias lâmpadas 

ou LED, ou os dispositivos de absorção ou dissipação de calor ou 

condução de energia térmica de ar condicionado, máquinas elétricas 

30 ou mecanismos, ou dissipação de calor de condução de energia 

térmica de perda de calor por fricção dos dispositivos mecânicos, 

ou dissipação de calor ou condução de energia térmica de aquecedor 

de calor, elétrico, ou solar, ou outros eletrodomésticos, ou 

panela de chama, elétrica, ou solar, ou absorção de calor ou 

35 condução de energia térmica de caldeira, caldeiras de combustão 

externa tipo maquinaria de potência e máquina de Stirling, ou 

fogões domésticos, ou panela, ou aquecedor de água aquecido por 
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chama, energia elétrica ou solar, ou absorção de calor, dissipação 

de calor ou condução de energia térmica de camada de terra ou 

energia térmica de água, planta ou construção de casa ou material 

de construção ou dispositivos de estrutura de contrução, ou 

5 absorção ou dissipação de calor de torre de água, ou absorção de 

calor, dissipação de calor ou condução de energia térmica de 

baterias ou células combustível, etc.; 

ou pode ser aplicado para condução de energia 

térmica em eletrodomésticos, produtos industriais, produtos 

10 eletrônicos, máquinas elétricas ou dispositivos mecânicos, 

equipamentos de geração de energia, edifícios, dispositivos de ar 

condicionado, equipamentos industriais ou processo de fabricação 

industrial. 



REIVINDICAÇÕES 

1. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, caracterizado pelo fato de que a estrutura de condução 

5 térmica da construção de camada de sobreposição cruzada específica 

é fabricada de materiais com diferentes características de 

condução térmica, o condutor térmico de retransmissão do princípio 

e dispositivo de condução térmica para estrutura cruzada 

apresentando diferentes características térmicas é fabricada de 

10 material com coeficiente de condutividade térmica melhor é 

acoplado de modo condutivo térmico com o primeiro corpo térmico de 

aquecimento ou resfriamento em uma extremidade ou superfície da 

mesma, e é acoplado ao condutor térmico de interface na outra 

extremidade ou superfície do mesmo, o condutor térmico de 

15 retransmissão executa diretamente condução térmica com o segundo 

corpo térmico em outra parte do mesmo, e o condutor térmico de 

interface apresentando as características de condução térmicas com 

todos ou pelo menos uma dentre i) capacidade de calor específico 

mais alta em relação ao condutor térmico de retransmissão, ou ii) 

20 um coeficiente de condutividade térmica melhor para o segundo 

corpo térmico em relação ao condutor térmico de retransmissão, ou 

iii) uma emissividade térmica melhor para o segundo corpo térmico 

com relação ao condutor térmico de retransmissão que é bom, é 

usado como o portador de condução térmica entre o condutor térmico 

25 de retransmissão e o 

condução de energia 

sobreposição cruzada 

segundo corpo térmico, e é 

térmica pela construção 

favorável para 

de camada de 

características térmicas 

específica que 

quando houver 

apresenta 

diferença de 

diferentes 

temperatura 

entre o primeiro corpo térmico e o segundo corpo térmico. 

30 2. Princípio e dispositivo de condução térmica 

35 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato 

de que as características de estrutura de combinação de camada 

cruzada são as seguintes: 

corpo térmico 

a superfície de condução térmica do 

(101) é parcialmente combinada com o 

primeiro 

condutor 
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térmico de retransmissão ( 102), e parcialmente combinada 

condutor térmico de interface (103); 

com o 

a superfície de 

térmico de retransmissão (102) é 

condução térmica do condutor 

combinada parcialmente com o 

5 primeiro corpo térmico (101), e parcialmente combinada com o 

condutor térmico de interface (103); 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de interface (103) é acoplada parcialmente com o segundo 

corpo térmico (104); e 

10 a área condutiva, espessura e características 

térmicas de material condutivo térmico de cada superfície 

combinada cruzada em camada e superfície combinada de múltiplas

camadas original são selecionadas de acordo com a distribuição de 

fluxo térmica de diferença de temperatura e condições de 

15 aplicação; e 

o primeiro corpo térmico (101) é a fonte de calor 

ou corpo de absorção de calor; e 

o segundo corpo térmico (104) é o corpo de 

absorção de calor ou fonte de calor. 

20 3. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato 

de que as características de estrutura de combinação de camada 

cruzada são as seguintes: 

25 a superfície de condução térmica do primeiro 

corpo térmico (101) é combinada parcialmente com o condutor 

térmico de retransmissão ( 102) , e parcialmente combinada com a 

camada intermediária de condução térmica (110); 

a superfície de condução térmica do condutor 

30 térmico de retransmissão (102) é combinada parcialmente com o 

primeiro corpo térmico (101), e parcialmente combinada com a 

camada intermediária de condução térmica (110); 

a superfície de condução térmica da camada 

intermediária de condução térmica (110) é combinada parcialmente 

35 com o condutor térmico de interface (103), parcialmente combinada 

com o condutor térmico de retransmissão ( 102), e parcialmente 

combinada com o primeiro corpo térmico (101); 
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a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de interface (103) é combinada parcialmente com a camada 

intermediária de condução térmica ( 110) , e parcialmente acoplada 

com o segundo corpo térmico (104); e 

5 a área condutiva, espessura e características 

térmicas de material condutivo térmico de cada superfície 

combinada cruzada em camada e superfície combinada de múltiplas

camadas original podem ser selecionadas de acordo com a 

distribuição de fluxo térmica de diferença de temperatura e 

10 condições de aplicação; e 

o primeiro corpo térmico (101) é a fonte de calor 

ou corpo de absorção de calor; e 

o segundo corpo térmico (104) é o corpo de 

absorção de calor ou fonte de calor. 

