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Abstrakt 
Táto práca pojednáva o možnosti využitia nekovových vysoko tepelne vodivých materiálov, a to kon-

krétne špeciálnych plastových materiálov, obohatených vysoko tepelne vodivou prímesou, za účelom 

pasívneho chladenia daného zdroja tepla. Práca porovnáva efektivitu takýchto chladičov s klasicky vy-

užívanými materiálmi, konkrétne hliníkom. 

Práca je rozdelená na dve hlavné sekcie, teoretickú a praktickú. Teoretická časť pojednáva o čoraz čas-

tejšej problematike chladenia LED (Light emitting diode – Svetlo emitujúca dióda) čipov v automobilo-

vej osvetľovacej technike, kde by sa nové materiály mohli uplatniť, rozoberá možnú náhradu klasických 

hliníkových chladičov inými materiálmi s výrazne nižšou tepelnou vodivosťou a uvádza problematiku 

takýchto materiálov. 

Praktická časť aplikuje problematiku popísanú v časti teoretickej na reálne vyrobené chladiče, ktoré sú 

porovnávané ako medzi sebou, s ohľadom na ich spôsob výroby, tak aj s hliníkovým náprotivkom 

za rôznych podmienok. Následne je rozoberaná problematika návrhu chladiča z materiálu, ktorý sa vy-

značuje výrazne neizotropnou tepelnou vodivosťou.  

Záver práce poukazuje na dôležitosť odvodu tepla radiáciou, ktorá môže mať práve v prípade plasto-

vých chladičov a za konkrétneho použitia veľký význam. 

Abstract 
This thesis deals with the use of non-metallic highly thermally conductive materials, more concretely 

special plastic materials, enriched with highly thermally conductive additives, for the purpose of pas-

sive cooling of a given heat source. The thesis compares the effectivity of these heat sinks with the 

classically used materials, specifically aluminium. 

The thesis is divided into two main sections, theoretical and practical. The theoretical part deals with 

a constantly growing need of LED (Light Emitting Diode) chips cooling in automotive headlamps, where 

the new materials could be put into effect, analyses possible replacement of classic aluminium heat 

sinks with different materials with a significantly lower thermal conductivity and introduces problems 

of such materials. 

The practical part applies the problematic described in the theoretical one on the actually produced 

heat sinks, which are compared among themselves, with regard to their method of production, as well 

as with aluminium counterpart in different conditions. Furthermore, the problematic of designing a 

heat sink made from material which is characteristic for its highly anisotropic thermal conductivity is 

dealt with. 

The end of the thesis shows the importance of heat dissipation via radiation, which can have a great 

significance in case of plastic heat sinks and in a specific applications. 

Kľúčové slová 
Pasívny chladič, chladenie, neizotropná tepelná vodivosť, plast, automobilový svetlomet 

Key Words 
Heat sink, cooling, anisotropic thermal conductivity, plastic, automotive headlamp 
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Úvod 
História ľudstva bola často silne charakterizovaná podľa materiálu, ktorý sa v danú dobu najvýraznejšie 

používal a zaručil následný technologický pokrok civilizácie. Od doby kamennej, cez doby bronzovú a že-

leznú sa ľudstvo dostalo veľmi ďaleko a materiály charakterizujúce dané doby už dávno nie sú ťažené, ale 

sú to výsledky spracovania iných surových materiálov. Pokiaľ by sa mal vybrať jeden materiál alebo jedna 

skupina materiálov, ktorá výrazne v dobrom i v zlom ovplyvnila vývoj ľudstva za posledné storočie, boli by 

to určite polymérne materiály - plasty. 

V našej spoločnosti si plasty našli veľa uplatnení od rôznych obalov až po konštrukčné prvky, plasty dnes 

už dokážu nahradiť takmer každý v minulosti majoritne používaný materiál. Dokonca aj vlastnosti, pô-

vodne pre plasty netypické, sa dnes dajú získať nakombinovaním správneho typu polyméru s najrôznej-

šími plnivami. Jedna z týchto vlastností je tepelná vodivosť. 

Plasty sa vo všeobecnosti vyznačujú veľmi nízkou tepelnou vodivosťou, sú elektricky nevodivé a ich sa-

motná štruktúra taktiež nedovoľuje viesť teplo efektívne. Na trhu sa však začali objavovať špeciálne obo-

hatené plastové materiály, ktoré sú schopné viesť teplo až sto násobne viac v porovnaní s klasicky využí-

vanými plastmi. Tento výrazný skok vedie inžinierov po celom svete k myšlienke, že tieto vysoko tepelne 

vodivé plasty by mohli nahradiť materiály využívané práve na odvod tepla. Tieto štandardné materiály 

veľmi dobre vyhovujú svojmu účelu, ale v porovnaní s plastmi majú mnoho iných nežiadúcich vlastností 

ako sú napríklad vysoká hmotnosť, či vysoká výrobná cena. 

Jednou z oblastí kde by si vysoko tepelne vodivé plasty mohli nájsť uplatnenie sú napríklad automobilové 

svetlomety. Ich prirodzený vývoj totiž vedie k využívaniu LED (Light emitting diode – Svetlo emitujúca 

dióda) ako zdrojov svetla, ktoré so sebou prinášajú problém s odvodom odpadného tepla, ktoré sa v nich 

vyprodukuje. Staršie technológie totiž dokázali toto teplo vyžiariť, ale LED ako monochromatický zdroj 

svetla vyžaruje iba zanedbateľné množstvo odpadného tepla a zbytok je potrebné odviesť aby nedošlo 

k ich prehriatiu, skrátenej životnosti a následnému zničeniu. Tento problém vedie k stále väčšiemu využi-

tiu pasívnych chladičov, ktoré však samotný svetlomet ale aj celý automobil viac zaťažujú. Okrem samot-

ného odpadného tepla produkovaného LED, je priestor svetlometu vystavený aj teplu z motorového prie-

storu a slnečnému žiareniu. 

Táto práca rozoberá problematiku plastových materiálov použitých ako pasívne chladiče a ich problémy, 

ktoré sú spôsobené najmä vysokou neizotropnosťou tepelnej vodivosti. Práca je rozdelená na dve zá-

kladné časti a to teoretickú a praktickú. Teoretická časť popisuje vývoj svetlometov, rôzne používané tech-

nológie a bližšie predstavuje LED a problémy s nimi spojené. Ďalej práca popisuje súčasné poznatky 

ohľadne vysoko tepelne vodivých plastov a ukazuje analytickým výpočtom a numerickou simuláciou ich 

možný zmysel aj vzhľadom na ich výrazne nižšiu tepelnú vodivosť v porovnaní s dnes bežne používanými 

materiálmi. Záver teoretickej časti ukazuje vplyv neizotropnosti tepelnej vodivosti na celkovú chladiacu 

efektivitu a rôznorodosť orientácie plniva v materiáli vplyvom vybraného vtoku do formy. 

Nasledujúca praktická časť aplikuje rozoberané témy v časti predchádzajúcej a aplikuje ich na reálne vy-

robené plastové chladiče. Práca porovnáva dve geometrie chladičov, ktoré sa vzájomne líšia hrúbkou re-

bier. Sú porovnávané dva plastové materiály, jeden elektricky vodivý a druhý elektricky nevodivý, ktorý je 

ale aj značne menej tepelne vodivý. Tieto chladiče boli vyrobené tromi rôznymi spôsobmi vtoku taveniny 

do formy. Chladiče sú porovnávané medzi sebou ale aj s hliníkovým náprotivkom. 

Ako jeden z hlavných prínosov je predstavená metodika návrhu chladiča s neizotropnou tepelnou vodi-

vosťou, s prepočtom na priemernú vodivosť a kombinácia analytického výpočtu a numerickej simulácie 

pre stanovenie jeho efektivity.  

Na záver práca uvádza význam odvodu tepla radiáciou, ktorá je pri navrhovaní plastových chladičov často 
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zanedbávaná, avšak práve v prípade plastových chladičov môže mať veľký význam a to najmä v neideál-

nych podmienkach ako môže byť uzavretý stiesnený priestor automobilového svetlometu.
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Cieľ dizertačnej práce: 
Vývoj metodiky optimalizácie návrhu pasívnych chladičov z tepelne vysoko vodivých plastových materiá-

lov pre aplikáciu v automobilovej osvetľovacej technike. 
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Teoretická časť 
Táto časť predstavuje vývoj predného automobilového osvetlenia a poukazuje na spôsoby chladenia mo-

derných LED čipov. Ukazuje postup návrhu pasívneho chladiča a prečo má taktiež zmysel používať ako 

pasívne chladiče materiály s výrazne nižšou tepelnou vodivosťou v porovnaní so stávajúcimi materiálmi. 

Ďalej rozoberá potenciálne problémy vzniknuté neizotropnosťou tepelnej vodivosti nových plastových 

materiálov a predstavuje rôzne varianty výroby takýchto chladičov vzhľadom na danú heterogenitu vede-

nia tepla. 

1 Typy predného osvetlenia automobilov 
Jedným zo základných bezpečnostných prvkov automobilu je jeho osvetlenie. Poskytuje vodičovi automo-

bilu lepšiu viditeľnosť za zlého počasia či v tme, ale taktiež pomáha ostatným členom cestnej premávky 

vozidlo vidieť. Jeho základné funkcie teda sú vidieť a byť videný. 

Klasicky sa každý svetlomet skladá z týchto troch častí: [1] 

Svetelný zdroj – je to priamy zdroj svetla, súčasť svetlometu, ktorá premieňa elektrický príkon na svetlo 

(žiarovka, výbojka...) 

Optický systém – je tvorený odrážacou plochou v tvare trojrozmernej paraboly alebo v tvare jej blízkej, 

pričom svetelný zdroj sa nachádza v jej ohnisku. Ďalej sa skladá z priesvitného krytu, ktorým svetlo vystu-

puje von zo svetlometu 

Puzdro svetlometu – v puzdre svetlometu sú vložené ostatné jeho časti, teda svetelný zdroj a optický sys-

tém 

1.1 Bežné žiarovky 
Žiarovky dostali svoj názov, pretože patria medzi tzv. žiarové zdroje svetla, čo znamená, že svetlo u nich 

vzniká z telesa o vysokej teplote, ktorá bola dosiahnutá ním prechádzajúcim elektrickým prúdom. Žiarovky 

sú zdroj svetla so spojitým spektrom, nie sú teda monochromatické a v ich svetle sa nachádzajú všetky 

farby viditeľného svetla. Bežne sa u žiaroviek využíva volfrámové vlákno ako zdroj svetla. Toto vlákno je 

uložené v sklenenej banke na pätici. V minulosti sa v sklenenej banke vytváralo vákuum, ktoré spôsobo-

valo menšiu emisiu materiálu vlákna. Neskôr sa prešlo k vyplňovaniu banky plynmi ako napríklad argó-

nom, dusíkom či kryptónom [1], [2], [3]. 

Na obr. 1 je schéma bežnej žiarovky s jej časťami: 1. sklenená banka, 2. žhavené vlákno, 3. pätica, 4. 

ektrický kontakt. 

 

 
Obr. 1 Bežná žiarovka [3] 

1 
2 

3 
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1.2 Halogénová žiarovka 
Halogénové žiarovky sú využívané ako náhrada klasických žiaroviek vďaka ich vyššej svietivosti a dlhšej 

životnosti. Banky halogénových žiaroviek bývajú vyplnené plynmi s obsahom tzv. halových prvkov. V au-

tomobilových svetlometoch sa jedná najčastejšie o plyny metylenbromid a ako halový prvok je použitý 

bróm [2], [3]. 

V porovnaní s klasickými žiarovkami majú až dvojnásobnú životnosť pričom pri rovnakom príkone dosa-

hujú dvojnásobný svetelný tok [2].  

Obr. 2 popisuje halogénovú žiarovku s jej súčasťami: 1. Banka, 2. Žhavená špirála pre tlmené svetlo s kry-

tom, 3. Žhavená špirála pre diaľkové svetlo, 4. Pätica, 5. Elektrický kontakt. 

 
Obr. 2 Halogénová žiarovka [3] 

1.3 Výbojka 
Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch zdrojov svetla, výbojky nepremieňajú elektrický príkon na svetlo 

žiarom, ale svetlo vzniká výbojom medzi dvoma elektródami. Tie sa nachádzajú v sklenenej trubici, ktorá 

býva naplnená plynmi či parami kovov ako ortuť alebo niektoré vzácne plyny. Elektródy sú žhavené bu-

diacim prúdom, týmto žhavením sa emitujú elektróny, ktoré spôsobujú ionizáciu plynu vyplňujúceho skle-

nenú banku, ktorý následne vyžaruje svetlo [2], [3].  

V automobilových svetlometoch sa využívajú xenónové výbojky, kde je sklenená trubica vyplnená xenó-

nom s prímesou metalických solí. Elektródy vo xenónovej výbojke sú vyrobené z volfrámu. Ich najväčšími 

výhodami je 2,5x väčší svetelný tok v porovnaní s halogénovými žiarovkami pri rovnakom príkone, sve-

telné spektrum blízke dennému svetlu a až 6-násobná životnosť [2], [3]. 

Na obr. 3 je schéma xenónovej výbojky pozostávajúcej z: 1. sklenená banka, 2. Elektrická priechodka, 3. 

Priestor výboja, 4. Elektródy, 5. Pätica, 6. Elektrický kontakt. 

 

 
Obr. 3 Xenónová výbojka [3]  
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1.4 LED 
LED sa ako svetelný zdroj vo svetlometoch začali používať od roku 2007. Dnes sa prevažne vyskytujú iba 

u automobilov vyššej triedy, ale ich použitie u bežne dostupných automobilov neustále narastá [4]. 

LED sú polovodičové zariadenia, ktoré emitujú svetelné žiarenie, pokiaľ nimi prechádza prúd v správnom 

smere. V súčasnosti je im v automobilovom priemysle venovaná najväčšia pozornosť a aj mimo neho sú 

najviac rozvíjaný zdroj svetla. Jednou z ich výhodných vlastností v porovnaní s jej predchodcami je ich ná-

beh na plný svetelný výkon, ktorý trvá približne 3 ms, avšak u štandardných žiaroviek je až to 200 ms. LED 

sú tvorené P-N prechodom, ktorý emituje svetlo s úzkym spektrom, pokiaľ ním prechádza elektrický prúd 

v priepustnom smere [2], [3]. 

Na obr. 4 sú ukázané dva príklady LED, ktoré sa používajú ako zdroj svetla v automobilových svetlometoch. 

 
Obr. 4 Príklad LED používaných v automobilových svetlometoch a) [5], b) [6]  

Podľa výrobcu týchto LED a) [7], b) [8] sa ich operačná teplota pohybuje v rozmedzí od -40 °C do 125 °C, 

teplota P-N prechodu môže dosahovať maximálne 150 °C, ale aj až 175 °C pre krátko dobú záťaž. Ich sú-

radnice chromatičnosti sú Cx=0,33 a Cy=0,34 resp. Cx =0,32 a Cy =0,33 a sú zobrazené na obr. 5. 

 
Obr. 5 Súradnice chromatičnosti a) [7], b) [8] 

Najväčší problém LED je, že ako u všetkých polovodičov ich životnosť od určitej teploty prudko klesá a pre-

to je potrebné nimi generované teplo odvádzať preč do okolia. 

a) b) 

a 

b 



20 

 

Vplyv teploty na funkciu LED 
Napriek tomu, že LED majú výrazne lepšiu účinnosť premeny elektrickej energie na svetlo ako jej pred-

chodcovia, tak sa jej podstatné množstvo stále premieňa na teplo. V súčasnosti používané LED pre auto-

mobilovú osvetľovaciu techniku majú v najlepšom prípade účinnosť premeny elektrickej energie na svetlo 

40 %. Z tohto dôvodu je nevyhnutné brať pri návrhu svetelného zdroja využívajúceho LED aj očakávanú 

operatívnu teplotu okolia. Na obr. 6 je znázornený pokles životnosti LED v závislosti na teplote okolia (ži-

votnosť začala klesať pri prekročení teploty LED 130 °C) [9]. Nie je možné stanoviť univerzálnu maximálnu 

teplotu okolia, tá je závislá od účinnosti LED a jej chladiaceho systému.  

