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Uplatnenie výsledkov projektu 

Projekt bo zameraný na výskum a vývoj systému chladenia výkonového elektronického 
meniča energie, v ktorom chladiací obeh pracuje bez mechanických pohonov. Počas doby 
riešenia projektu bolo navrhnutých, vyrobených a funkčne otestovaných niekoľko modelov 
takéhoto systému a takteiž overených technológií súvisiacích s daným systémom chladenia. 
Na základe získaných pozitívných vysledkov chladiecého účinku je možné spomíný systém 
chladenia aplikovať na chladenie výkonového elektronického meniča a taktiež sa môže 
uplatniť aj pri chladení ostatných výkonových elektronických prvkov a odvádzaní tepla 
z procesov, v ktorých sa produkuje nadmerné teplo.   

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

1. Analýza tepelného kontaktu povrchov použitých výkonových elektronických prvkov 
s chladiacou doskou meniča a kvantifikovanie hustoty tepelného tok stratového tepla 
z meniča CFD simuláciou na vytvorenom modele. 

2 .Návrh, výroba a testovanie chladaicého zariadenia s transportom tepla bez mechanických 
pohonov v uzavretej slučke s kontaktnou chladiacou doskou a výmenníkom tepla s nútenou 
konvekciou. 

3. Návrh, výroba a testovanie chladiacého zariadenia s kontaktnou chladiacou doskou a 
výmenníkom tepla s prirodzenou konvekciou. 

4. Testovanie elektrickej prieraznosti pracovnej látky Fluorinert FC 72 v uzavretom systéme 
transportu tepla fázovými zmenami látky.  

5. Optimalizácia kondenzačnej časti chladaicého zariadenia a testovanie zariadenia. 

6. Návrh a usporiadanie elektronických prvkov prototypu meniča energie. 

7. Výroba, analýza a aplikácia kapilárných štruktúr v chladiacom zariadení s uzavretou 
slučkou a jeho testovanie. 

8. Vytvorenie modelu na CFD simuláciu prenosu tepelného toku fázovou premenou látky. 



Formulár ZK, strana 3/4 

9. Overenie technológie plnenia chladiacého zariadenia metódou odparovania pracovnej 
látky, elektrického odizolovania elektrických prvkov, výroby kapilárnych štruktúr chladiacého 
zraiadenia s transportom tepla bez mechanických pohonov v uzavretej slučke. 

10. Návrh a výroba sústavy dvoch výmenníkov tepla s prirodzenou konvekciou pre systém 
chladenia s transportom tepla bez mechanický pohonov v uzavretej slučke.   

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

1. Analysis of the thermal contact surfaces of the power electronic components with cooling 
plate and quantifying the density of the heat flux from the inverter by CFD simulation.  

2 .Proposal, manufacturing and testing the coling device with the heat transport without 
mechanical elements in closed loop with contact cooling plate and heat exchanger with forced 
convection.  

3. Proposal, manufacturing and testing the cooling device with contact cooling plate and heat 
exchanger with natural convection.  

4. Testing of electricity to penetration of the working fluid Fluorinert FC 72 in a closed system 
of the heat transport with phase change of the working medium.  

5. Optimize the condensation part of cooling device and its testing. 

6. Proposal and layout of electronic components for the prototype of the power inverter.  

7. Manufacturing, analysis and application of  the capillary structure in the cooling device with 
closed loop and its testing.  

8. Creating a model for CFD simulation of heat flux transfer by phase-change of the medium.  

9. Technology verification of filling the cooling device by method of working fluid evaporation, 
electrically insulating of the electrical components, manufacturing capillary structures of the 
cooling device with the heat transport without mechanical elements in a closed loop.  

10. Proposal and manufacturing of the set consisted from two heat exchangers with natural 
convection for cooling system with the transport of heat without mechanical elements in a 
closed loop. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 
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