15 4. Princípio e dispositivo de condução térmica 

20 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato 

de que as características de estrutura de combinação de camada 

cruzada são as seguintes: 

corpo térmico 

a superfície de condução 

(101) é combinada com o 

retransmissão (102); 

térmica do primeiro 

condutor térmico de 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de retransmissão (102) é combinada parcialmente com o 

25 primeiro corpo térmico (101), parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica (110), e parcialmente combinada 

com o condutor térmico de interface (103); 

a superfície de condução térmica da camada 

intermediária de condução térmica ( 110) é combinada parcialmente 

30 com o condutor térmico de interface (103), e parcialmente 

combinada com o condutor térmico de retransmissão (102); 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de interface (103) é combinada parcialmente com a camada 

intermediária de condução térmica ( 110) , parcialmente combinada 

35 com o condutor térmico de retransmissão (102), e parcialmente 

acoplada ao segundo corpo térmico (104); e 
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a área condutiva, espessura e características 

térmicas de material condutivo térmico de cada superfície 

combinada cruzada em camada e superfície combinada de múltiplas

camadas original podem ser selecionadas de acordo com a 

distribuição de fluxo térmica de diferença de temperatura e 

condições de aplicação; e 

o primeiro corpo térmico (101) é a fonte de calor 

ou corpo de absorção de calor; e 

o segundo corpo térmico (104) é o corpo de 

10 absorção de calor ou fonte de calor. 

5. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato 

de que as características de estrutura de combinação de camada 

15 cruzada são as seguintes: 

a superfície de condução térmica do primeiro 

corpo térmico (101) é combinada parcialmente com o condutor 

térmico de retransmissão (102), parcialmente combinada com a 

camada intermediária de condução térmica ( 110), e parcialmente 

20 combinada com o condutor térmico de interface (103); 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de retransmissão (102) é combinada parcialmente com o 

primeiro corpo térmico (101), e parcialmente combinada com a 

camada intermediária de condução térmica (110); 

25 a superfície de condução térmica da camada 

intermediária de condução térmica ( 110) é combinada parcialmente 

com o condutor térmico de interface (103), parcialmente combinada 

com o condutor térmico de retransmissão (102), e parcialmente 

combinada com o primeiro corpo térmico (101); 

30 a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de interface (103) é combinada parcialmente com a camada 

intermediária de condução térmica ( 110) , parcialmente combinada 

com o primeiro corpo térmico (101), e parcialmente acoplada com o 

segundo corpo térmico (104); e 

35 a área condutiva, espessura e características 

térmicas de material condutivo térmico de cada superfície 

combinada cruzada em camada e superfície combinada de múltiplas-



camadas original podem ser 

distribuição de fluxo térmica 

condições de aplicação; e 

5 

selecionadas de 

de diferença de 

acordo com 

temperatura 

a 

e 

o primeiro corpo térmico (101) é a fonte de calor 

5 ou corpo de absorção de calor; e 

o segundo corpo térmico (104) é o corpo de 

absorção de calor ou fonte de calor. 

6. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

10 térmicas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato 

de que as características de estrutura de combinação de camada 

cruzada são as seguintes: 

a superfície de condução térmica do primeiro 

corpo térmico (101) é combinada parcialmente com o condutor 

15 térmico de retransmissão (102), parcialmente combinada com a 

camada intermediária de condução térmica ( 110) , e parcialmente 

combinada com o condutor térmico de interface (103); 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de retransmissão (102) é combinada parcialmente com o 

20 primeiro corpo térmico (101), parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica (110), e parcialmente combinada 

com o condutor térmico de interface (103); 

a superfície de condução térmica da camada 

intermediária de condução térmica ( 110) é combinada parcialmente 

25 com o primeiro corpo térmico ( 101), parcialmente combinada com o 

condutor térmico de retransmissão (102), e parcialmente combinada 

com o condutor térmico de interface (103); 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de interface (103) é combinada parcialmente com o primeiro 

30 corpo térmico (101), parcialmente combinada com o condutor térmico 

de retransmissão (102), parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica ( 110) , e parcialmente acoplada 

com o segundo corpo térmico (104); e 

a área condutiva, espessura e características 

35 térmicas de material condutivo térmico de cada superfície 

combinada cruzada em camada e superfície combinada de múltiplas

camadas original podem ser selecionadas de acordo com a 
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distribuição de fluxo térmica de diferença de temperatura e 

condições de aplicação; e 

o primeiro corpo térmico (101) é a fonte de calor 

ou corpo de absorção de calor; e 

5 o segundo corpo térmico (104) é o corpo de 

absorção de calor ou fonte de calor. 

7. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato 

10 de que as características de estrutura de combinação de camada 

cruzada são as seguintes: 

a superfície de condução térmica do primeiro 

corpo térmico (101) é combinada parcialmente com o condutor 

térmico de retransmissão ( 102) , e parcialmente combinada com o 

15 condutor térmico de interface (103); 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de retransmissão (102) é combinada parcialmente com o 

primeiro corpo térmico (101), parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica (110), e parcialmente combinada 

20 com o condutor térmico de interface (103); 

a superfície de condução térmica da camada 

intermediária de condução térmica ( 110) é combinada parcialmente 

com o condutor térmico de retransmissão (102), e parcialmente 

combinada com o condutor térmico de interface (103); e 

25 a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de interface (103) é combinada parcialmente com o primeiro 

corpo térmico (101), parcialmente combinada com o condutor térmico 

de retransmissão (102), parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica ( 110) , e parcialmente acoplada 

30 com o segundo corpo térmico (104); e 

o primeiro corpo térmico (101) é a fonte de calor 

ou corpo de absorção de calor; e 

o segundo corpo térmico (104) é o corpo de 

absorção de calor ou fonte de calor. 

35 8. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato 
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de que as características de estrutura de combinação de camada 

cruzada são as seguintes: 

a superfície de condução térmica do primeiro 

corpo térmico (101) é combinada parcialmente com o condutor 

térmico de retransmissão (102), parcialmente combinada com a 

camada intermediária de condução térmica (110) e parcialmente 

combinada com o condutor térmico de interface (103); 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de retransmissão (102) é combinada parcialmente com o 

primeiro corpo térmico (101), parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica (110), e parcialmente combinada 

com o condutor térmico de interface (103); 

a superfície de condução térmica da camada 

intermediária de condução térmica ( 110) é combinada parcialmente 

com o primeiro corpo térmico (101), parcialmente combinada com o 

condutor térmico de retransmissão (102), e parcialmente combinada 

com o condutor térmico de interface (103); 

a superfície de condução térmica do condutor 

térmico de interface (103) é combinada parcialmente com o primeiro 

corpo térmico (101), parcialmente combinada com o condutor térmico 

de retransmissão (102), parcialmente combinada com a camada 

intermediária de condução térmica ( 110) , e parcialmente acoplada 

com o segundo corpo térmico (104); e 

a área condutiva, espessura e características 

térmicas de material condutivo térmico de cada superfície 

combinada cruzada em camada e superfície combinada de múltiplas

camadas original podem ser selecionadas de acordo com a 

distribuição de fluxo térmica de diferença de temperatura e 

condições de aplicação; e 

o primeiro corpo térmico (101) é a fonte de calor 

ou corpo de absorção de calor; e 

o segundo corpo térmico (104) é o corpo de 

absorção de calor ou fonte de calor. 

9. Princípio e dispositivo de condução térmica 

35 para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com as reivindicações 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8, 

caracterizado pelo fato de que no caso de mais de uma camada de 
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camada intermediária de condução térmica ( 110) , o princípio de 

combinação de camada cruzada é deduzido de modo similar. 

10. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato 

de que é fabricada de várias formas geométricas de acordo com as 

condições de uso. 

11. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

10 térmicas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato 

de que por meio de estrutura específica de combinação de camada 

cruzada por urna parte da estrutura de múltiplas-camadas cruzada, 

que é aplicada para vários eletrodomésticos aquecidos por energia 

térmica de fonte de calor externa, como panelas, caldeira, ou 

15 aquecedor de água, além das aplicações de propósitos de dissipação 

ou resfriamento de calor. 

12. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a rei vindicação 11, caracterizado pelo 

20 fato de que é aplicado para panela com fundo plano, os componentes 

principais incluem: 

primeiro corpo térmico (101): relacionado à fonte 

de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou irradiação, 

em que o primeiro corpo térmico (101) é constituído por vários 

25 dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo de fonte 

de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por corpo de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda, 

ou o condutor térmico de interface (103) composto de material de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda 

30 produzindo energia térmica diretamente, ou dispositivo de fonte de 

calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou dispositivo 

de fonte de calor por energia solar ou outra energia térmica 

natural, para aquecer simultaneamente o condutor térmico de 

interface ( 103) e o condutor térmico de retransmissão ( 102), e 

35 então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo térmico 

(104) aquecido pelo condutor térmico de interface (103), por outro 

lado, pelo aquecimento simultâneo do condutor térmico de 
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retransmissão (102), a energia térmica é difundida para a parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico (101), de modo a ser transmitido ao 

segundo corpo térmico (104) aquecido; 

condutor térmico de retransmissão (102): 

fabricado de material com coeficiente de condutividade térmica 

mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103), 

incluindo metal com condutividade térmica melhor tal como ouro, 

prata, cobre, alumínio, a ser intercalado na parte do condutor 

10 térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101), para difundir adicionalmente a 

energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

15 primeiro corpo térmico (101); e 

condutor térmico de interface (103): fabricado de 

material adequado para contatar com o segundo corpo térmico (104) 

para transmiti r a energia térmica aceita a partir do primeiro 

corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), incluindo 

20 alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidável, cerâmica, pedra, 

ouro, para transmitir a energia térmica aceita a partir do 

primeiro corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104) em 

estrutura de panela de fundo plano; em que o condutor térmico de 

interface (103) aceita a energia térmica transmitida diretamente a 

25 partir do primeiro corpo térmico (101), e a energia térmica 

difundida a partir da parte do condutor térmico de retransmissão 

(102) contatando com o primeiro corpo térmico (101) é aceita pela 

parte do condutor térmico de interface (103) que não contata 

diretamente com o primeiro corpo térmico (101), mas contata com o 

30 condutor térmico de retransmissão (102); e em que: 

a mencionada panela de fundo plano não é equipada 

com uma tampa, ou equipada com uma tampa elevável (111); e 

por meio do dispositivo mencionado, a energia 

térmica é transmitida ao segundo corpo térmico (104) em estado 

35 líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor térmico de 

interface (103). 