 
Obr. 6 Pokles životnosti LED v závislosti na teplote okolia [9] 

Ďalšou možnosťou ako chrániť LED pred znižovaním životnosti je obmedzovanie elektrického prúdu ňou 

prechádzajúceho. Tento prúd môže byt obmedzovaný premenlivým odporom elektrického obvodu [9].  

Na obr. 7 ukážka ideálnej zmeny elektrického prúdu prechádzajúcim LED vzhľadom na pracovnú teplotu 

okolia. Do maximálnej povolenej teploty prúd zostáva konštantný, ale po prekročení stanovenej hraničnej 

teploty nastáva jeho obmedzovanie. Toto obmedzovanie má za následok znižovanie výkonu LED. Krivka 

na obr. 7 má za úlohu stanoviť veľkosť povoleného elektrického prúdu na LED za podmienky, že jej život-

nosť nebude klesať vplyvom prehrievania. 
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Obr. 7 Obmedzovanie prúdu na LED v závislosti na teplote okolia [9] 

Dôležitá nie je ani tak teplota okolia ako hlavne teplota P – N prechodu, ktorá je mimo teploty okolia závis-

lá taktiež na veľkosti elektrického prúdu a výkonu chladenia LED.  
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2 Chladenie LED v svetlomete 
LED čipy aj napriek svojej výrazne vyššej účinnosti premeny elektrickej energie na svetlo, v porovnaní 

s predchádzajúcimi generáciami svietidiel, premieňajú jej podstatnú časť na odpadové teplo. To spôsobu-

je problémy v posune farby svetelného spektra ale najmä v skracovaní životnosti LED čipu. Nárast teploty 

o 2 °C od maximálnej povolenej teploty spôsobí pokles životnosti až o 10 % [10], [11]. 

Existujú rôzne možnosti chladenia LED čipu okrem použitia samotného pasívneho chladiča. V kombinácii 

s ním je možné použiť napríklad ventilátor, tepelné trubice a iné. Tieto riešenia síce poskytujú lepšie chla-

denie, ale prinášajú iné problémy ako poruchovosť, potrebný elektrický príkon, vyššia cena a zaberajú viac 

priestoru, ktorého je vo vnútri svetlometu veľmi málo. Obr. 8 ukazuje schematický prierez svetlometom 

a rôznorodosť tepelného zaťaženia, ktorému je vystavený. 

 
Obr. 8 Schéma rôznorodosti tepelného zaťaženia svetlometu 

2.1 Samotný pasívny chladič 
Samostatne použitý pasívny chladič je už dlhodobo najviac využívané riešenie chladenia LED. Neobsahuje 

žiadne pohyblivé časti a teda má nulovú poruchovosť. Princíp jeho funkcie je v odvádzaní tepla z LED 

do svojho tela a následne do svojich rebier, ktoré majú funkciu zväčšovania povrchu chladiča. Týmto zväč-

šením sa zväčší teplonosná plocha, z ktorej je teplo odvádzané ďalej do okolia vplyvom prirodzenej kovek-

cie, ktorá je spôsobená teplotným gradientom a teda následným rozdielom v hustote teplonosného mé-

dia. Najčastejšie je samotný chladič tvorený zo zliatin medi či hliníku pre ich vysokú tepelnú vodivosť, ktorá 

je 400 resp. 200 W/m∙K [12]. Na obr. 9 je zobrazený pasívny chladič LED z hliníkového tela. 

 
Obr. 9 Samotný pasívny chladič s LED (pohľad spredu vľavo a zozadu vpravo) 
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2.2 Pasívny chladič v kombinácii s aktívnym chladením 
Pasívny chladič spojený s ventilátorom, dosahuje vyššej efektivity v porovnaní s obyčajným pasívnym chla-

dičom, pretože narastá odvod tepla z tela chladiča do okolia, jedná sa teda o kombináciu pasívneho a ak-

tívneho chladenia. To značí, že typicky používané materiály pre chladiče majú zbytočne vysokú tepelnú 

vodivosť, ktorá pri odvode tepla prirodzenou konvekciou nie je využitá. Nevýhodou tejto kombinácie je 

prítomnosť pohyblivého ventilátoru, teda možná poruchovosť, potreba elektrického napájania a prípadný 

hluk. Možnosť uloženia takéhoto spôsobu chladenia v automobilovom svetlomete je zobrazená na obr. 

10. 

 
Obr. 10 Príklad chladenia LED vo vnútri svetlometu za pomoci pasívneho chladiča v kombinácii s ventilá-

torom [13] 

2.3 Pasívny chladič v kombinácii s tepelnými trubicami 
Chladenie zmenou skupenstva je výhodná metóda pre prípady kedy chceme dosiahnuť vyšší odvod tepla 

avšak nie za cenu pohyblivých častí a veľkého zväčšenia rozmerov chladiča. 

Tepelná trubica bežne pozostáva z týchto častí: výparník, adiabatická časť a kondenzátor. Princíp jej funk-

cie pozostáva v cirkulácii teplonosného média vo dvoch skupenstvách, kvapalnom a plynnom. V časti vý-

parníku sa nachádza pracovná látka v tekutom stave. Tu je dodávané teplo z chladeného zdroja, vďaka 

ktorému sa pracovná látka po dosiahnutí danej teploty vyparí a pokračuje ďalej do adiabatickej časti. V tej-

to časti vplyvom rozdielnych tlakov (vo výparníku je tlak vyšší ako v kondenzátore) prúdi para smerom 

ku kondenzátoru, ktorý tvorí studený koniec a teda sa tu pracovná látka opäť premieňa na kvapalinu. Od-

tiaľto je vplyvom kapilárnych síl nasávaná späť do výparníku daným použitým poréznym materiálom. Pre-

nos tepla je takýmto spôsobom mnohonásobne väčší ako pri použití samotného medeného chladiča rov-

nakých rozmerov [14], [15]. Chladenie LED čipov za pomoci tepelných trubíc je ukázané na obr. 11. 

 
Obr. 11 Chladenie LED pomocou tepelných trubíc [15] 
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3 Plasty s vysokou tepelnou vodivosťou 

a ich funkčnosť 
Pre pochopenie tepelnej vodivosti, jej fungovanie a vplyv na celkové chladiace schopnosti chladičov je 

potrebné poznať jej teoretický základ a základné teoretické rovnice. 

Prenos tepla vedením Q je popísaný v [16] a vo všetkých materiáloch sa riadi Fourierovým zákonom, ktorý 

sa dá matematicky popísať ako: 

 
 

𝑄 = −𝑘 ∙ 𝐴 ∙
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

 

 

(1) 

Kde, k je tepelná vodivosť materiálu, A je plocha kolmá na smer vedenia tepla a dT/dx je teplotný gradient 

v smere vedenia tepla. Rovnica má pred sebou mínus z dôvodu, že prenos tepla smeruje z vyšších teplôt 

do nižších, teda proti smeru teplotného gradientu. V ustálenom stave, kde teplotné rozloženie je lineárne, 

je možné zapísať tento gradient ako: 

 
 𝑑𝑇

𝑑𝑥
=

𝑇2 − 𝑇1

𝐿
 

 

 

(2) 

Kde, T1 a T2 sú teploty na začiatku resp. konci priestoru telesa a L je vzdialenosť medzi nimi. Rovnicu teda 

v ustálenom stave môžeme zapísať nasledovne: 

 
 

𝑄 = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙
𝑇1 − 𝑇2

𝐿
 

 

 

(3) 

Prenos tepla v pevných materiáloch je spôsobený dvoma javmi: migráciou voľných elektrónov a osciláciou 

atómov v ich mriežke, kvantum tejto vibrácie sa nazýva fonón. U kovov, ktoré sú elektricky vodivé mate-

riály je prenos tepla pomocou voľných elektrónov dominantný, kdežto u nevodičov a polovodičov je 

hlavný spôsob vedenia tepla skrz fonóny.  

Tepelná vodivosť za pomoci elektrónov a fonónov môže byť zapísaná ako: 

  𝑘 = 𝑘𝑒 + 𝑘𝑓   
 

(4) 

Kde ke je tepelná vodivosť pomocou elektrónov a kf pomocou fonónov. S rastúcim tepelným odporom 

materiálov ke klesá a kf sa stáva dominantnou zložkou. U vysoko elektricky vodivých materiálov je pomer 

kf ku ke zanedbateľný a u nevodičov je tomu zvyčajne opačne. Kf je silne závislé od stavby atómovej 

mriežky materiálu, teda u materiálov s dobrým kryštalickým usporiadaním je vodivosť výrazne vyššia než 

u amorfných materiálov, ako je sklo. U mriežok kryštalických elektricky nevodivých materiálov ako je dia-

mant alebo berýlium oxid je tepelná vodivosť dokonca vyššia ako u napríklad hliníku a medi ako je vidieť 

v tab. 1. 

Tepelne vodivé plasty, sú plasty upravené tak aby ich tepelná vodivosť bola mnohonásobne vyššia ako 

u obyčajných plastov. Bežné plasty majú nízku tepelnú vodivosť z dôvodu náhodného usporiadania poly-

mérových reťazcov, iba 0,2 W/m∙K, pričom sa teplo najlepšie vedie práve po jednotlivých reťazcoch [17]. 

Na obr. 12 je znázornené porovnanie vedenia tepla pri prirodzene neurčitom polymérovom reťazci a pria-

mom reťazci. Je zrejmé, že cesta vedenia tepla bude pri náhodnom usporiadaní vždy dlhšia než u vzpria-

meného vlákna. Podľa [18] môže polyetylénové vlákno mať tepelnú vodivosť až 300 W/m∙K a zoradené 

polyetylénové reťazce do kryštálovej formy, ktoré obsahujú minimálne množstvo zapletení a defektov 

môže dosahovať vodivosť 50 W/m∙K. 
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Obr. 12 Vedenie tepla po náhodne usporiadanom polymérovom reťazci v porovnaní s priamym polymé-

rom 

U plastov s vysokou tepelnou vodivosťou tvorí polymér základnú matricu, do ktorej sú primiešavané te-

pelne vodivé prímesi, ktoré majú za cieľ zvyšovanie celkovej tepelnej vodivosti v danom materiáli [19]. 

Najčastejšími prímesami sú grafitové vlákna a keramika ako napríklad borón nitrid či aluminium nitrid [20], 

[21]. Tieto prímesi teda vnášajú do molekulovo náhodne usporiadaných plastov plnivo s pravidelným 

usporiadaním. Na obr. 13 je možné vidieť porovnanie tepelného poľa u obyčajného plastu a tepelne vodi-

vého plastu od spoločnosti Cool Polymers. Jedná sa o doštičky rozmerov 3x3 palce, s bodovým tepelným 

zdrojom 5 wattov. 

 
Obr. 13 Porovnanie teplotného poľa u bežného plastu (vľavo) a tepelne vodivého plastu (vpravo) [12] 

Vďaka týmto prímesiam dokážu mať plastové materiály tepelnú vodivosť až päťsto násobne vyššiu ako 

normálne neupravené plasty, teda až 100 W/m∙K [20]. Táto vodivosť ale nie je ešte úplne bežná a tieto 

plasty taktiež nie sú komerčne dostupné. Dostupné tepelne vysoko vodivé plasty dosahujú tepelnej vodi-

vosti 30 W/m∙K, pri použití 60 % objemu plniva, čo je stokrát viac ako u obyčajných plastov [22], [23]. 

V tab. 1 je porovnanie rôznych materiálov vzhľadom na ich tepelnú vodivosť. 

Tab. 1 Porovnanie rôznych materiálov a ich tepelné vodivosti [12] 

Materiál Tepelná vodivosť [W/m∙K] 

Penové plasty 0,02 

Bežné plasty 0,2 

Sklo 2 

Tepelne vodivé plasty 1-30 

Oceľ 50 

Hliník 200 

Meď 400 

Diamant 1500 

 

Základnými výhodami tepelne vodivých plastov je ich možnosť byť elektricky vodivé alebo nevodivé, podľa 

použitých prímesí, ich hmotnosť môže byť až o 50 % nižšia ako hmotnosť hliníku a ponúkajú vyššiu slobodu 

v oblasti dizajnu geometrie vzhľadom na cenu ich opracovávania [12], [21]. Ďalšou ich výhodou je ich te-

pelná rozťažnosť, ktorá je bližšia súčiastkam, s ktorými sú v kontakte než v prípade kovov. Nevýhodou 

ΔT = 24 °C ΔT = 4 °C 
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môže byť vyššia cena použitého materiálu, teda ich použitie je vhodné iba v prípadoch produkcie veľkého 

počtu produktov [21]. 

Možnosť využitia tepelné vodivých plastov ako náhradu kovov môže byť v prípade pasívnych chladičov. 

U týchto chladičov je odvod tepla mnoho krát limitovaný konvekciou a nie kondukciou, keďže dochádza 

iba ku slabej prirodzenej konvekcii, takže je tvar chladiča viac dôležitý ako jeho materiál. Chladiče použité 

vo svetlometoch sú príkladom chladičov obmedzených konvekciou, pretože sa nachádzajú uzavreté v ma-

lom priestore púzdra svetlometu [21]. Avšak v prípade využitia ventilátorov, pre zvýšenie výkonu chlade-

nia, dochádza k nárastu odvodu tepla konvekciou a tepelná vodivosť súčasne komerčne dostupných vy-

soko vodivých plastov môže byť príliš nízka a teda limitujúca chladenie. 

3.1 Neizotropnosť tepelnej vodivosti 
Tepelne vodivé plasty majú ako najväčšiu nevýhodu svoju neizotropnosť, to znamená, že nemajú rovnaké 

vlastnosti vo všetkých smeroch. Táto vlastnosť je spôsobená pridaným plnivom, ktoré môže mať tvar 

vlákien či vločiek. Dosiahnutá vysoká tepelná vodivosť je teda vždy iba v smere orientácie tohoto plniva 

a v smere naň kolmom je nižšia. 

Orientácia prvkov plniva je však vždy takmer totožná so smerom tečenia plastu do formy, takže je možná 

optimalizácia vstrekovania pre čo najlepšiu orientáciu pre konkrétny problém. Táto optimalizácia vtokovej 

sústavy má ale za následok ďalšie potrebné úpravy formy a to najmä návrh chladenia, ktoré je dôležité 

pre zachovanie dobrej kvality povrchu výrobkov a rovinnosti. 

V [19] bola sledovaná orientácia grafitových vločiek vo vzorke o hrúbke 2 mm a odlišnosť tepelnej vodi-

vosti v jej častiach. 

 
Obr. 14 Orientácia grafitových vločiek s ohľadom na vzdialenosť od steny 

Na obr. 14 je ukázaná orientácia grafitových vločiek v priereze vzorku o hrúbke 2 milimetre. Je možné 

vidieť, že do vzdialenosti 0,5 mm od steny je orientácia v smere plochy vzorku, avšak hlbšie dovnútra sa 

stáča a uprostred sú jednotlivé vločky orientované kolmo na plochu. Obr. 15 popisuje tepelnú vodivosť 

vzorku. 
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Obr. 15 Zmena tepelnej vodivosti v rôznych častiach vzorku  

V prípade A bola nameraná tepelná vodivosť kolmo k vzorku, následne bol upravený aby bola dosiahnutá 

hrúbka vzorku 1 mm pre porovnanie s prípadmi B a C. Prípad B ukazuje vodivosť opäť kolmo k ploche 

a prípad C ukazuje vodivosť rovnobežne so stenčenou plochou. Je vidieť, že v prípade B je dosiahnutá 

najlepšia tepelná vodivosť, pretože všetko plnivo je orientované vo smere merania. Prípady A a C dopadli 

takmer totožne s výrazne nižšou vodivosťou, ktorá je spôsobená kolmou orientáciou prvkov prímesi ku 

smeru merania. V prípade A je polovica prvkov orientovaná po smere merania, avšak celková tepelná vo-

divosť celého vzorku je najviac charakterizovaná jej najmenšou dielčou časťou.  