5 

10 

13. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a rei vindicação 11, caracterizado pelo 

fato de que é aplicado para panela com fundo arredondado, os 

componentes principais incluem: 

primeiro corpo térmico (101): relacionado à fonte 

de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou irradiação, 

em que o primeiro corpo térmico ( 101) é constituído por vários 

dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo de fonte 

10 de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por corpo de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda, 

ou o condutor térmico de interface (103) composto de material de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda 

produzindo diretamente energia térmica, ou dispositivo de fonte de 

15 calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou dispositivo 

de fonte de calor por energia solar ou outra energia térmica 

natural, para aquecer simultaneamente o condutor térmico de 

interface ( 103) e o condutor térmico de retransmissão ( 102) , e 

então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo térmico 

20 (104) aquecido pelo condutor térmico de interface (103), por outro 

lado, pelo aquecimento simultâneo do condutor térmico de 

retransmissão (102), a energia térmica é difundida para a parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico ( 1 O 1) , de modo a ser transmitido ao 

25 segundo corpo térmico (104) aquecido; 

30 

condutor térmico de retransmissão (102): 

fabricado de material com coeficiente de condu ti vidade térmica 

mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103), 

incluindo metal com condutividade térmica melhor tal como ouro, 

prata, 

térmico 

cobre, alumínio, 

de interface 

a ser intercalado na parte do condutor 

(103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101), para difundir adicionalmente a 

energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

35 térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101); e 
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condutor térmico de interface (103): fabricado de 

material adequado para contatar com o segundo corpo térmico (104) 

para transmiti r a energia térmica aceita a partir do primeiro 

corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), incluindo 

5 alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidável, cerâmica, pedra, 

ouro, para transmitir a energia térmica aceita a partir do 

primeiro corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104) na 

estrutura de panela com fundo arredondado; em que o condutor 

térmico de interface ( 103) aceita a energia térmica transmitida 

10 diretamente a partir do primeiro corpo térmico (101), e a energia 

térmica difundida a partir da parte do condutor térmico de 

retransmissão (102) contatando com o primeiro corpo térmico (101) 

é aceita pela parte do condutor térmico de interface (103) que não 

contata diretamente com o primeiro corpo térmico (101), mas 

15 contata com o condutor térmico de retransmissão (102); e em que: 

a mencionada panela com fundo arredondado não é 

equipada com uma tampa, ou equipada com a tampa elevável (111); e 

por meio do dispositivo mencionado, a energia 

térmica é transmitida ao segundo corpo térmico (104) em estado 

20 líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor térmico de 

interface (103). 

14. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a rei vindicação 11, caracterizado pelo 

25 fato de que é aplicado para caldeira, os componentes principais 

incluem: 

primeiro corpo térmico (101): relacionado à fonte 

de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou irradiação, 

em que o primeiro corpo térmico (101) é constituído por vários 

30 dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo de fonte 

de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por corpo de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda, 

ou o condutor térmico de interface (103) composto de material de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda 

35 produzindo diretamente energia térmica, ou dispositivo de fonte de 

calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou dispositivo 

de fonte de calor por energia solar ou outra energia térmica 
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natural, para aquecer simultaneamente o condutor térmico de 

interface ( 103) e o condutor térmico de retransmissão ( 102), e 

então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo térmico 

(104) aquecido pelo condutor térmico de interface (103), por outro 

5 lado, pelo aquecimento simultâneo do condutor térmico de 

retransmissão (102), a energia térmica é difundida para a parte do 

condutor térmico de interface (103) não contatando diretamente com 

o primeiro corpo térmico ( 101), de modo a ser transmitido ao 

segundo corpo térmico (104) aquecido; 

10 condutor térmico de retransmissão ( 102) : 

fabricado de material com coeficiente de condutividade térmica 

mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103) , 

incluindo metal com condutividade térmica melhor tal como ouro, 

prata, cobre, alumínio, a ser intercalado na parte do condutor 

15 térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101), para difundir adicionalmente a 

energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

20 primeiro corpo térmico (101); 

condutor térmico de interface (103): fabricado de 

material adequado para contatar com o segundo corpo térmico (104) 

para transmiti r a energia térmica aceita a partir do primeiro 

corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), incluindo 

25 alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidável, cerâmica, pedra, 

ouro, para transmitir a energia térmica aceita a partir do 

primeiro corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104) na 

estrutura de planta de caldeira (112); em que o condutor térmico 

de interface (103) aceita a energia térmica transmitida 

30 diretamente a partir do primeiro corpo térmico (101), e a energia 

térmica difundida a partir da parte do condutor térmico de 

retransmissão (102) contatando com o primeiro corpo térmico (101) 

é aceita pela parte do condutor térmico de interface (103) que não 

cantata diretamente com o primeiro corpo térmico (101), mas 

35 cantata com o condutor térmico de retransmissão (102); e 

interface de entrada/saída de fluido de planta de 

caldeira (113): relacionado à interface de entrada/saída de fluido 
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instalada na planta de caldeira (112), tal como tubulação de 

entrada/saída de fluido e/ou válvula de controle; e em que: 

a planta de caldeira (112) é um dispositivo 

hermético ou semi-hermético aquecido por energia térmica de 

combustão, energia térmica elétrica, ou energia térmica solar, 

incluindo bomba de calor industrial de tipo de combustão externa 

ou caldeira a vapor, mecanismo de potência tipo combustão externa 

tal como caldeira de máquina a vapor, caldeira de máquina de 

Stirling, caldeira solar, aquecedor de água solar, fogão ou 

10 panela, como panela de chá ou café, com uma tampa elevável 

aquecida por energia solar, ou caldeira, aquecedor de água, ou 

aquecedor de sistema de aquecimento por combustão de óleo pesado, 

ou aquecedor de água aquecido por energia térmica elétrica ou 

combustão de gás, álcool, carvão, ou lenha, ou fogão ou panela, 

15 como panela de chá ou café, com uma tampa elevável; e 

por meio do dispositivo mencionado, a energia 

térmica é transmitida ao segundo corpo térmico ( 104) em estado 

líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor térmico de 

interface (103). 

20 15. Princípio e dispositivo de condução térmica 

25 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato 

de que uma parte da estrutura de múltiplas-camadas cruzada é 

aplicada 

estrutura 

para 

de 

ser cruzada 

composição 

principais incluem: 

em camadas e envolvida para ser 

condutiva térmica, os componentes 

primeiro corpo térmico (101): relacionado à fonte 

de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou irradiação, 

em que o primeiro corpo térmico (101) é constituído por vários 

30 dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo de fonte 

de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por corpo de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda, 

ou o condutor térmico de interface (103) composto de material de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda 

35 produzindo diretamente energia térmica, ou dispositivo de fonte de 

calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou dispositivo 

de fonte de calor por energia solar ou outra energia térmica 
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natural, para aquecer o condutor térmico de interface ( 103), e 

então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo térmico 

(104) aquecido pelo condutor térmico de interface (103), por outro 

lado, pelo condutor térmico de interface (103) transmitindo 

energia térmica ao condutor térmico de retransmissão (102) 

intercalado no condutor térmico de interface ( 103), a energia 

térmica é adicionalmente difundida para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101), de modo a ser transmitido ao segundo 

corpo térmico (104) aquecido; 

condutor térmico de retransmissão ( 102) : 

fabricado de material com coeficiente de condutividade térmica 

mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103) , 

incluindo metal com condutividade térmica melhor tal como ouro, 

15 prata, cobre, alumínio, a ser intercalado na parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101), para difundir adicionalmente a 

energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

20 térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101); 

condutor térmico de interface (103): fabricado de 

material adequado para contatar com o segundo corpo térmico (104) 

para transmiti r a energia térmica aceita a partir do primeiro 

25 corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), incluindo 

alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidável, cerâmica, pedra, 

ouro; em que o condutor térmico de interface (103) aceita a 

energia térmica transmitida diretamente a partir do primeiro corpo 

térmico (101), e a energia térmica difundida a partir do condutor 

30 térmico de retransmissão (102), em que a energia térmica é obtida 

a partir da parte do condutor térmico de interface (103) 

contatando diretamente com o primeiro corpo térmico (101), é 

aceita pela parte do condutor térmico de interface (103) que não 

contata diretamente com o primeiro corpo térmico (101), mas 

35 contata com o condutor térmico de retransmissão (102); e 

por meio do dispositivo mencionado, a energia 

térmica é transmitida ao segundo corpo térmico (104) em estado 
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líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor térmico de 

interface (103). 

16. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

5 térmicas, de acordo com a rei vindicação 15, caracterizado pelo 

fato de que uma parte da estrutura de múltiplas-camadas cruzada é 

aplicada para ser cruzada em camadas e envolvida para ser 

estrutura de panela de fundo profundo, os componentes principais 

incluem: 

10 primeiro corpo térmico (101): relacionado à fonte 

de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou irradiação, 

em que o primeiro corpo térmico (101) é constituído por vários 

dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo de fonte 

de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por corpo de 

15 calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda, 

ou o condutor térmico de interface (103) composto de material de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda 

produzindo diretamente energia térmica, ou dispositivo de fonte de 

calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou dispositivo 

20 de fonte de calor por energia solar ou outra energia térmica 

natural, para aquecer o condutor térmico de interface ( 103) , e 

então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo térmico 

(104) aquecido pelo condutor térmico de interface (103), por outro 

lado, pelo condutor térmico de interface (103) transmitindo 

25 energia térmica ao condutor térmico de retransmissão (102) 

intercalado no condutor térmico de interface (103), a energia 

térmica é adicionalmente difundida para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101), de modo a ser transmitido ao segundo 

30 corpo térmico (104) aquecido; 