3.2 Chladiaca efektivita vysoko vodivých plastov v porovnaní s hli-

níkom 
Hlavná myšlienka možnosti náhrady bežne využívaného hliníku, vysokoteplotnými plastmi spočíva v ob-

medzení odvodu tepla z chladiča do okolia vplyvom prirodzenej konvekcie a teda je tepelná vodivosť hli-

níku zbytočne vysoká. V ustálenom stave je totiž celkový tepelný tok Q rovný tepelnému toku zo zdroja 

tepla do chladiča a taktiež je rovný tepelnému toku z chladiča do okolia ako popisuje rovnica 1. 

 Q = Qkond = Qkonv+ Qrad (5) 

Kde Qkond je tepelný tok kondukciou, teda v pevnom tele chladiča, Qkonv je tepelný tok konvekciou a Qrad je 

tepelný tok radiáciou, teda z chladiča do okolitého média. 

V nasledujúcej časti bude za pomoci analytického výpočtu a numerickej simulácie preukázaná funkčnosť 

pasívneho chladiča s až desať násobne nižšou tepelnou vodivosťou v porovnaní s klasickými chladičmi. 

Najskôr pre jedno samostatné rebro a následne pre celý navrhnutý chladič. Tepelný tok radiáciou je v na-

sledujúcich výpočtoch zanedbaný. 

Analytický výpočet samostatného rebra 
Bol vykonaný analytický výpočet typický pre návrh pasívnych chladičov [24] a porovnaný celkový tepelný 

tok vzhľadom na zmenu materiálu. V tejto časti bude vykonaný výpočet iba pre jedno rebro, pre zjedno-

dušené zvýraznenie odlišnosti efektivity rebier, vzhľadom na ich zmenu tepelnej vodivosti a výšku. Ilustrá-

cia počítaného rebra je zobrazená na obr. 16. 
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Obr. 16 Rebro pre analytický výpočet 

Zadanie vlastností pre výpočet: 

Hrúbka rebra: W = 0,001 m Dĺžka rebra: L = 0,1 m Výška rebra: H = 0,1 m 

Teplota základne rebra: tb = 120 °C  Teplota okolia: tok = 25 °C 

Tepelná vodivosť materiálu 1: k1 = 200 W/m∙K Tepelná vodivosť materiálu 2: k2 = 20 W/m∙K 

Teplota základne môže byť v praxi volená podľa maximálnej dovolenej teploty chladeného komponentu. 

Výpočet: 

Prebytočná teplota 𝜃: 

 𝜃 = 𝑡𝑏 − 𝑡𝑜𝑘 = (120– 25) °C = 95 °𝐶 (6) 

Vlastnosti vzduchu pre (tb+tok)/2 °C [16] sú v tab. 2. 

Tab. 2 Vlastnosti vzduchu pre výpočet 

Tepelná vodivosť 
kvzd [W/m∙K] 

Viskozita 

νvzd [m2/s] 

Tepelná difuzivita 
αvzd [m2/s] 

Objemová rozťažnosť 

βvzd [1/K] 

0,0293 0,00002 0,000026 0,003094538 

 

Rayleighovo číslo Ra: 

 𝑅𝑎 =
𝑔 ∙ 𝛽𝑣𝑧𝑑 ∙ θ ∙ 𝐿3

ν𝑣𝑧𝑑 ∙ α𝑣𝑧𝑑
= 5546067 (7) 

Pokiaľ je Rayleighovo číslo menšie ako 10^9, čo v tomto prípade je, jedná sa o laminárne prúdenie. 

Súčiniteľ prestupu tepla h: 

 
ℎ =

𝑘𝑣𝑧𝑑

𝐿
∙ 0,517 ∙ 𝑅𝑎0,25 = 7,35 𝑊/𝑚2 

(8) 

Súčiniteľ prenosu tepla pre oba prípady tepelných vodivostí m1
 a m2: 

 𝑚1 = 𝐻 ∙ √
ℎ∙2∙𝐿∙𝑊

𝑘1∙𝐿∙𝑊
= 0,274 𝑚2 = 𝐻 ∙ √

ℎ∙2∙𝐿∙𝑊

𝑘2∙𝐿∙𝑊
= 0,868 (9), (10) 

Účinnosť rebra pre oba prípady tepelných vodivostí ηf1 a ηf2: 

 𝜂𝑓1 =
𝑡𝑎𝑛ℎ 𝑚1

𝑚1
= 0,976            𝜂𝑓2 =

𝑡𝑎𝑛ℎ 𝑚2

𝑚2
= 0,807 (11), (12) 

Účinnosť rebra vyjadruje pomer medzi odvodom tepla medzi skutočným rebrom a rebrom, ktoré by malo 

po celom svojom povrchu teplotu zhodnú s teplotou základne.  

tb tok 

L 

H 

W 
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A tepelné toky pre oba prípady tepelných vodivostí Q1 a Q2: 

 
𝑄1 = 𝜂𝑓1 ∙ ℎ ∙ 2 ∙ (𝐿 + 𝑊) ∙ 𝐻 ∙ θ = 13,8 𝑊 

𝑄2 = 𝜂𝑓2 ∙ ℎ ∙ 2 ∙ (𝐿 + 𝑊) ∙ 𝐻 ∙ θ = 11,4 𝑊 

(13) 

(14) 

Pokiaľ vezmeme tepelný tok Q1 ako 100%, tak tepelný tok Q2 je o 17,3 % nižší, pričom tepelná vodivosť je 

iba jedna desatina v porovnaní s pôvodnou.  

Rovnakým spôsobom boli vypočítané tepelné toky pre vodivosť materiálov od 0 do 200 W/m∙K. Na obr. 

17 je ukázaný nárast tepelného toku so zmenou tepelnej vodivosti rebra. Je vidieť, že závislosť má logarit-

mický tvar a teda neustále pomalšie narastá. Taktiež je možné vidieť, že tepelná vodivosť vyššia ako 

80 W/m∙K má už len minimálny zanedbateľný nárast. 

 
Obr. 17 Tepelný tok v závislosti na tepelnej vodivosti materiálu  

Dôležité je ale taktiež to, že pre materiály s vyššou tepelnou vodivosťou je možné (pokiaľ to priestor apli-

kácie dovoľuje) použiť vyššie rebrá, pretože vďaka ich vodivosti je teplo od základne odvedené s dosta-

točne veľkým teplotným rozdielom v porovnaní s teplotou okolia a teda má odvod tepla do okolia z týchto 

častí stále vysokú efektivitu. U materiálov s nízkou vodivosťou, by predĺžené rebrá boli neúčinné z dôvodu 

blízkej teploty k teplote okolia. Na obr. 18 je porovnanie zmeny tepelného toku z rebra v závislosti od jeho 

výšky pre oba prípady tepelnej vodivosti. U vodivosti 20 W/m∙K je tepelný tok po 0,2 m takmer kon-

štantný, avšak u výšky od 0,305 m tepelný tok narastie menej ako o 1 % v porovnaní s možným maximom. 

U vo-divosti 200 W/m∙K je vidieť relatívne výrazný nárast takmer až do výšky rebra 1 m. Pri rebre vysokom 

od 0,935 m a viac, je taktiež nárast tepelnej vodivosti menší ako 1 %, čo je trikrát viac ako u vodivosti 

20 W/m∙K.  
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Obr. 18 Tepelný tok z rebra v závislosti na jeho výške 

Analytický výpočet celého chladiča 
Výpočet bol opäť vykonaný podľa [24]. 

Zvolené parametre pre výpočet: 

Šírka chladiča: W = 0,1 m Dĺžka chladiča: L = 0,1 m Výška rebier: H = 0,02 m 

Teplota základne rebra: tb = 120 °C  Teplota okolia: tok = 25 °C 

Tepelná vodivosť materiálu 1: k1 = 200 W/m∙K Tepelná vodivosť materiálu 2: k2 = 20 W/m∙K 

 

Výpočet bez rebier: 

Výpočet prebytočnej teploty, Rayleighovho čísla, následného súčiniteľa prestupu tepla a vlastnosti vzdu-

chu sú zhodné ako v predchádzajúcej časti, výpočtu pre jedno samostatné rebro. 

Výpočet s rebrami: 

Optimálna medzera medzi rebrami zopt: 

 𝑧𝑜𝑝𝑡 = 𝐿 ∙ 2,714 ∙ 𝑅𝑎−0,25 = 0,00559 𝑚 (15) 

Túto hodnotu zaokrúhlime na 6 mm. 

Výpočet súčiniteľu prestupu tepla medzi dvomi rebrami: 

Nové Rayleighovo číslo Ran: 

 𝑅𝑎𝑛 =
𝑔 ∙ 𝛽𝑣𝑧𝑑 ∙ 𝜃 ∙ 𝑧𝑜𝑝𝑡

3

ν𝑣𝑧𝑑 ∙ α𝑣𝑧𝑑
= 970,1 (16) 

Elenbaasovo číslo El: 

 𝐸𝑙 = 𝑅𝑎 ∙
𝑧𝑜𝑝𝑡

𝐿
= 54,3 (17) 

Súčiniteľ prestupu tepla medzi rebrami hf: 

 ℎ𝑓 =
𝑘𝑣𝑧𝑑

𝑧𝑜𝑝𝑡
∙ (

576

𝐸𝑙2
+

2,873

𝐸𝑙
1
2

)

−
1
2

= 6,85 𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾 (18) 



32 

 

Súčiniteľ prestupu tepla v prípade s použitím rebier je menší iba o 0,5 W/m2 ako v prípade výpočtu len sa-

motného rebra, medzeru medzi rebrami je teda možné považovať za dostatočnú. 

Nasledujúce výpočty sú vykonané pre šírky jednotlivých rebier t: 0,00001; 0,00002;...0,005 m. 

Počet rebier na chladiči nf: 

 𝑛𝑓 =
𝑊

𝑧𝑜𝑝𝑡 + 𝑡
 (19) 

Zo vzorcu je zrejmé, že je počítané s rovnakým počtom rebier a medzerami medzi nimi, ale medzi rebrami 

bude vždy o jednu medzeru menej ako je počet rebier samotných, takže výpočet je možné upraviť:  

 𝑛𝑓 =
𝑊 − 𝑡

𝑧𝑜𝑝𝑡 + 𝑡
+ 1 (20) 

Tým dostaneme počet rebier s medzerami, ak už počítame s tým, že šírka základne je menšia o jedno 

rebro. To následne pripočítame naspäť. Tento výsledok vždy zaokrúhlime nadol.  

Súčiniteľ m: 

 𝑚 = 𝐻 ∙ √
ℎ𝑓 ∙ 2 ∙ (𝐿 + 𝑡)

𝑘 ∙ 𝐿 ∙ 𝑡
 (21) 

Účinnosť jedného rebra ηf: 

 𝜂𝑓 =
𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑚)

𝑚
 (22) 

Celkový povrch chladiča At: 

 𝐴𝑡 = 𝑛𝑓 ∙ [2 ∙ (𝐿 + 𝑡) ∙ 𝐻 + 𝐿 ∙ 𝑧𝑜𝑝𝑡] (23) 

Táto rovnica ale nepočíta s plochou na vrcholkoch rebier. Jej význam je totiž: 

 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑏𝑖𝑒𝑟 ∙ [𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑 𝑗𝑒𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑟𝑎 ∙ 𝑣ýš𝑘𝑎 + 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑧𝑒𝑟𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑧𝑖 𝑟𝑒𝑏𝑟𝑎𝑚𝑖] (24) 

Taktiež je v nej počítané s rovnakým množstvom medzier ako je počet rebier, aj keď je medzier o jednu 

menej. 

Upravená rovnica aj s vrcholkami a správnym počtom medzier bude mať nasledujúci tvar: 

 𝐴𝑡 = 𝑛𝑓 ∙ [2 ∙ (𝐿 + 𝑡) ∙ 𝐻 + (𝐿 ∙ 𝑡)] + (𝑛𝑓 − 1) ∙ (𝐿 ∙ 𝑧𝑜𝑝𝑡) (25) 

Výpočet povrchu jedného rebra Af: 

 𝐴𝑓 = 2 ∙ (𝐿 + 𝑡) ∙ 𝐻 (26) 

Opäť je možné si všimnúť, že rovnica nezapočítava vrchol rebra. Upravená rovnica: 

 𝐴𝑓 = 2 ∙ (𝐿 + 𝑡) ∙ 𝐻 + (𝐿 ∙ 𝑡) (27) 

Následne môžeme získať celkovú účinnosť chladiča η: 

 𝜂𝑡 = 1 − 𝑛𝑓 ∙
𝐴𝑓

𝐴𝑡
(1 − 𝜂𝑓) (28) 

A celkový tepelný tok Q je: 

 𝑄 = 𝜂𝑡 ∙ ℎ𝑓 ∙ 𝐴𝑡 ∙  θ (29) 
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Následne pre daný interval šírky rebier a neupravené rovnice plôch dostaneme grafy na obr. 19 a obr. 
20. 

.  

Obr. 19 Závislosť tepelného toku od hrúbky rebier pre tepelnú vodivosť 20 W/m (neupravené rovnice) 

 

Obr. 20 Závislosť tepelného toku od hrúbky rebier pre tepelnú vodivosť 200 W/m (neupravené rovnice) 

A následne pre upravené rovnice dostaneme grafy, ktoré sú zobrazené na obr. 21 a 22. 

Počet rebier 
15 14 13 12 11 10 9 16 17 

Počet rebier 
15 14 13 12 11 10 9 16 17 
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Obr. 21 Závislosť tepelného toku od hrúbky rebier pre tepelnú vodivosť 20 W/m (upravené rovnice) 

 
Obr. 22 Závislosť tepelného toku od hrúbky rebier pre tepelnú vodivosť 200 W/m (upravené rovnice) 

V ukázaných grafoch je vidieť náhle prepady v tepelnom toku. Jedná sa o prípady poklesu počtu rebier 

s minimálnou zmenou ich šírky, čo znamená, že sa teplonosná plocha zmenší. 

Podľa výsledkov z počítaného intervalu vyšiel ako najúčinnejší chladič pre tepelnú vodivosť 20 W/m 

s 16 rebrami širokými 0,62 mm pre neupravené rovnice plôch s tepelným tokom 42,9 W a pre upravené 

rovnice plôch taktiež 0,62 mm široké rebrá s tepelným tokom 43W. 

Pre tepelnú vodivosť 200 W/m a neupravené rovnice vyšli najlepšie rebrá široké 0,23 mm s počtom 17 a 

s tepelným tokom 49,3 W a pre upravené rovnice vyšla najlepšie rovnaká šírka rebier s tokom 49,1 W. Je 

možné si všimnúť, že výsledok pre neupravené rovnice s plochou menšou o vrcholky rebier má podľa vý-

počtu vyšší tepelný tok, je to z dôvodu započítania jednej medzery naviac. Medzera má šírku 6 mm a rebro 

iba 0,23 mm, čo vynásobené sedemnástimi dáva iba 3,91 mm, takže v prvom prípade je teplonosná plocha 

väčšia, avšak tá medzera naviac neexistuje. 