35 

condutor térmico de retransmissão (102): 

fabricado de material com coeficiente de condutividade térmica 

mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103), 

incluindo metal com condutividade térmica melhor tal como ouro, 

prata, 

térmico 

cobre, alumínio, 

de interface 

primeiro corpo térmico 

a ser intercalado na parte do condutor 

(103) não contatando diretamente com o 

(101), para difundir adicionalmente a 
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energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101); e 

5 condutor térmico de interface (103): fabricado de 

material adequado para contatar com o segundo corpo térmico (104) 

para transmiti r a energia térmica aceita a partir do primeiro 

corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), incluindo 

alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidável, cerâmica, pedra, 

10 ouro, para transmitir a energia térmica aceita a partir do 

primeiro corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104) na 

estrutura de panela de fundo profundo; em que o condutor térmico 

de interface (103) aceita a energia térmica transmitida 

diretamente a partir do primeiro corpo térmico (101), e a energia 

15 térmica difundida a partir do condutor térmico de retransmissão 

( 102) , em que a energia térmica é obtida a partir da parte do 

condutor térmico de interface ( 103) contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico ( 101), é aceita pela parte do condutor 

térmico de interface (103) que não cantata diretamente com o 

20 primeiro corpo térmico ( 101) , mas conta ta com o condutor térmico 

de retransmissão (102); e em que: 

a mencionada panela de fundo profundo não é 

equipado com uma tampa, ou equipada com a tampa elevável (111); e 

por meio do dispositivo mencionado, a energia 

25 térmica é transmitida ao segundo corpo térmico ( 104) em estado 

líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor térmico de 

interface ( 103) . 

17. Princípio e dispo si ti vo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

30 térmicas, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo 

fato de que uma parte da estrutura de múltiplas-camadas cruzada é 

aplicada para ser cruzada em camadas e envolvida para ser 

estrutura de tigela, os componentes principais incluem: 

primeiro corpo térmico (101): relacionado à fonte 

35 de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou irradiação, 

em que o primeiro corpo térmico ( 101) é constituído por vários 

dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo de fonte 
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de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por corpo de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda, 

ou o condutor térmico de interface (103) composto de material de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda 

5 produzindo diretamente energia térmica, ou dispositivo de fonte de 

calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou dispositivo 

de fonte de calor por energia solar ou outra energia térmica 

natural, para aquecer o condutor térmico de interface ( 103) , e 

então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo térmico 

10 (104) aquecido pelo condutor térmico de interface (103), por outro 

lado, pelo condutor térmico de interface (103) transmitindo 

energia térmica ao condutor térmico de retransmissão (102) 

intercalado no condutor térmico de interface (103), a energia 

térmica é adicionalmente difundida para a parte do condutor 

15 térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101), de modo a ser transmitido ao segundo 

corpo térmico (104) aquecido; 

condutor térmico de retransmissão ( 102) : 

fabricado de material com coeficiente de condu ti vidade térmica 

20 mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103), 

incluindo metal com condu ti vidade térmica melhor tal como ouro, 

prata, cobre, alumínio, a ser intercalado na parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101), para difundir adicionalmente a 

25 energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101); e 

condutor térmico de interface (103): fabricado de 

30 material adequado para contatar com o segundo corpo térmico (104) 

para transmiti r a energia térmica aceita a partir do primeiro 

corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), incluindo 

alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidáveL cerâmica, pedra, 

ouro, para transmitir a energia térmica aceita a partir do 

35 primeiro corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104) em 

estrutura de tigela; em que o condutor térmico de interface (103) 

aceita a energia térmica transmitida diretamente a partir do 
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primeiro corpo térmico ( 101), e a energia térmica difundida a 

partir do condutor térmico de retransmissão (102), em que a 

energia térmica é obtida a partir da parte do condutor térmico de 

interface (103) contatando diretamente com o primeiro corpo 

térmico (101), é aceita pela parte do condutor térmico de 

interface ( 103) que não conta ta diretamente com o primeiro corpo 

térmico (101), mas contata com o condutor térmico de retransmissão 

(102); e em que: 

a mencionada tigela não é equipada com uma tampa, 

10 ou equipada com a tampa elevável (111); e 

por meio do dispositivo mencionado, a energia 

térmica é transmitida ao segundo corpo térmico ( 104) em estado 

líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor térmico de 

interface (103). 

15 18. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a rei vindicação 15, caracterizado pelo 

fato de que uma parte da estrutura de múltiplas-camadas cruzada é 

aplicada para ser cruzada em camadas e envolvida para ser 

20 estrutura de planta de caldeira, os componentes principais 

incluem: 

primeiro corpo térmico (101): relacionado à fonte 

de energia térmica por condução, e/ou convecção, e/ou irradiação, 

em que o primeiro corpo térmico (101) é constituído por vários 

25 dispositivos de fonte de calor de chama, ou dispositivo de fonte 

de calor elétrico, ou dispositivo de fonte de calor por corpo de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda, 