Počet rebier 
15 14 13 12 11 10 9 16 17 

Počet rebier 
15 14 13 12 11 10 9 16 17 
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Tab. 3 Porovnanie tepelnej vodivosti u najlepších variant 

 
Neupravené rovnice 

(bez vrcholkov rebier) 
Pokles (%) 

Upravené rovnice 

(s vrcholkami rebier) 
Pokles (%) 

Tepelná vod. (W/m∙K) 20 200 90 20 200 90 

Tepelný tok (W) 42,9 49,3 13 43 49,1 12,4 

 

Na základe tab. 3 je vidieť, že pokles v tepelnom toku v porovnaní najlepších variant je zrejmý u oboch ty-

pov rovníc. S desatinnou tepelnou vodivosťou je vypočítaný rozdiel 13 %, resp. 12,4%. 

Numerická simulácia celého chladiča 
Pre numerickú simuláciu bol ako porovnanie vzatý najlepší chladič s vodivosťou 20 W/m z analytického 

výpočtu. Hrúbka rebier bola ale zaokrúhlená na 0,7 mm. Tento chladič má podľa analytického výpočtu pri 

15 rebrách tepelný tok ako je v tab. 4: 

Tab. 4 Vlastnosti simulovaného chladiča získané z analytického výpočtu  

 
Neupravené rovnice 

(bez vrcholkov rebier) 
Pokles (%) 

Upravené rovnice 

(s vrcholkami rebier) 
Pokles (%) 

Tepelná vod. (W/m∙K) 20 200 90 20 200 90 

Tepelný tok (W) 40,7 44,6 8,9 40,9 44,9 8,9 

 

Podľa tab. 4 je ďalej možné si všimnúť, že pokles tepelného toku v oboch prípadoch rovníc, pre rovnakú 

geometriu chladiča je menej ako 9 %. 

Šírka základne chladiča môže byť skrátená, tak aby zodpovedala hrúbke rebier s ich medzerami, teda: 

 𝑊 = 15 ∙ 𝑛𝑓 +  14 ∙ 𝑧𝑜𝑝𝑡 = (15 ∙ 0,7 + 14 ∙ 6) 𝑚𝑚 = 94,5 𝑚𝑚 (30) 

Teda z pôvodnej navrhnutej šírky 100 mm môžeme 5,5 mm ubrať. Na obr. 23 je zobrazený chladič s pô-

vodnou základňou a s novou skrátenou základňou. 

 

 
Obr. 23 Model chladiča s pôvodnou základňou (vľavo) a so skrátenou základňou (vpravo) 

V numerickej simulácii bola teda použitá táto upravená geometria a to aj z toho dôvodu, že analytický 

výpočet nijako nezahrňuje hrúbku základne, takže bola základňa zvolená s hrúbkou 0 mm a konštantná 

teplota základne 120 °C bola daná okraj rebier v kontakte so základňou a na medzery medzi nimi. 

Rebrá boli umiestnené na jednu stenu fluid domény v jej strede ako je ukázané na obr. 24. Táto doména 

mala rozmery 200x400x100 mm. 
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Obr. 24 Rebrá chladiča v fluid doméne (vľavo pohľad izometricky spredu, vpravo izometricky zozadu) 

Na obr. 25 je vyobrazená výpočtová sieť fluid domény v okolí rebier.  

 
Obr. 25 Výpočtovná sieť fluid domény v okolí rebier 

Všetky hranice fluid domény boli nastavené ako otvory s nulovým relatívnym tlakom, okrem medzier me-

dzi rebrami, tie boli nastavené ako steny s teplotou základne, rovnako ako kraje rebier ako je ukázané 

na obr. 26. Teplota okolia je 25 °C. 

 
Obr. 26 Oblasť konštantnej teploty 120 °C (pohľad od zadnej steny) 

Predná stena Zadná stena (s chladičom) 
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Výpočet bol vykonaný v softvéri ANSYS CFX 17 a ako model turbulencie bol zvolený SST (shear stress tran-

sport), vzduch bol uvažovaný ako ideálny plyn, a simulácia bola ukončená keď všetky reziduá dosiahli hod-

notu menšiu ako 5∙10-5. 

V tab. 5 sú porovnané výsledky zo simulácie a analytického výpočtu. Je možné vidieť relatívne veľkú ne-

zhodu výsledkov pre tepelnú vodivosť 20 W/m∙K, najmä v prípade nezapočítavania vrcholkov rebier, až 

9,74 %. To môže byť spôsobené neprirodzene nízkou tepelnou vodivosťou pre pasívny chladič, použité 

polo-empirické rovnice teda nemusia byť na takto nízku vodivosť platné. Bol teda vykonaný kontrolný 

výpočet a simulácia pre tepelné vodivosti 10 a 400 W/m∙K. Percentuálne rozdiely pre všetky tepelné vo-

divosti sú v tab. 6. 

Tab. 5 Porovnanie výsledkov medzi simuláciou a analytickým výpočtom 

 Bez vrcholkov rebier Pokles (%) S vrcholkami rebier Pokles (%) 

Tepelná vod. (W/m∙K) 20 200 90 20 200 90 

Tepelný tok sim. (W) 36,9 43,6 15,4 39,0 46,3 15,8 

Tepelný tok výp. (W) 40,7 44,6 8,9 40,9 44,9 8,9 

Rozdiel (%) 10,29 2,29 - 4,87 3,02 - 

Tab. 6 Rozdiel výsledkov medzi analytickým výpočtom a numerickou simuláciou 

Tepelná vod. (W/m∙K) 10 20 200 400 

Započítané vrcholky Nie Áno Nie Áno Nie Áno Nie Áno 

Rozdiel (%) 14,09 9,56 9,74 4,88 2,95 2,25 3,47 1,75 

 

Je možné vidieť väčšiu nezhodu výsledkov s klesajúcu tepelnou vodivosťou. S narastajúcou vodivosťou sa 

zhoda praktický nemení, rozdiel vo vodivosti 400 W/m∙K v porovnaní s 200 W/m∙K je iba 0,5 % bez ohľadu 

na započítavanie vrcholkov rebier. 

Rozdiel v tepelnom toku podľa simulácie je so zmenou tepelnej vodivosti zásadnejší ako podľa analytické-

ho výpočtu ako ukazuje tab. 7. To vyplýva z výrazne nižšieho tepelného toku podľa simulácie pre vodivosť 

20 W/m∙K. 

Tab. 7 Porovnanie poklesu tepelného toku medzi simuláciou a výpočtom 

 Analytický výpočet Numerická simulácia 

Započítané vrcholky Nie Áno Nie Áno 

Pokles (%) 8,85 8,94 15,43 15,8 

 

Simulácia ukazuje, že pokles tepelného toku pre zvolenú geometriu chladiča pri zmene tepelnej vodivosti 

z 200 W/m∙K na 20 W/m∙K dosahuje viac ako 15 %. Podľa analytického výpočtu ale nie je rozdiel ani 9 %.
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4 Vplyv orientácie vysoko teplotne vodivej 

roviny u tepelne neizotropných materiálov 

na výslednú efektivitu chladenia 
Nové plastové materiály so sebou s množstvom výhod (nižšia hmotnosť, nižšia cena výroby vo veľkej pro-

dukcii) prinášajú aj nevýhody. Jednou z nich je nehomogenita tepelnej vodivosti, zapríčinená orientáciou 

použitého plniva. Táto neizotropnosť, závislá na spôsobe výroby chladiča, ovplyvňuje efektivitu chladenia 

a v aplikáciách, kde je dôležitý každý stupeň Celzia, práve návrh výroby chladiča môže viesť k splneniu 

podmienok pre dostatočné chladenie zdroja tepla. 

4.1 Numerická simulácia pasívneho chladiča 
Poukázanie na tieto rozdiely je v [25], kde vďaka vykonanému numerickému výpočtu v softvéri ANSYS CFX, 

kde bola obmieňaná orientácia vysoko teplotne vodivej roviny (20 W/m∙K). Roviny s nízkou tepelnou vo-

divosťou mali vodivosť 5 W/m∙K. Takáto situácia, kde je vysoko teplotne vodivá rovina iba v jednom smere 

v celom chladiči v reálnych chladičoch nenastáva (orientácia tejto roviny sa mení so zmenou smeru teče-

nia taveniny). Teoreticky by nastala iba v chladiči, ktorý by bol vytvorený z opracovania veľkého bloku 

vysoko tepelne vodivého plastu. 

Pre účel tejto simulácie bola zvolená geometria chladiča, ktorý bol reálne použitý v automobilovom svet-

lomete. Táto geometria bola následne vymodelovaná v softvéri AUTODESK Inventor, tak aby sa zachoval 

základný tvar, pričom, pre jednoduchšie vytvorenie výpočtovej siete, boli niektoré prvky odignorované. 

Porovnanie skutočnej geometrie a 3D modelu je na obr. 27. 

 
Obr. 27 Porovnanie skutočného chladiča a 3D modelu použitého pre simuláciu 

  

Plocha s tepelným tokom 

LED 

Predná strana  

Obvodová 

doska 

Zadná strana 

Y 

X Z 

Y 
X Z 
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Nastavenie simulácie 
Na obr. 28 výpočtová sieť fluid domény v blízkosti rebra chladiča je ukážka výpočtovej siete v blízkosti 

jedného z rebier chladiča. 

 
Obr. 28 Výpočtová sieť fluid domény v blízkosti rebra chladiča 

V simulácii bola poloha LED nahradená plochou s tepelným tokom, tak ako ukazuje Obr. 27 a pri výpočte 

bola uvažovaná prirodzená konvekcia s premenlivou hustotou vzduchu. Tepelný odpor medzi obvodovou 

doskou a chladičom bol zanedbaný, cieľom simulácie bolo ukázať zmenu v efektivite chladenia v závislosti 

od orientácie tepelnej vodivosti, nie presné hodnoty, ktoré by nastali v reálnom použití. Radiácia taktiež 

nebola uvažovaná. Vo všetkých simuláciách bola uvažovaná teplota vzduchu 20 °C. 

Simulácie porovnávali chladiacu schopnosť zliatiny hliníka AlSi12(Cu), z ktorej bol reálny chladič vyrobený, 

s tepelnou vodivosťou 135 W/m∙K, fiktívneho materiálu s vodivosťou 20 W/m∙K a vysoko tepelne vodi-

vého plastového materiálu s premenlivou vodivosťou 20 W/m∙K vo vysoko tepelne vodivej rovine a s vo-

divosťou 5 W/m∙K kolmo na túto rovinu. Boli simulované tri prípady, v každom bola inak naorientovaná 

rovina s vysokou tepelnou vodivosťou. Roviny pre vysokú tepelnú vodivosť boli zhodné s rovinami XY, XZ 

a YZ. 

Hranice po stranách fluid domény boli nastavené ako steny s nulovým odporom, spodná a vrchná hranica 

boli nastavené ako otvory s nulovým pretlakom. Chladič bol umiestnený v jej strede. 

Výpočet bol vykonaný v softvéri ANSYS CFX 17 a ako model turbulencie bol zvolený SST (shear stress tran-

sport), vzduch bol uvažovaný ako ideálny plyn, a simulácia bola ukončená keď všetky reziduá dosiahli hod-

notu menšiu ako 5∙10-5. 

Výsledky simulácie 
V simuláciách boli porovnané teploty zdroja tepla a celkové rozloženie teplôt na chladiči a teplota na naj-

vzdialenejšom rebre od zdroja tepla. Z pohľadu funkcie chladiča je najdôležitejšia hodnota teplota zdroja, 

čím je nižšia, tým je chladič efektívnejší. V tab. 8 je uvedené porovnanie teplôt na zdroji tepla pre jednot-

livé konfigurácie. 

Tab. 8 Porovnanie teploty zdroja na chladiči  

Materiál AlSi12(Cu) 
Imaginárny 

materiál 
Plast 

Tep. vodivosť (W/m∙K) 135 20 20(XY)/5 20(YZ)/5 20(XZ)/5 

Teplota zdroja (°C) 53 78 110 87 96 

 

Na obr. 29 je zobrazená distribúcia tepelného poľa vo všetkých piatich prípadoch. 
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Obr. 29 Distribúcia tepelného poľa na chladiči, zľava: AlSi12(Cu), imaginárny materiál, plast s vodivosťou 

20(XY)/5 (W/m∙K), plast s vodivosťou 20(YZ)/5 (W/m∙K), plast s vodivosťou 20(XZ)/5 (W/m∙K) 

A tab. 9 ukazuje teplotu na najvzdialenejšom rebre chladiča, ktoré sa nachádza na jeho zadnej strane, ako 

je ukázané na obr. 30. 

 
Obr. 30 Poloha najvzdialenejšieho rebra od zdroja tepla 

Tab. 9 Teplota najvzdialenejšieho rebra od zdroja tepla 

Materiál AlSi12(Cu) 
Imaginárny 

materiál 
Plast 

Tep. vodivosť 
(W/m∙K) 

135 20 20(XY)/5 20(YZ)/5 20(XZ)/5 

Teplota rebra 
(°C) 

47 39 39 40 31 

 

Z týchto výsledkov je jasné vidieť, že neizotropnosť tepelnej vodivosti hrá veľmi veľkú úlohu a pre čo naj-

lepšiu chladiacu schopnosť chladiča je dôležitá správna orientácia vysoko tepelne vodivej roviny. V prí-

pade najnevhodnejšieho zvolenia dosahovala teplota zdroja tepla až 110 °C a v prípade najlepšej voľby, 

táto teplota bola 87 °C. Pokiaľ by materiál mal izotropnú tepelnú vodivosť 20 W/m∙K, teplota zdroja by 

bola 78 °C a v prípade hliníku by činila iba 53 °C. 

Z výsledkov pre najvzdialenejšie rebro, je vidieť, že pre prípady s izotropnou vodivosťou a prípady s vyso-

kou tepelnou vodivosťou v rovinách XY a YZ, sú teploty totožné (malý rozdiel v prospech vysokej vodivosti 

v YZ môže byť spôsobený chybou výpočtu), avšak celková efektivita chladenia sa výrazne líši. 

V tomto konkrétnom prípade je jasne vidieť výrazne nižšiu účinnosť plastového materiálu v porovnaní 

s hliníkom. Je to najmä z toho dôvodu, že bola v každom prípade použitá jedna pevná rovina vysokej te-

pelnej vodivosti a že použitá geometria bola navrhnutá práve pre hliník.  
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5 Vstrekovanie plastov 
Pre výrobu formy budúceho plastového chladiča je potrebné rozumieť problematike vstrekovania plastov, 

pre návrh optimálnej technológie, návrh rýchlosti vstrekovania, doby dotlačovania, doby chladenia a jeho 

spôsob, odvzdušnenie, zamedzenie či pozitívne ovplyvnenie deformácie výrobku a najmä vhodné umies-

tnenie samotného vstrekovania pre čo najlepšie usporiadanie vysoko tepelne vodivých prímesí. Pre opti-

malizáciu technológie bol využitý simulačný program pre vstrekovanie plastov CADMOULD 9.1. 

5.1 Optimalizácia miesta vstrekovania 
Orientácia plniva v plaste je závislá od smeru tečenia taveniny vo forme, ktorá je ovplyvnená hlavne jej 

vstupom. Je viacero možností vstupu taveniny, na nasledujúcich obrázkoch je porovnanie stredového (do-

prostred základne) a tunelového vstupu (doprostred boku základne). Pre túto simuláciu bol použitý chla-

dič s rovnakou geometriou rebier ako v predchádzajúcej kapitole. Hrúbka základne bola zvolená 5 mm.  

Na obr. 31 je iba jedno miesto vstrekovania do základne, v strede jej steny. Z výsledku simulácie je vidieť, 

že natočenie prímesi je kolmé ku vstupu taveniny, pokiaľ by sa zdroj tepla nachádzal na tomto mieste, 

rozvod tepla by bol značne neefektívny, pretože daná prímes vedie teplo po svojej dĺžke. Tento variant je 

všeobecne nevhodný, pretože ak by bol zdroj tepla umiestený kdekoľvek, orientácia prímesi v strede zá-

kladne spomaľuje vedenie tepla na jej náprotivnú stranu. 

 
Obr. 31 Stredový vstrek a orientácia prímesi v jeho okolí (pohľad zospodu základne)  

Problém s orientáciou prímesi je možné riešiť rozvetvením toku taveniny do blízkosti rohov základne, tým-

to spôsobom je dosiahnutá orientácia prímesi rovnobežne s ideálnym vedením tepla ďalej do základne 

chladiča ako je zobrazené na obr. 32. Je to vhodný variant pre uloženie zdroja tepla priamo do stredu 

základne. 

 
Obr. 32 Vstrek v blízkosti rohov základne a orientácia prímesi uprostred (pohľad zospodu základne) 

Ďalšou možnosťou vstrekovania taveniny je tunelovým vstrekom, obr. 33, teda do stredu boku základne. 

Tento variant je opäť nevýhodný pre uloženie zdroja tepla uprostred základne, pretože prímes je tu orien-

tovaná iba jedným smerom a teda v ďalšom rozmere je prenos tepla málo účinný. Vhodná poloha pre jeho 
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umiestnenie môže byť v blízkosti vstreku taveniny odkiaľ je prímes vhodne orientovaná pre optimálne 

vedenie tepla do zvyšku základne chladiča. 

 
Obr. 33 Tunelový vstrek do boku základne, orientácia prímesi uprostred základne a orientácia prímesi 

v blízkosti miesta vstrekovania (pohľad zospodu základne) 

Ďalej je taktiež dôležitá orientácia prvkov prímesi v rebrách chladiča, tak aby sa teplo dostávalo čo naj-

rovnomernejšie do všetkých častí. Obr. 34 ukazuje smer plniva v krajnom, štvrtom z kraja a prostrednom 

rebre chladiča, pre vstrekovanie taveniny pri rohoch základne. Vo všetkých troch prípadoch je vidieť, že 

uprostred rebra je orientácia plniva priamo nahor od základe, takže je tam dosiahnutý ideálny odvod tepla 

zo základne, toto platí pre celé prostredné rebro, kde je síce časť plniva orientovaná mierne vychýlene 

od vertikály so sklonom ku stredu rebra, avšak ten sklon nie je nijak razantný a nikde nedosahuje ani 45°. 

U štvrtého rebra dochádza k mierne vyššej odchýlke orientácie plniva, s väčším sklonom od vertikály, av-

šak orientácia plniva má po celej dĺžke rebra pri základni takmer vertikálny charakter, takže je stále do-

siahnutý vysoký odvod tepla. Na krajnom rebre niektoré časti plniva dosahujú až horizontálny sklon už 

v blízkosti základne, čo zamedzuje optimálnemu odvodu tepla od základne, avšak je to najvzdialenejšie 

rebro od zdroja tepla a teda aj najchladnejšie. U všetkých rebier je vidieť, že na ich vrcholkoch, je orientá-

cia plniva kolmo na smer odvodu tepla. Jedná sa však o miesto s najmenším tepelným gradientom. 

 
Obr. 34 Orientácia plniva vo (zvrchu) strednom, štvrtom a krajnom rebre 

5.2 Deformácia výrobku 
Vplyvom teplotných zmien dochádza u výrobkov k tepelnej deformácii, či už k zmršteniu alebo zmene 

tvaru výrobku. Plast s vysokou tepelnou vodivosťou trpí týmto problémom predovšetkým, pretože je jeho 

teplo rýchlo odvádzané pri odstrekovaní rýchlo preč a teda dochádza k veľmi nerovnomernému chladnu-
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tiu a následnej deformácii. Tento problém je možné odstrániť vhodným chladením, prispôsobením geo-

metrie a vstrekovania tak, aby nedochádzalo k nesymetrickému vtoku a následnému tuhnutiu taveniny. 

Na nasledujúcich obrázkoch je deformácia vplyvom zmrštenia zanedbaná (predísť jej je možné pomocou 

predimenzovania formy). Tavenina bola v simulácii vstrekovaná o teplote 340 °C a čas vstrekovania bol 

0,7 sekundy. 

Obr. 35 zobrazuje deformáciu výrobku (červená – maximálna odchýlka od pôvodnej polohy, modrá – mi-

nimálna odchýlka od pôvodnej polohy) a teplotu taveniny pri vtečení do formy (červená – najvyššia tep-

lota, modrá – najnižšia teplota). Je možné vidieť, že miesta kde vtečie tavenina najchladnejšia (teplota 

dosiahla minima 269,4 °C), teda najskôr zatuhne (teplota tuhnutia je 261 °C), sú najviac vychýlene od žia-

danej polohy, to je spôsobené tepelným napätím v dôsledku chladnutia. Maximálna odchýlka od žiadanej 

polohy podľa simulácie je 3,4 mm. Základňa chladiča bola zdeformovaná, je vidieť jej prehnutie a taktiež 

boli značné zdeformované krajné rebrá, ich prostredné časti sú nahnuté viac ku stredu chladiča.  

 
Obr. 35 Deformácia chladiča (vľavo), teplota taveniny pri vtoku do formy (vpravo) 

Problém s deformáciou sa dá odstrániť, ak je to možné, uložením rebier po oboch stranách základne, s vy-

nechaním miesta pre zdroj tepla a vstrek taveniny, tak ako je ukázané na obr. 36. 

 
Obr. 36 Takmer symetricky voči základni navrhnutý chladič 

Takto dosiahneme rovnomerný tok taveniny po oboch stranách základne a teda sa bude výrobok snažiť 

deformovať na obe strany, čím sa deformácie vzájomne vyrušia. Maximálna odchýlka od žiadanej polohy 

bola v tomto prípade 1,29 mm a to konkrétne iba na najkrajnejších rebrách. Minimálna teplota natečenej 

taveniny bola 303,5 °C. Z obr. 37 je možné vidieť, že základňa chladiča si drží svoj tvar a k najväčšej defor-

mácii dochádza u krajných rebier, ich prostredné časti sú opäť prehnuté ku stredu chladiča.  

 
Obr. 37 Deformácia upraveného chladiča (vľavo), teplota taveniny pri vtoku do formy (vpravo)
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Praktická časť 
V praktickej časti je simuláciou naznačený rozdiel v orientácii prímesi v materiáli vplyvom výberu vstupu 

toku taveniny, ktorý bol aplikovaný na skutočné vysoko tepelne vodivé plastové chladiče, vyrobené pre 

účely tejto práce. Hlavná časť je venovaná porovnaniu týchto chladičov medzi sebou a s hliníkovým ná-

protivkom. Sú porovnávané dve geometrie, dva rôzne plastové materiály a tri rôzne vstupy vtoku taveniny 

do formy. Taktiež je porovnávaná efektivita chladenia v prípade bežne využívaného LED čipu. Ďalej je tu 

spomenutá problematika nasiakavosti plastových materiálov a nevhodnosť tejto vlastnosti v použití v au-

tomobilovom svetlomete. Je predstavený možný postup návrhu pasívneho chladiča s neizotropnou tepel-

nou vodivosťou. Ďalej je priblížený význam často zanedbávaného odvodu tepla radiáciou z tela chladiča, 

ktorý má význam najmä u plastových chladičov, ako chladičov s vysokou emisivitou povrchu a v apliká-

ciách, kde je výrazne obmedzený odvod tepla konvekciou. 

6 Návrh geometrie chladičov použitých 

pre porovnanie efektivity chladenia 
Na základe technologického limitu použitých materiálov boli navrhnuté dve geometrie pasívneho chla-

diča, v ktorých základný rozdiel bol, že jedna geometria mala 2x širšie rebrá ako druhá. Tieto geometrie 

následne boli porovnané vzhľadom na svoju efektivitu chladenia. Obe geometrie mali základňu o rozme-

roch 106 x 58 mm, líšili sa vo výške základne, kde pre geometriu so širšími rebrami bola základňa z tech-

nologických dôvodov vyššia (inak by dochádzalo k jej prepadu). Dĺžka rebier a rovnako tak výška bola ne-

menná s rozmerom 50 mm, resp. 30 mm. Medzery medzi rebrami boli pevne stanovené na 5 mm. Tech-

nologické úkosy však spôsobili, že vo svojich vrchných častiach dosahovali až 6 mm. 

Geometria číslo 1 má 9 rebier o šírke 6 mm. Na základe odporučenia výrobcu materiálu má šírka rebier 

byť zhruba rovná 2/3 výšky základne (aby nedochádzalo k jej prepadu pri výrobe vzhľadom k veľkému 

nepomeru), tá bola teda zvolená 10 mm. Geometria číslo 2 má 12 rebier o šírke 3 mm, základňa má výšku 

5 mm. Tieto geometrie boli následne mierne upravené o technologické úkosy, pre možnosť výberu chla-

diča z formy. Tieto geometrie sú zobrazené na obr. 38, resp. obr. 39 

 
Obr. 38 Geometria číslo 1 (6 mm široké rebrá) 

 

Obr. 39 Geometria číslo 2 (3 mm široké rebrá) 
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7 Výroba porovnávaných chladičov 
Navrhnuté geometrie boli následne vyrobené tromi spôsobmi, ktoré sa od seba líšili vtokom taveniny 

do formy. Cieľom bolo porovnať rôznosť efektivity chladenia vzhľadom na smer tečenia taveniny pri vý-

robe. 

Prvý spôsob výroby bol filmový vtok taveniny do dlhšej strany základne, teda rovnobežne s rebrami. Tak 

ako je ukázané na obr. 40. 

 
Obr. 40 Filmový vtok taveniny do dlhšej strany základne 

Na základe simulácii tečenia taveniny v softvéri CADMOULD je možné si všimnúť odlišnú orientáciu príme-

si pozdĺž rebier a to najmä na vzdialenejšom kraji rebier od vstupu taveniny. Na obr. 41 je zobrazená od-

lišná orientácia prímesi na pravom kraji rebier ako v ich zvyšku. Je možné si všimnúť, že podľa simulácie 

sa od seba orientácia v jednotlivých rebrách mierne líši taktiež na základe polohy rebra vzhľadom k stredu 

základne. 

 
Obr. 41 Orientácia prímesi v rebrách pri základni (vtok z dlhej strany základne, rebrá (zhora) 1., 3. a 5.) 

Tento jav bol overený ulomením rebier a následným náhľadom na štruktúru materiálu v mieste lomu 

u konkrétneho chladiča, tak ako je ukázané na obr. 42. 

Smer vtoku 
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Obr. 42 Zmena štruktúry materiálu v rebrách pri základni (vtok do dlhej strany základne) 

Tento jav môže ovplyvniť celkovú efektivitu chladenia vzhľadom na orientáciu chladiča v priestore, v prí-

pade, že chladič uložíme „hore nohami“, teda kraj rebier ktorý bol navrchu bude na spodu a naopak, tak 

sa otočí inak vodiaca časť rebier zvrchu/spodku na spo-dok/vrch. Tým sa zmení rozloženie teplôt vzhľa-

dom na prúdiaci vzduch medzi rebrami a je celkovo ovplyvnený tepelný tok z rebier do okolia. 

Druhý spôsob vtoku taveniny do formy bol opäť filmový vtok, ale do kratšej strany základne, kolmo k reb-

rám. U tohto typu výroby nemôže dôjsť k zmene efektivity chladenia v závislosti na jeho otočení „hore 

nohami“, pretože potenciálne inak vodiaca pravá/ľavá časť sa iba vymenia. Tento typ vtoku je zobrazený 

na obr. 43. 

 
Obr. 43 Filmový vtok taveniny do kratšej strany základne 

Pre túto geometriu bola taktiež vykonaná simulácia toku, ktorá nám ukazuje orientáciu prímesi v jednot-

livých rebrách a rozdiel medzi nimi. Na obr. 44 je vidieť, že k žiadnej zmene orientácie prímesi v rebrách 

pri základni nedochádza, ako po ich dĺžke, tak medzi nimi, podmienky pre vtok taveniny do jednotlivých 

rebier sú totiž totožné. 

Smer vtoku 



51 

 

 
Obr. 44 Orientácia prímesi v rebrách pri základni (vtok z krátkej strany základne, rebrá (zhora) 2., 5. a 9.) 

Opäť bola simulácia prekontrolovaná na reálnom chladiči, kde boli rebrá odlomené hneď pri základni ako 

ukazuje obr. 45. Je vidieť, že nie je žiadna zmena štruktúry medzi krajmi rebier ako ukazovala simulácia. 

Štruktúra rebier 6-9 vyzerá inak vplyvom iného smeru lomu, je teda jasne vidieť, že smer lomu vzhľadom 

na smer toku taveniny je dôležitý pre následné pozorovanie štruktúry materiálu. 

 
Obr. 45 Zmena štruktúry materiálu v rebrách pri základni (vtok do krátkej strany základne) 

Pre prípad vtoku taveniny do stredu základne bolo možné pozorovať určitú zmenu štruktúru medzi jed-

notlivými rebrami. Z technologických dôvodov nebol vtok do stredu základne urobený priamo, bol by totiž 
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potrebný medzikus formy, keďže jedna formu slúžila na výrobu oboch geometrii. Vtok do formy bol teda 

riešený tak, ako je ukázané na obr. 46. 

 
Obr. 46 Vtok taveniny do stredu základne 

Z tohto dôvodu bol vtok taveniny v prípade rebier blízkych stredu podobný vtoku do dlhšej strany zá-
kladne a v prípade rebier bližšie krajom, vtoku do kratšej strany základne. Obr. 47 ukazuje zmenu na kon-
coch rebier bližšie prívodu taveniny do formy (teda vzhľadom na ich výrobu na ich pozdĺžny začiatok). 
Opticky viditeľná štruktúra je medzi jednotlivými rebrami premenlivá s ohľadom na vzdialenosť od stredu 
základne. Čím sme ďalej, tým sú si okraje rebier vzájomne symetrickejšie, tak ako to je aj u vtoku do krátkej 
strany základne.  

 

Obr. 47 Zmena štruktúry materiálu v rebrách pri základni (vtok do stredu základne) 
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Smer vtoku 
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8 Meranie chladiacej efektivity chladičov 
Vyrobené chladiče boli testované v rovnakých podmienkach za účelom nájdenia najvhodnejšej geometrie 

a vstupu taveniny do formy, s jednotnou teplotou okolia a totožným tepelným výkonom uprostred zá-

kladne. Pre experimentálne overenie jednotlivých efektivít chladenia bol vyrobený špeciálny merací box, 

v ktorom bol chladič uchytený v štyroch bodoch, za cieľom simulovať čo najvhodnejšie podmienky (priro-

dzená konvekcia nebola priestorom nijako obmedzená a taktiež bolo do-siahnutého minimálneho odvodu 

tepla vedením do okolia). Toto umiestenie je ukázané na obr. 48. 

 
Obr. 48 Umiestenie chladiča v meracom boxe 

Box, vyrobený z oceľových plechov o hrúbke 2 mm, mal rozmery 200x200x320 mm a merané chladiče boli 

umiestnené presne uprostred. Chladiče boli uchytené štyrmi skrutkami, ktoré sa ich dotýkali iba v štyroch 

bodoch aby sa dosiahlo minimálneho odvodu tepla do tela boxu. Takéto umiestnenie chladiča môže byť 

výraznou výhodou pre následné numerické simulácie, kde môžeme chladič nechať uložený voľne v pries-

tore. V jednej stene s úchytom chladiča boli taktiež zabudované tri termočlánky, v štvrtine, uprostred 

a v troch štvrtinách výšky steny boxu, v rovine s úchytom, pre záznam a kontrolu odvodu tepla do stien 

boxu. Vnútorné steny boxu boli nastriekané grafitovým sprejom, pre jeho známu a vysokú emisivitu (0,95), 

pre ďalšie zjednodušenie nastavenia numerických simulácií. 