ou o condutor térmico de interface (103) composto de material de 

calor induzido por efeito eletromagnético ou efeito de microonda 

30 produzindo diretamente energia térmica, ou dispositivo de fonte de 

calor por transmissão indireta de fluido térmico, ou dispositivo 

de fonte de calor por energia solar ou outra energia térmica 

natural, para aquecer o condutor térmico de interface ( 103) , e 

então a energia térmica é transmitida ao segundo corpo térmico 

35 (104) aquecido pelo condutor térmico de interface (103), por outro 

lado, pelo condutor térmico de interface (103) transmitindo 

energia térmica ao condutor térmico de retransmissão (102) 
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intercalado no condutor térmico de interface (103), a energia 

térmica é adicionalmente difundida para a parte do condutor 

térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101), de modo a ser transmitido ao segundo 

corpo térmico (104) aquecido; 

condutor térmico de retransmissão ( 102) : 

fabricado de material com coeficiente de condutividade térmica 

mais alto com relação ao condutor térmico de interface ( 103), 

incluindo metal com condutividade térmica melhor tal como ouro, 

prata, 

térmico 

cobre, alumínio, 

de interface 

a ser intercalado na parte do condutor 

(103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101), para difundir adicionalmente a 

energia térmica aceita pelo condutor térmico de interface (103) a 

partir do primeiro corpo térmico ( 101) para a parte do condutor 

15 térmico de interface (103) não contatando diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101); 

condutor térmico de interface (103): fabricado de 

material adequado para contatar com o segundo corpo térmico (104) 

para transmiti r a energia térmica aceita a partir do primeiro 

20 corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104), incluindo 

alumínio, ferro, ferro fundido, aço inoxidável, cerâmica, pedra, 

ouro, para transmitir a energia térmica aceita a partir do 

primeiro corpo térmico (101) para o segundo corpo térmico (104) na 

estrutura de planta de caldeira (112); em que o condutor térmico 

25 de interface (103) aceita a energia térmica transmitida 

diretamente a partir do primeiro corpo térmico (101), e a energia 

térmica difundida a partir do condutor térmico de retransmissão 

( 102) , em que a energia térmica é obtida a partir da parte do 

condutor térmico de interface (103) contatando diretamente com o 

30 primeiro corpo térmico (101), é aceita pela parte do condutor 

térmico de interface (103) que não cantata diretamente com o 

primeiro corpo térmico (101), mas cantata com o condutor térmico 

de retransmissão (102); e 

interface de entrada/saída de fluido de planta de 

35 caldeira (113): relacionado à interface de entrada/saída de fluido 

instalada na planta de caldeira (112), tal como tubulação de 

entrada/saída de fluido e/ou válvula de controle; e em que: 
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a planta de caldeira ( 112) é dispositivo 

hermético ou semi-hermético aquecido por energia térmica de 

combustão, energia térmica elétrica, ou energia térmica solar, 

incluindo bomba de calor industrial de tipo de combustão externa 

ou caldeira a vapor, mecanismo de potência tipo combustão externa 

tal como caldeira de máquina a vapor, caldeira de máquina de 

Stirling, caldeira solar, aquecedor de água solar, fogão ou 

panela, como panela de chá ou café, com uma tampa elevável 

aquecida por energia solar, ou caldeira, aquecedor de água, ou 

aquecedor de sistema de aquecimento por combustão de óleo pesado, 

ou aquecedor de água aquecido por energia térmica elétrica ou 

combustão de gás, álcool, carvão, ou lenha, ou fogão ou panela, 

como panela de chá ou café, com uma tampa elevável; e 

por meio do dispositivo mencionado, 

térmica é transmitida ao segundo corpo térmico ( 104) 

líquido, sólido, ou gasoso colocado no condutor 

interface (103). 

a energia 

em estado 

térmico de 

19. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura 

diferentes e/ou 

cruzada apresentando 

a estrutura de 

características 

múltiplas-camadas 

térmicas 

cruzada 

parcialmente cruzada em camadas e envolvida para ser estrutura de 

composição condutiva térmica, de acordo com as reivindicações 11 

ou 15, caracterizado pelo fato de que o condutor térmico de 

retransmissão (102) inclui adicionalmente a seguinte estrutura 

25 específica: 

condutor térmico de retransmissão (102): composto 

de estruturas de anel circular, triangular, quadrangular, ou mais 

formas de superfície, em que o condutor térmico de retransmissão 

(102) combina com o fundo do condutor térmico de interface (103) 

30 na posição de encontro ao primeiro corpo térmico (101)·, a 

superfície de aquecimento de encontro ao primeiro corpo térmico 

(101) é em forma de anel com abertura reduzida em direção à 

superfície de aquecimento do condutor térmico de interface (103), 

o condutor térmico de retransmissão ( 102) está em estrutura de 

35 anel com expansão radial, e a especificação é que quanto mais 

longe do centro do círculo, mais fina é a espessura. 
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20. Princípio e dispositivo de condução térmica 

cruzada apresentando 

a estrutura de 

características 

múltiplas-camadas 

térmicas 

cruzada 

parcialmente cruzada em camadas e envolvida para ser estrutura de 

5 composição condutiva térmica, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que a estrutura montada de condução 

térmica ou dissipação de calor é constituída pelo primeiro corpo 

térmico (101) em estado sólido, o condutor térmico de 

retransmissão (102), o condutor térmico de interface (103), o 

10 segundo corpo térmico (104) em estado sólido, e/ou a camada 

intermediária de condução térmica (110) utilizando material 

condutivo térmico em estrutura gradualmente em camadas disposta de 

acordo com as características condutivas térmicas requeridas da 

estrutura de múltiplas-camadas, em que se os condutores térmicos 

15 vizinhos, no todo ou parcialmente, constituem a estrutura montada 

de condução térmica ou dissipação de calor são materiais de estado 

sólido, os métodos de combinação entre os dois condutores térmicos 

vizinhos incluem um ou mais dentre os seguintes: 