Teplota okolia bola meraná v štyroch miestach odporovými teplomermi PT100, v dolnom otvore upro-

stred a na kraji a v hornom otvore, taktiež uprostred a na kraji. Tieto teploty ukazovali teplotu okolitého 

vzduchu na vstupe (dole) a na výstupe (hore). Namerané hodnoty (obzvlášť teplota na výstupe uprostred 

ako teplota vzduchu opúšťajúca chladič) môžu slúžiť ako prostriedok pre ďalšie lepšie nastavenie nume-

rických simulácií. 

Boli merané dve rôzne geometrie a tri rôzne materiály (hliníková zliatina, vysoko tepelne vodivý – elek-

tricky vodivý plast a výrazne tepelne vodivý - elektricky nevodivý plast). Rozdiel medzi oboma geometriami 

bol v šírke rebier a ich následnom počte. Základný predpoklad pri návrhu hliníkových chladičov totiž je, že 

väčší počet rebier (pri zachovaní dostatočnej medzery) znamená lepšie chladenie a je teda snaha mať čo 

najtenšie rebrá. V prípade plastového materiálu toto pravidlo nemusí platiť, vďaka výrazne vyššiemu te-

pelnému odporu materiálu, ktorý môžeme potlačiť podstatne širšími rebrami. 

Hliníkové chladiče boli vyrezané z polotovaru elektroiskrivým drôtovým obrábaním, čo spôsobilo ich ne-

štandardne vysokú emisivitu povrchu, ktorá bola na základe termovízneho merania a známeho teplot-

ného spádu v chladiči (obr. 50) určená ako 0,6. Tieto chladiče boli následne na všetkých svojich plochách 

vyleštené a ich emisivita, ktorá bola určená rovnakým spôsobom, bola 0,135. Na obr. 49 hliníkový chladič 

geometrie 1 s 6 mm širokými rebrami, vľavo nevyleštený povrch, vpravo vyleštený povrch je ukázaná rov-

naká geometria hliníkového chladiča s nevylešteným a s vylešteným povrchom. 
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Obr. 49 Hliníkový chladič geometrie 1 s 6 mm širokými rebrami, vľavo nevyleštený povrch, vpravo vyleš-

tený povrch 

Obr. 50 ukazuje rozdiel v termovíznych snímkach medzi nelešteným a lešteným hliníkovým chladičom. 

V oboch prípadoch je na termovíznych snímkach výrazne vyššia teplota v medzerách medzi rebrami, sú to 

totiž dutiny, tým pádom sa javia ako povrchy s výrazne vyššou emisivitou. Tento efekt je zjavný najmä 

v prípade lešteného hliníku. 

 
Obr. 50 Porovnanie termovíznych snímok nelešteného hliníkového chladiča, emisivita 0,6 (vľavo) a lešte-

ného hliníkového chladiča, emisivita 0,135 (vpravo) 

Použité ohrievacie teleso, o rozmeroch 35x40 mm, malo telo z hliníku a bolo napájané laboratórnym zdro-

jom BK Precision 1901B s maximálnym napätím 32 V, prúdom 30 A a výkonom 960 W. Do ohrievacieho 

telesa bol zabudovaný termočlánok typu K, ktorého teplota slúžila ako hlavný indikátor efektivity chlade-

nia. Bola predpokladaná konštantná teplota v celom tele ohrievacieho telesa. Ohrievacie teleso bolo vždy 

teplo vodivou pastou prilepené do stredu základne chladiča, pre minimalizovanie tepelného odporu me-

dzi telesom a telom chladiča. Zaistenie presnej polohy zaisťovali dve skrutky, tak ako je ukázané na obr. 

51. V ustálenom stave boli chladiče vyfotené termovíziou FLIR E5, s presnosťou merania ±2 °C a rozlíšením 

120x90 pixelov, pre zachytenie teplotného poľa na ich povrchu. Boli vykonané termovízne snímky chladiča 

spredu (z pohľadu rebier) a zvrchu. Meranie každého chladiča bolo vykonané v dvoch polohách, bolo raz 

zopakované s jeho preklopením o 180° „hore nohami“, pre porovnanie chladiacej efektivity vplyvom od-

lišnosti orientácie prímesi na koncoch rebier, tak ako je ukázané v kapitole 7 na strane 50. 
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Obr. 51 Uloženie ohrievacieho telesa na chladiči 

V prípade geometrie 1 a teda rebier so šírkou 6 mm boli taktiež do druhého a piateho (prostredného) 

rebra zabudované tri termočlánky, v jednej a dvoch tretinách výšky rebier v hĺbke 10 mm a v polovici 

výšky základne, tak ako je ukázané na obr. 52. Tieto termočlánky slúžili ku kontrole nameraných teplôt a 

teplotného spádu termovíziou.  

 
Obr. 52 Polohy dier pre termočlánky v druhom a piatom rebre chladiča (vľavo nákres - pohľad zboku, 

vpravo fotografia skutočného chladiča – pohľad zvrchu) 

Pre stanovenie rovnakých podmienok pri jednotlivých meraniach, boli merania vykonané v termostatickej 

komore, ktorá udržovala presnú teplotu okolia. Uloženie meracieho boxu v termostatickej komore je uká-

zané na obr. 53. Otvor uprostred predného krytu boxu bol zakrytý sklom, ktoré sa v prípade vykonávania 

termovíznych snímok odstránilo a bola do otvoru vložená kamera. Všetky merania boli vykonané tri krát, 

vždy s nanovo nalepeným ohrievacím telesom. Opakovateľnosťou výsledkov bolo zaručené jeho správne 

nalepenie a dobrý kontakt s chladičom. 
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Obr. 53 Merací box efektivity chladičov s termovíznou kamerou, uložený v termostatickej polohe 

Príklad nameraných výsledkov (bez teplôt okolia) je ukázaný na obr. 54. Kde červená predstavuje teplotu 

ohrievacieho telesa, odtiene hnedej teplotný spád na prostrednom rebre, odtiene modrej teplotný spád 

na druhom rebre z kraja chladiča a odtiene zelenej teploty v stene meracieho boxu. Záznam týchto hodnôt 

bol sprostredkovaný termočlánkami typu K a meracími modulmi od spoločnosti National Instruments. 

 
Obr. 54 Priebežné výsledky z merania chladiča 

Príklad nameraných teplôt okolia je na obr. 55. Teplota okolia bola meraná v štyroch miestach odporovými 

teplomermi PT100, v dolnom otvore uprostred a na kraji a v hornom otvore, taktiež uprostred a na kraji. 

Červená a žltá predstavujú teploty vo vrchnej časti a teda na výstupe z boxu a modrá so zelenou predsta-

vujú teploty na vstupe. Teploty majú neustále rastúci trend, pretože termostatická komora predstavovala 

uzavretý systém s neustálym zdrojom tepla v podobe ohrievacieho telesa. Preto bola na začiatku každého 

merania komora mierne podchladená a pri samotnom meraní vypnutá ale uzavretá. Za ustálený stav me-

rania bol považovaný taký stav, kedy teplota ohrievacieho telesa nenarástla o viac ako 0,1 °C za päť minút. 
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Obr. 55 Namerané teploty okolia pri vstupe a výstupe vzduchu do a z meracieho boxu 

Pre všetky merania bol zvolený jeden tepelný výkon 15 W a teplota okolia 20 °C. 

Merania plastových chladičov boli označené ako „geometria“_„vtok“ _„materiál“_„poloha“, kde: 

Geometria: G1 – geometria 1 s 6 mm širokými rebrami, G2 – geometria 2 s 3 mm širokými rebrami 

Vtok: LONG – vtok taveniny do dlhej strany základne, SHORT – vtok taveniny do krátkej strany základne, 

MID – vtok taveniny do stredu základne 

Materiál: EC – elektricky vodivý plast, EI – elektricky nevodivý plast  

Poloha: 1, 2 (chladič otočený o 180° - „hore nohami“) 

8.1 Vysoko tepelne vodivý – elektricky vodivý plast 
Prvý porovnávaný plast, od spoločnosti PolyOne, mal ako vysoko tepelne vodivú prímes grafitové vločky. 

Základná matrica bola tvorená polyamidom 66. Tento plast má hustotu 1.64 g/cm3, čo ho robí v porovnaní 

s porovnávanou hliníkovou zliatinou (2,85 g/cm3) o 42 % ľahší. Výrobcom udávaná tepelná vodivosť sa po-

hybuje v rozmedzí od 4,5-5,5 (kolmo na rovinu usporiadania prímesi) do 19-21 W/m∙K (v rovine usporia-

dania prímesi), v závislosti od orientácie prímesi. 

Vtok do dlhej strany základne (rovnobežne s rebrami) – 6 mm rebrá 
Prvý variant vtoku taveniny do formy bol filmový vtok do spodnej dlhej hrany základne chladiča, tak ako 

je ukázané na obr. 56. 

 
Obr. 56 Vtok taveniny do dlhej strany základne (červená – vtoková sústava) 
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Boli vykonané dva typy meraní s pôvodnou polohou (Meranie 1) a otočením chladiča o 180° (Meranie 2), 

kde je možné si všimnúť výraznej zmeny efektivity chladenia. Na konci oboch meraní, teda po dosiahnutí 

ustáleného stavu, boli zhotovené termovízne snímky chladiča pre porovnanie rozloženia teplotného poľa 

na rebrách a v medzerách medzi nimi. 

Na obr. 57 je zobrazená termovízna snímka chladiča v oboch meraných polohách. Vývoj teploty na rebrách 

a v medzerách bol vždy uvažovaný od spodnej hrany chladiča smerom k vrchnej. Označenie rebier a me-

dzier zostávalo aj po preklopení chladiča, tak ako je na obrázku. 

 
Obr. 57 Termovízne snímky meraného chladiča s označeným smerom vtoku taveniny (zelená šípka) a 

s označenými rebrami a medzerami 

Merané chladiče boli fotené z príliš malej vzdialenosti a preto s rastúcou vzdialenosťou rebier od stredu 

chladiča merané medzery mizli a boli už fotené iba boky rebier. Z tohto dôvodu bolo vždy vykonaných 

niekoľko snímok, kde bola každá medzera vyfotená jednotlivo, z pohľadu kolmo na ňu, tak ako je ukázané 

na obr. 58, a rozloženie teplôt na nich bolo vyhodnotené z týchto snímok. 

 
Obr. 58 Zloženie niekoľkých snímok medzier chladiča dohromady 

Na obr. 60 je zobrazený priebeh teplôt pozdĺž rebier od spodného okraja až po horný, teda proti smeru 

gravitácie, medzi oboma meraniami. Rebrá 1-9 sú označené Fin1-Fin9. Priebehy teplôt na rebrách sú 

od seba odlíšené farbou krivky s ohľadom na vzdialenosť od stredu chladiča. Napríklad plná modrá krivka 

reprezentuje prvé najkrajnejšie rebro a čiarkovaná modrá krivka reprezentuje posledné rebro na opač-

nom okraji. Rovnaké porovnanie rozloženia teplôt bolo vykonané aj pre medzery medzi nimi. Medzery sú 

označené Gap0-Gap9, kde medzery Gap0 a Gap9 sú vonkajšie okraje krajných rebier. Toto značenie je 

vizuálne ukázané na obr. 59. 

 
Meranie 1     Meranie 2 
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Obr. 59 Systém označenia jednotlivých rebier a medzier medzi nimi v grafoch popisujúcich rozloženie 
teplotného poľa na nich 

 

  
 

 
Obr. 60 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča so 6 mm rebrami, vtok do dlhej 

strany základne (rovnobežne s rebrami) 

Je možné vidieť výrazný nárast teploty pozdĺž rebier v prvom meraní, kdežto v prípade druhého merania 

je teplota výrazne stabilnejšia. V prípade chladiča s izotropnou tepelnou vodivosťou je predpokladaný vý-

voj teploty v smere proti gravitácii narastajúci, z dôvodu menšieho teplotného gradientu medzi ohrieva-

ným vzduchom prúdiacim nahor a chladičom a teda menším odvodom tepla vo vrchných častiach chla-

diča. 
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V Tab. 10 je porovnaná priemerná teplota na koncoch rebier v oboch meraniach. Je vidieť, že v prípade 

druhého merania je teplota mierne vyššia, avšak tieto rozdiely sú všeobecne malé a môže sa jednať z veľ-

kej časti o chybu merania termovízie. 

Tab. 10 Priemerná teplota na rebrách pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do dlhej strany základne 

Rebro Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 

G1_LONG_EC_1 

Teplota (°C) 
45,9 48,7 51,3 53,3 54,7 53,1 51,4 49,0 46,2 

G1_LONG_EC_2 

Teplota (°C) 
45,9 48,7 51,5 53,6 54,6 53,3 51,9 49,2 46,0 

 

Na obr. 61 je zobrazený vývoj teplôt v medzerách medzi rebrami. Je vidieť obdobné chovanie ako u rebier, 

s tendenciou teploty klesať pri vrchnom okraji chladiča. V prípade druhého merania má vyššia polovica 

dokonca mierne nižšiu teplotu ako spodná. Vyvýšené miesta uprostred medzier sú miesta, kde bolo z dru-

hej strany základne uložené ohrievacie teleso.  

 
 

 
Obr. 61 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž medzier medzi rebrami u oboch meraní chladiča so 6 mm reb-

rami, vtok do dlhej strany základne (rovnobežne s rebrami) 

G1_LONG_EC_ 2 

G1_LONG_EC_1 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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Tab. 11 Priemerná teplota v medzerách medzi rebrami pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do dlhej 
strany základne 

Medzera Gap0 Gap1 Gap2 Gap3 Gap4 Gap5 Gap6 Gap7 Gap8 Gap9 

G1_LONG_EC_1 

Teplota (°C) 
48,1 53,4 57,1 60,6 63,2 62,8 60,0 56,8 53,4 48,8 

G1_LONG_EC_2 

Teplota (°C) 
48,6 53,7 57,5 60,3 62,8 62,8 59,6 57,1 53,2 48,6 

 

Tab. 11 ukazuje priemerné teploty v medzerách. Je vidieť, že teploty sú veľmi podobné iba s miernymi 

odchýlkami, nikdy viac ako 1 °C. 

Pre zaistenie rovnakého kontaktu ohrievacieho telesa so základňou chladiča boli vytvorené grafy zobra-

zené na obr. 62, kde je vidieť vysokú zhodu v oboch meraniach, teda nedošlo ani pri jednom k zlému kon-

taktu a následnému nerovnomernému ohrievaniu chladiča. 

 

 
Obr. 62 Porovnanie rozloženia priemerných teplôt na rebrách (vľavo) a v medzerách (vpravo) 

Vtok do krátkej strany základne (kolmo k rebrám)  – 6 mm rebrá 
Druhý variant vtoku taveniny do formy bol filmový vtok do spodnej krátkej hrany základne chladiča, tak 

ako je ukázané na obr. 63. 
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Obr. 63 Vtok taveniny do krátkej strany základne (červená – vtoková sústava) 

Boli opäť vykonané dva typy meraní s pôvodnou polohou a otočením chladiča o 180°, k výraznej zmene 

efektivity chladenia však nedošlo. Na konci oboch meraní boli opäť zhotovené termovízne snímky chladiča 

pre porovnanie rozloženia teplotného poľa na rebrách a v medzerách. 

Na obr. 64 je zobrazený priebeh teploty pozdĺž rebier od spodného okraja až po horný medzi oboma me-

raniami. 

 
 

 
Obr. 64 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča so 6 mm rebrami, vtok do krát-

kej strany základne (kolmo k rebrám) 
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Je možné vidieť výrazný nárast teploty pozdĺž rebier ako v prvom meraní, tak aj v prípade druhého mera-

nia. V tab. 12 je porovnaná priemerná teplota na koncoch rebier v oboch meraniach. Je vidieť vysokú 

zhodu medzi oboma meraniami. 

Tab. 12 Priemerná teplota na rebrách pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do krátkej strany základne 

Rebro Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 

G1_SHORT_EC_1 

Teplota (°C) 
43,6 46,9 48,8 50,5 50,9 50,1 48,4 46,0 43,3 

G1_SHORT_EC_2 

Teplota (°C) 
43,5 46,9 48,9 50,7 51,3 50,6 48,5 46,5 43,2 

 

Na obr. 65 je zobrazený vývoj teplôt v medzerách medzi rebrami. Je vidieť rovnomerné rozloženie teploty 

pozdĺž medzier. Je ale taktiež vidieť asymetriu tepelnej vodivosti chladiča, kde strana pri vtoku má výrazne 

inú teplotu ako opačná strana. Táto asymetria je však viditeľná iba pri medzerách G0/G9 a G1/G8. Vyvý-

šené miesta uprostred medzier sú miesta, kde bolo z druhej strany základne uložené ohrievacie teleso. 

 

 
 

 
Obr. 65 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž medzier medzi rebrami u oboch meraní chladiča so 6 mm reb-

rami, vtok do krátkej strany základne (kolmo k rebrám) 
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Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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Tab. 13 Priemerná teplota v medzerách medzi rebrami pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do dlhej 
strany základne 

Medzera Gap0 Gap1 Gap2 Gap3 Gap4 Gap5 Gap6 Gap7 Gap8 Gap9 

G1_SHORT_EC_1 

Teplota (°C) 
49,1 55,1 57,2 60,1 61,7 62,0 59,0 56,9 52,6 47,4 

G1_SHORT_EC_2 

Teplota (°C) 
49,0 55,2 57,6 60,4 61,3 61,9 59,2 56,4 53,0 46,8 

 

Tab. 13 ukazuje priemerné teploty v medzerách. Je vidieť, že teploty sú veľmi podobné iba s miernymi 

odchýlkami, opäť nikdy viac ako 1 °C. Zároveň je možné si všimnúť výrazný rozdiel medzi medzerami Gap0 

a Gap9. 

Pre zaistenie rovnakého kontaktu ohrievacieho telesa so základňou chladiča boli znovu vytvorené grafy 

zobrazené na obr. 66, kde je vidieť vysokú zhodu v oboch meraniach (jedinú výnimku tvorí prostredné 

rebro, môže sa však jednať iba o chybu merania), teda nedošlo ani pri jednom k zlému kontaktu a násled-

nému nerovnomernému ohrievaniu chladiča. Zároveň je vidieť vysokú asymetriu teplôt na chladiči. 

 

 
Obr. 66 Porovnanie rozloženia priemerných teplôt na rebrách (vľavo) a v medzerách (vpravo) 

Vtok do stredu základne – 6 mm rebrá 
Tretí variant vtoku taveniny do formy bol vtok do stredu základne chladiča, tak ako je ukázané na obr. 67. 

Vtok nebol v samostatnom strede základne, tak ako ukazuje kapitola 5 na strane 43, z dôvodu výroby jed-

nej formy pre obe geometrie by bol potrebný medzi kus. 
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Obr. 67 Vtok taveniny do stredu základne (červená – vtoková sústava) 

Boli opäť vykonané dva typy meraní s pôvodnou polohou a otočením chladiča o 180°, k výraznej zmene 

efektivity chladenia však nedošlo. Na konci oboch meraní boli opäť zhotovené termovízne snímky chladiča 

pre porovnanie rozloženia teplotného poľa na rebrách a v medzerách. 

Na obr. 68 je zobrazený priebeh teploty pozdĺž rebier od spodného okraja až po horný medzi oboma me-

raniami. 

  
 

 
Obr. 68 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča so 6 mm rebrami, vtok 

do stredu základne  

G1_MID_EC_1 

G1_MID_EC_2 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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Je možné vidieť výrazný nárast teploty pozdĺž rebier v oboch meraniach. V tab. 14 je porovnaná priemerná 

teplota na koncoch rebier v oboch meraniach. Je vidieť vysokú zhodu medzi oboma meraniami. 

Tab. 14 Priemerná teplota na rebrách pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do stredu základne 

Rebro Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 

G1_MID_EC_1 

Teplota (°C) 
43,9 45,6 47,9 49,9 51,1 50,4 48,3 46,3 43,9 

G1_MID_EC_2 

Teplota (°C) 
43,8 45,2 47,7 49,9 51,0 50,2 48,4 46,5 43,6 

 

Rovnaké porovnanie rozloženia teplôt bolo opäť vykonané aj pre medzery medzi nimi Na obr. 69 je zob-

razený vývoj teplôt v medzerách medzi rebrami. Je vidieť rovnomerné rozloženie teploty pozdĺž medzier. 

Je ale taktiež vidieť asymetriu tepelnej vodivosti chladiča, kde strana pri vtoku má výrazne inú teplotu ako 

opačná strana u medzier G3-G6, na týchto miestach je totiž tok taveniny blízky toku do dlhšej strany zá-

kladne. U vzdialenejších medzier k takémuto výraznému rozdielu nedochádza, tok taveniny je tu blízky 

toku do kratšej strany základne. Vyvýšené miesta uprostred medzier sú miesta, kde bolo z druhej strany 

základne uložené ohrievacie teleso.  

 
 

 
Obr. 69 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž medzier medzi rebrami u oboch meraní chladiča so 6 mm reb-

rami, vtok do stredu základne 

G1_MID_EC_1 

G1_MID_EC_2 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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Tab. 15 Priemerná teplota v medzerách medzi rebrami pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do stredu 
základne 

Medzera Gap0 Gap1 Gap2 Gap3 Gap4 Gap5 Gap6 Gap7 Gap8 Gap9 

G1_MID_EC_1 

Teplota (°C) 
45,2 52,3 55,6 59,1 62,7 63,5 61,5 57,9 54,9 48,8 

G1_MID_EC_2 

Teplota (°C) 
45,5 52,5 56,0 59,0 62,2 63,2 61,5 57,7 55,4 47,8 

 

Tab. 15 ukazuje priemerné teploty v medzerách. Je vidieť, že teploty sú veľmi podobné iba s miernymi 

odchýlkami, opäť nikdy viac ako 1 °C. 

Pre zaistenie rovnakého kontaktu ohrievacieho telesa so základňou chladiča boli znovu vytvorené grafy 

zobrazené na obr. 70, kde je vidieť vysokú zhodu v oboch meraniach, teda nedošlo ani pri jednom k zlému 

kontaktu a následnému nerovnomernému ohrievaniu chladiča. Zároveň je vidieť vysokú asymetriu teplôt 

medzier na chladiči. 

 

 
Obr. 70 Porovnanie rozloženia priemerných teplôt na rebrách (vľavo) a v medzerách (vpravo) 

Vtok do dlhej strany základne (rovnobežne s rebrami)  – 3 mm rebrá 
Rovnaké merania ako v predchádzajúcich častiach boli vykonané na chladič s rebrami o šírke 3 mm.  

Boli taktiež vykonané dva typy meraní s pôvodnou polohou a otočením chladiča o 180°, kde je opäť vý-

razná zmena efektivity chladenia v prípade vtoku do dlhej strany základne. Na konci oboch meraní boli 

zhotovené termovízne snímky chladiča pre porovnanie rozloženia teplotného poľa na rebrách a v medze-

rách, ako v prípade chladičov so 6 mm rebrami. 

Na obr. 71 je zobrazený priebeh teploty pozdĺž rebier od spodného okraja až po horný medzi oboma me-

raniami. Rebrá 1-12 sú označené Fin1-Fin12. 
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Obr. 71 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča s 3 mm rebrami, vtok z dlhej 

strany základne (rovnobežne s rebrami) 

Je možné vidieť výrazný nárast teploty pozdĺž rebier v prvom meraní kdežto v prípade druhého merania 

je teplota výrazne stabilnejšia. Trend týchto výsledkov zodpovedá trendu výsledkov z meraní geometrie 

1. V tab. 16 je porovnaná priemerná teplota na koncoch rebier v oboch meraniach. 

Tab. 16 Priemerná teplota na rebrách pre chladič s 3 mm rebrami a vtokom do dlhej strany základne 

Rebro Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Fin11 Fin12 

G2_LONG_EC_1 

Tep. (°C) 
41,1 45,8 48,2 52,4 56,9 59,2 58,5 55,5 52,0 48,2 44,9 39,7 

G2_LONG_EC_2 

Tep. (°C) 
41,4 45,1 47,7 52,1 55,9 58,3 59,8 57,4 52,7 49,7 46,1 41,1 

 

Rovnaké porovnanie rozloženia teplôt bolo vykonané aj pre medzery medzi nimi. Medzery sú označené 

Gap0-Gap12, kde medzery Gap0 a Gap12 sú vonkajšie okraje krajných rebier. Z dôvodu použitia už tak 

veľkej palety farieb sú tri medzery uprostred čierne, kde medzera presne uprostred je odlíšená bodkami 

pozdĺž svojej krivky. Na obr. 72 je zobrazený vývoj teplôt v medzerách medzi rebrami. Je vidieť obdobné 

chovanie ako u rebier, s tendenciou teploty klesať pri vrchnom okraji chladiča. Tieto výsledky majú taktiež 

G2_LONG_EC_1 

G2_LONG_EC_2 

 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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rovnaký trend ako výsledky pre chladič so 6 mm širokými rebrami a s vtokom taveniny do dlhej strany 

základne. 

 
 

 

 
Obr. 72 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž medzier medzi rebrami u oboch meraní chladiča s 3 mm reb-

rami, vtok z dlhej strany základne (rovnobežne s rebrami) 

Tab. 17 Priemerná teplota v medzerách medzi rebrami pre chladič s 3 mm rebrami a vtokom do dlhej 
strany základne 

Medzera Gap0 Gap1 Gap2 Gap3 Gap4 Gap5 Gap6 

G2_LONG_EC_1 

Tep. (°C) 
44,4 49,4 52,5 56,4 62,3 65,8 67,1 

G2_LONG_EC_2 

Tep. (°C) 
44,4 49,6 53,0 57,7 62,0 65,7 67,2 

Medzera Gap7 Gap8 Gap9 Gap10 Gap11 Gap12  

G2_LONG_EC_1 

Tep. (°C) 
65,7 62,6 57,8 53,5 50,1 45,1  

G2_LONG_EC_2 

Tep. (°C) 
65,4 61,4 56,7 53,1 50,0 45,4  

 

Tab. 17 ukazuje priemerné teploty v medzerách. Je vidieť, že teploty sú veľmi podobné iba s miernymi 

odchýlkami. 

G2_LONG_EC_1 

 

G2_LONG_EC_2 
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Pre zaistenie rovnakého kontaktu ohrievacieho telesa so základňou chladiča boli aj pre túto geometriu 

vytvorené grafy zobrazené na obr. 73, kde je vidieť vysokú zhodu v oboch meraniach, teda nedošlo ani pri 

jednom k zlému kontaktu a následnému nerovnomernému ohrievaniu chladiča. 

  

 
Obr. 73 Porovnanie rozloženia priemerných teplôt na rebrách (vľavo) a v medzerách (vpravo) 

Medzi jednotlivými meraniami je vidieť rozdiel medzi rebrami 6 a 7, čo môže byť spôsobené chybou me-

rania, ale taktiež medzi rebrami 1 a 12, ktoré si v oboch meraniach zodpovedajú, ale nie sú vzájomne sy-

metrické. Táto odchýlka je pravdepodobne spôsobená nekvalitnou výrobou chladiča, ako ukazuje obr. 74. 

 
Obr. 74 Zlá štruktúra vyrobeného chladiča z dôvodu nevhodných výrobných parametrov, hore pohľad 

z boku rebier, dole pohľad pozdĺž krajného rebra 
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Vtok do krátkej strany základne (kolmo k rebrám) – 3 mm rebrá 
Druhý variant vtoku taveniny do formy bol znovu filmový vtok do spodnej krátkej hrany základne chladiča.  

Boli opäť vykonané dva typy meraní s pôvodnou polohou a otočením chladiča o 180°, k výraznej zmene 

efektivity chladenia však nedošlo ako v prípade 6 mm rebier. Na konci oboch meraní boli opäť zhotovené 

termovízne snímky chladiča pre porovnanie rozloženia teplotného poľa na rebrách a v medzerách. 

Na obr. 75 je zobrazený priebeh teploty pozdĺž rebier od spodného okraja až po horný medzi oboma me-

raniami. Náhly teplotný skok v prípade rebra Fin12, je spôsobený nízkym rozlíšením použitej termovíznej 

kamery a teda jej následnou nepresnosťou pri meraní úzkych oblastí. 

 

 
 

 
Obr. 75 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča s 3 mm rebrami, vtok z krátkej 

strany základne (kolmo k rebrám) 

Nárast teploty pozdĺž rebier nie je tak výrazný ako v predchádzajúcom prípade, ale aj tu je zrejmý. V tab. 

18 je porovnaná priemerná teplota na koncoch rebier v oboch meraniach. Je vidieť vysokú zhodu medzi 

oboma meraniami. 

  

G2_SHORT_EC_1 

 

 

G2_SHORT_EC_2 
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Tab. 18 Priemerná teplota na rebrách pre chladič s 3 mm rebrami a vtokom do krátkej strany základne 

Rebro Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Fin11 Fin12 

G2_SHORT_EC_1 

Tep. (°C) 
41,4 46,5 45,8 52,8 57,3 59,6 58,0 54,7 49,6 49,6 46,9 41,2 

G2_SHORT_EC_2 

Tep. (°C) 
42,2 46,2 46,6 52,6 56,0 59,3 59,2 55,2 50,0 49,0 47,0 40,4 

 

Rovnaké porovnanie rozloženia teplôt bolo opäť vykonané aj pre medzery medzi nimi. Na obr. 76 je zob-

razený vývoj teplôt v medzerách medzi rebrami. Je vidieť rovnomerné rozloženie teploty pozdĺž medzier.  

 

 
 

 

 
Obr. 76 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž medzier medzi rebrami u oboch meraní chladiča s 3 mm reb-

rami, vtok z krátkej strany základne (kolmo k rebrám) 

Tab. 19 ukazuje priemerné teploty v medzerách. 
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Tab. 19 Priemerná teplota v medzerách medzi rebrami pre chladič s 3 mm rebrami a vtokom do dlhej 
strany základne 

Medzera Gap0 Gap1 Gap2 Gap3 Gap4 Gap5 Gap6 

G2_SHORT_EC_1 

Tep. (°C) 
46,3 50,9 54,0 58,0 62,1 65,8 67,1 

G2_SHORT_EC_2 

Tep. (°C) 
47,1 52,3 55,4 59,3 63,6 66,8 67,3 

Medzera Gap7 Gap8 Gap9 Gap10 Gap11 Gap12  

G2_SHORT_EC_1 

Tep. (°C) 
65,9 61,7 57,0 53,7 50,9 46,1  

G2_SHORT_EC_2 

Tep. (°C) 
64,9 60,8 56,2 52,8 50,6 46,7  

 

Pre zaistenie rovnakého kontaktu ohrievacieho telesa so základňou chladiča boli znovu vytvorené grafy 

zobrazené na obr. 77, kde je vidieť vysokú zhodu v oboch meraniach, teda nedošlo ani pri jednom k zlému 

kontaktu a následnému nerovnomernému ohrievaniu chladiča. Aj v prípade rebier o šírke 3 mm sa uka-

zuje istá asymetria. Prudké zlomy v teplotách na rebrách 3 a 9 sú pravdepodobne opäť spôsobené nekva-

litnou výrobou chladiča alebo nepresnosťou merania z dôvodu nízkeho rozlíšenia použitej termovízie. 

 

 
Obr. 77 Porovnanie rozloženia priemerných teplôt na rebrách (vľavo) a v medzerách (vpravo) 

Vtok do stredu základne – 3 mm rebrá 
Tretí variant vtoku taveniny do formy bol znovu vtok do stredu základne chladiča.  