(i) fixada por parafusos e porcas externos; .e/ou 

20 (ii) enroscado mutuamente por estrutura de pino 

em espiral e buraco em espiral; e/ou 

(iii) enroscado mutuamente por estrutura de pino 

em espiral e buraco em espiral por combinação de braçadeira 

ornamentada; e/ou 

25 (iv) combinação de rebite; e/ou 

(v) combinação de laminação; e/ou 

30 

35 

(vi) combinação de fixação e braçadeira; e/ou 

(vii) combinação adesiva; e/ou 

(viii) combinação de solda; e/ou 

(ix) combinação de fundição; e/ou 

(x) combinação de braçadeira; e/ou 

(xi) combinação de apresentação; e/ou 

(xii) combinação de sinterização de pó; e/ou 

(xiii) combinação de fricção e fusão; e/ou 

(xiv) condutores térmicos vizinhos são combinados 

hierarquicamente; e/ou 



•, 

22 

(xv) condutores térmicos vizinhos são combinados 

de modo galvanizado; e/ou 

(xvi) a estrutura de condução térmica entre 

condutores térmicos vizinhos e outro condutor térmico é combinação 

5 presa de modo fixo ou móvel; e/ou 

(xvii) condutores térmicos vizinhos são 

firmemente combinados por contato pela gravidade; e/ou 

(xviii) condutores térmicos 

firmemente combinados por contato pela atração 

vizinhos são 

de dispositivo 

10 magnético; e/ou 

(xix) condutores térmicos vizinhos são combinados 

como uma estrutura apensa. 

21. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

15 térmicas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato 

de que um ou mais métodos de condução térmica auxiliar podem ser 

selecionados opcionalmente para serem aplicados entre o primeiro 

corpo térmico (101) e o condutor térmico de retransmissão (102); 

ou entre o condutor térmico de retransmissão ( 102) e o condutor 

20 térmico de interface (103); ou entre o condutor térmico de 

interface (103) e o segundo corpo térmico (104); ou entre o 

condutor térmico de retransmissão· ( 102) e a camada intermediária 

de condução térmica ( 110) se a camada intermediária de condução 

térmica (110) está instalada; ou entre a camada intermediária de 

25 condução térmica (110) e a camada intermediária de condução 

térmica (110) se múltiplas camadas de camadas intermediárias de 

condução térmica ( 110) estiverem instaladas; ou entre a camada 

intermediária de condução térmica ( 110) e o condutor térmico de 

interface (103), incluindo: 

30 i) a ser instalado com peça condutiva de calor 

35 

isolada eletricamente; ou 

condutiva; ou 

termicamente 

ii) a 

iii) a 

isolada 

termicamente condutiva. 

ser recoberto 

ser instalado 

eletricamente e 

com graxa 

com peça 

recoberta 

termicamente 

condutiva 

com graxa 
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22. Princípio e dispositivo de condução térmica 

para estrutura cruzada apresentando diferentes características 

térmicas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato 

de que é aplicado a vários dispositivos de aplicação de absorção 

5 ou dissipação de calor, ou de condução térmica de resfriamento, 

tal como absorção de calor e dissipação de vários invólucros de 

máquina, invólucros de estrutura, componentes de semicondutor, ou 

os dispositivos de absorção de calor, dissipação de calor ou 

condução de energia térmica de ventilação, dispositivo de 

10 informação, de áudio ou de imagem, ou dispositivos de dissipação 

de calor de várias lâmpadas ou LED, ou os dispositivos de absorção 

ou dissipação de calor ou condução de energia térmica de ar 

condicionado, máquinas elétricas ou mecanismos, ou dissipação de 

calor de condução de energia térmica de perda de calor por fricção 

15 dos dispositivos mecânicos, ou dissipação de calor ou condução de 

energia térmica de aquecedor de calor, elétrico, ou solar, ou 

outros eletrodomésticos, ou panela de chama, elétrica, ou solar, 

ou absorção de calor ou condução de energia térmica de caldeira, 

caldeiras de combustão externa tipo maquinaria de potência e 

20 máquina de Stirling, ou fogões domésticos, ou panela, ou aquecedor 

de água aquecido por chama, energia elétrica ou solar, ou absorção 

de calor, dissipação de calor ou condução de energia térmica de 

camada de terra ou energia térmica de água, planta ou construção 

de casa ou material de construção ou dispositivos de estrutura de 

25 construção, ou absorção ou dissipação de calor de torre de água, 

ou absorção de calor, dissipação de calor ou condução de energia 

térmica de baterias ou células combustível; 

ou é aplicado para condução de energia térmica em 

eletrodomésticos, produtos industriais, produtos eletrônicos, 

30 máquinas elétricas ou dispositivos mecânicos, equipamentos de 

geração de energia, edifícios, dispositivos de ar condicionado, 

equipamentos industriais ou processo de fabricação industrial. 
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