Boli opäť vykonané dva typy meraní s pôvodnou polohou a otočením chladiča o 180°, k výraznej zmene 

efektivity chladenia však nedošlo ako v prípade 6 mm rebier. Na konci oboch meraní boli opäť zhotovené 

termovízne snímky chladiča pre porovnanie rozloženia teplotného poľa na rebrách a v medzerách. 

Na obr. 78 je zobrazený priebeh teploty pozdĺž rebier od spodného okraja až po horný medzi oboma me-

raniami. Z výsledkov z merania po otočení chladiča je opäť vidieť asymetriu tepelnej vodivosti chladiča 

v prípade prostredných rebier, vplyvom zmeny tečenia taveniny vzhľadom na rebrá. 
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Obr. 78 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča s 3 mm rebrami, vtok do stredu 

strany základne  

Nárast teploty pozdĺž rebier nie je tak výrazný ako v predchádzajúcom prípade, ale aj tu je zrejmý. V tab. 

20 je porovnaná priemerná teplota na koncoch rebier v oboch meraniach. Je vidieť vysokú zhodu medzi 

oboma meraniami. 

Tab. 20 Priemerná teplota na rebrách pre chladič s 3 mm rebrami a vtokom do stredu základne 

Rebro Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Fin11 Fin12 

G2_MID_EC_1 

Tep. (°C) 
43,2 46,5 49,8 52,7 57,3 60,8 59,4 57,1 53,7 49,6 47,2 43,1 

G2_MID_EC_2 

Tep. (°C) 
44,2 45,5 48,7 52,2 55,8 59,6 61,0 57,9 54,7 50,9 48,4 43,1 

 

Rovnaké porovnanie rozloženia teplôt bolo opäť vykonané aj pre medzery medzi nimi. Na obr. 79 je zob-

razený vývoj teplôt v medzerách medzi rebrami. Je vidieť rovnomerné rozloženie teploty pozdĺž medzier. 

G2_MID_EC_1 
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Obr. 79 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž medzier medzi rebrami u oboch meraní chladiča s 3 mm reb-

rami, vtok do stredu základne 

Tab. 21 ukazuje priemerné teploty v medzerách. 

Tab. 21 Priemerná teplota v medzerách medzi rebrami pre chladič s 3 mm rebrami a vtokom stredu zá-
kladne 

Medzera Gap0 Gap1 Gap2 Gap3 Gap4 Gap5 Gap6 

G2_MID_EC_1 

Tep. (°C) 
46,1 50,3 53,2 57,1 61,6 66,8 68,9 

G2_MID_EC_2 

Tep. (°C) 
45,6 50,3 53,1 56,8 60,7 65,5 67,5 

Medzera Gap7 Gap8 Gap9 Gap10 Gap11 Gap12  

G2_MID_EC_1 

Tep. (°C) 
67,2 63,4 58,5 54,7 51,9 47,0  

G2_MID_EC_2 

Tep. (°C) 
66,7 62,5 58,4 54,7 52,2 47,3  

 

Pre zaistenie rovnakého kontaktu ohrievacieho telesa so základňou chladiča boli znovu vytvorené grafy 

zobrazené na obr. 91, kde je vidieť vysokú zhodu v oboch meraniach, teda nedošlo ani pri jednom k zlému 

G2_MID_EC_1 
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kontaktu a následnému nerovnomernému ohrievaniu chladiča. Väčší rozdiel je vidieť iba u medzery 6. Od-

chýlka u rebier 6 a 7 je pravdepodobne spôsobená nízkym rozlíšením termovíznej kamery a následnou 

nepresnosťou merania. 

 

 
Obr. 80 Porovnanie rozloženia priemerných teplôt na rebrách (vľavo) a v medzerách (vpravo) 

8.2 Porovnanie výsledkov vysoko tepelne vodivého – elektricky ne-

vodivého plastu 
V tab. 22 sú zobrazené teploty ohrievacieho telesa pre merania oboch geometrií. V prípade dvoch rozdiel-

nych geometrií dochádza u hliníku k očakávanému rozdielu chladiacej efektivity v prospech geometrie 

s väčším počtom rebier. S vyšším počtom rebier klesla teplota telesa o 2,1/2,8/3,3 °C, v závislosti na úpra-

ve povrchu a zmene emisivity. V prípade plastových chladičov je vidieť, že geometria s tenšími rebrami je 

menej účinná napriek väčšiemu počtu rebier a väčšej teplonosnej ploche a to z dôvodu vyššieho tepel-

ného odporu spôsobeného tenkosťou rebier a základne. 

Ďalej je taktiež výrazný rozdiel medzi jednotlivými spôsobmi vstrekovania plastu do formy, kde sa ukazuje 

vtok z dlhej strany základne ako najvhodnejší. Zároveň ale pri tejto geometrii dochádza k výraznej zmene 

efektivity chladenia vplyvom orientácie chladiča. Rozdiel teplôt na ohrievacom telese bol 2,8 °C. Táto 

zmena sa prakticky neprejavila pri ostatných spôsoboch vstrekovania, pretože pri otočení chladičov nedo-

chádzala k zmene orientácie prímesi vzhľadom na prúdiaci vzduch. 
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Tab. 22 Porovnanie chladiacej efektivity hliníkových a plastových (elektricky vodivých) chladičov 

Materiál Geometria Vtok Poloha Hmotnosť (g) Teplota zdroja (°C) 

Hliník 

(neleštený/ 

/semileštený/ 

/leštený) 

1 
(6 mm rebrá) 

- - 387 59,6/63,4/64,2 

2 
(3 mm rebrá) 

- - 216 57,5/59,6/59,9 

Vysoko 

tepelne 

vodivý 

 –elektricky 
vodivý 

plast 

 
Dlhá strana 

základne 

1 223 72,3 

2 223 69,5 

1 
(6 mm rebrá) 

Krátka strana 
základne 

1 223 76,2 

2 223 76,1 

 
Stred  

základne 

1 223 76,1 

2 223 76,3 

 
Dlhá strana 

základne 

1 124 78 

2 124 76,4 

2 
(3 mm rebrá) 

Krátka strana 
základne 

1 124 77,9 

2 124 77,9 

 
Stred  

základne 

1 124 77,3 

2 124 77,9 

 

Jednoznačne najlepší variant je teda chladič vyrobený vtokom do dlhšej strany základne (rovnobežne 

s rebrami), a to v prípade oboch uložení, správnym uložením môžeme však docieliť ešte vyššiu efektivitu. 

V prípade 3 mm širokých rebier a vtoku do dlhšej strany základne, chladič neukazuje výrazne lepšiu chla-

diacu efektivitu, to je ale s vysokou pravdepodobnosťou spôsobené nekvalitnou výrobou chladiča ako je 

ukázané na strane 70. 

Grafy na nasledujúcich obrázkoch prezentujú porovnanie efektivity meraných chladičov vzhľadom na cel-

kovú priemernú teplotu na koncoch rebier, teplotné spády medzi medzerami (začiatkom rebier) a koncom 

rebier a teplotné spády medzi teplotou ohrievacieho telesa a medzerami. 

Priemerná teplota na konci všetkých rebier chladičov s 6 mm širokými rebrami je ukázaná na obr. 81. Je 

vidieť výrazne vyššiu priemernú teplotu na konci rebier v prípade chladiča s vtokom taveniny do dlhej 

strany základne. Zvyšné dva porovnávané vstupy taveniny do formy majú takmer totožné priemerné tep-

loty na koncoch svojich rebier, ktoré sa medzi sebou líšia v rámci odchýlky merania. 
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Obr. 81 Priemerná teplota na konci všetkých rebier v jednotlivých chladičov s 6 mm širokými rebrami 

Na obr. 82 je zobrazený teplotný spád na rebrách pre merania chladičov s 6 mm širokými rebrami. Pre prí-

pad meraní 1 a 2 (vtok do dlhej strany základne) je teplotný spád výrazne menší čo ukazuje ich lepšiu 

efektivitu. V prípade meraní 3 a 4 (vtok do krátkej strany základne) je vidieť miernu asymetriu medzi ľavým 

a pravým krajom chladiča, ktorá je vzhľadom na umiestnenie vstupu taveniny očakávaná. Merania 5 a 6 

(vtok do stredu základne) ukazujú výraznú asymetriu, ktorá je v súlade s obr. 70. 

 

Obr. 82 Teplotný spád na rebrách pri meraniach chladičov s 6 mm širokými rebrami 

Obr. 83 ukazuje teplotný spád medzi ohrievacím telesom a jednotlivými medzerami na chladičoch. Pre-

chladiče vyrobené vtokom do krátkej strany základne a do stredu základne je vidieť totožný teplotný spád 

pre prípad všetkých medzier. V prípade chladiča s vtokom do dlhej strany základne je vidieť výrazne menší 

teplotné spády, ktoré sa vzájomne medzi sebou odlišujú aj medzi meraniami. V prípade merania 2 je tep-

lotný spád ešte menší, čo korešponduje s lepšími výsledkami dosiahnutými meraním chladiča v tejto po-

lohe. 
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Obr. 83 Teplotný spád medzi ohrievacím telesom a medzerami na chladičoch s 6 mm širokými rebrami 

Totožné grafy je možné vytvoriť aj pre merania prípadu chladičov s 3 mm širokými rebrami. Vzhľadom ale 

na nízke rozlíšenie použitej termovíznej kamery, majú tieto grafy značne obmedzenú výpovednú hodnotu 

a nedajú sa z nich teda určiť detailnejšie výsledky. Na obr. 84 sú ukázané priemerné namerané teploty 

na konci všetkých rebier v prípade všetkých šiestich meraní chladičov s rebrami širokými 3 mm. 

 
Obr. 84 Priemerná teplota na konci všetkých rebier v jednotlivých chladičov s 3 mm širokými rebrami 

Je ale možné si všimnúť že priemerné teploty na koncoch rebier sú vyššie alebo totožné s výsledkami pre 

chladiče s rebrami širokými 6 mm. Je to hlavne spôsobené rebrami umiestnenými blízko stredu chladiča, 

tieto dosahujú výrazne vyšších teplôt ako v prípade Geometrie 1. Naopak krajné rebrá sú výrazne chlad-

nejšie. Z tohto pozorovania je možné vyvodiť, že jedna z ciest ako ďalej zlepšiť geometriu plastových chla-

dičov je rôznorodosť šírky rebier (a pravdepodobne aj hrúbky základne). Bližšie ku krajom chladiča sú 

vhodnejšie širšie rebrá a naopak v jeho strede rebrá tenké. Taktiež premenná hrúbka základne môže po-

môcť v optimalizácii geometrie chladiča. 

Obr. 85 ukazuje teplotný spád na rebrách pre prípad geometrie s 3 mm širokými rebrami. Vysoká nepres-

nosť je spôsobená nepresným meraním teploty na vrchole rebier. 
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Obr. 85 Teplotný spád na rebrách pri meraniach chladičov s 3 mm širokými rebrami 

A obr. 86 ukazuje teplotný spád medzi ohrievacím telesom a medzerami na chladičoch. Presnosť merania 

je rovnaká ako v prípade chladičov s 6 mm širokými rebrami, pretože šírka medzier je totožná. Na krivkách 

je vďaka tenkej základni možné vidieť umiestenie ohrievacieho telesa. 

 
Obr. 86 Teplotný spád medzi ohrievacím telesom a medzerami na chladičoch s 6 mm širokými rebrami 

8.3 Výrazne tepelne vodivý – elektricky nevodivý plast 
Druhý porovnávaný plast, od spoločnosti PolyOne, má ako vysoko tepelne vodivú prímes elektricky nevo-

divé minerály. Základná matrica je opäť tvorená polyamidom 66. Tento plast má hustotu 2,41 g/cm3, čo 

ho robí v porovnaní v porovnaní s hliníkom (2,85 g/cm3) o 15 % ľahší. Výrobcom udávaná tepelná vodivosť 

sa pohybuje v rozmedzí od 1,2 do 1,5 W/m∙K, v závislosti od orientácie plniva. 

Vtok do dlhej strany základne (rovnobežne s rebrami)  – 6 mm rebrá 
Prvý variant vtoku taveniny do formy bol totožný s vtokom ako u elektricky vodivého materiálu a to fil-

mový vtok do spodnej dlhej hrany základne chladiča. 
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Boli taktiež ako v prípade elektricky vodivého materiálu vykonané dva typy meraní s pôvodnou polohou 

a otočením chladiča o 180°. Na konci oboch meraní boli opäť zhotovené termovízne snímky chladiča 

pre porovnanie rozloženia teplotného poľa na rebrách a v medzerách. 

Na obr. 87 je zobrazený priebeh teploty pozdĺž rebier od spodného okraja až po horný medzi oboma me-

raniami. Rebrá 1-9 sú označené Fin1-Fin9. 

  
 

 
Obr. 87 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča so 6 mm rebrami, vtok do dlhej 

strany základne  (rovnobežne s rebrami)  

Je možné vidieť výrazný nárast teploty pozdĺž rebier v oboch meraniach a výraznú zhodu medzi nimi. 

V tab. 23 je porovnaná priemerná teplota na koncoch rebier v oboch meraniach, ktorá sa veľmi nelíši. 

Tab. 23 Priemerná teplota na rebrách pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do dlhej strany základne 

Rebro Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 

G1_LONG_EI_1 

Teplota (°C) 
34,0 38,8 44,3 48,9 51,0 48,9 44,3 38,7 34,2 

G1_LONG_EI_2 

Teplota (°C) 
33,8 38,9 44,4 49,0 51,1 49,2 44,3 39,1 33,9 

 

Rovnaké porovnanie rozloženia teplôt bolo vykonané aj pre medzery medzi nimi. Medzery sú označené 

Gap0-Gap9, kde medzery Gap0 a Gap9 sú vonkajšie okraje krajných rebier. Na obr. 88 je zobrazený vývoj 

G1_LONG_EI_1 

G1_LONG_EI_2 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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teplôt v medzerách medzi rebrami. Je vidieť obdobné chovanie ako u rebier, s tendenciou teploty klesať 

pri vrchnom okraji chladiča. V prípade druhého merania má vyššia polovica dokonca mierne nižšiu teplotu 

ako spodná. 

 
 

  
Obr. 88 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž medzier medzi rebrami u oboch meraní chladiča so 6 mm reb-

rami, vtok do dlhej strany základne  (rovnobežne s rebrami) 

Tab. 24 ukazuje priemerné teploty v medzerách. Je vidieť, že teploty sú veľmi podobné iba s miernymi 

odchýlkami, nikdy viac ako 1 °C. Zároveň je vidieť vysoký gradient medzi teplotami uprostred chladiča a 

na jeho krajoch, ktorý tak výrazne nenastával v prípade elektricky vodivého plastu. 

Tab. 24 Priemerná teplota v medzerách medzi rebrami pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do dlhej 
strany základne 

Medzera Gap0 Gap1 Gap2 Gap3 Gap4 Gap5 Gap6 Gap7 Gap8 Gap9 

G1_LONG_EI_1 

Teplota (°C) 
42,2 48,0 58,0 70,3 78,5 79,0 71,0 58,3 48,8 42,9 

G1_LONG_EI_2 

Teplota (°C) 
42,9 48,7 58,5 71,1 79,1 78,3 70,6 58,4 48,9 42,9 

 

G1_LONG_EI_1 

 

G1_LONG_EI_2 

 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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Pre zaistenie rovnakého kontaktu ohrievacieho telesa so základňou chladiča boli vytvorené grafy zobra-

zené na obr. 89, kde je vidieť vysokú zhodu v oboch meraniach, teda nedošlo ani pri jednom k zlému kon-

taktu a následnému nerovnomernému ohrievaniu chladiča. 

 

 
Obr. 89 Porovnanie rozloženia priemerných teplôt na rebrách (vľavo) a v medzerách (vpravo) 

Vtok do krátkej strany základne (kolmo k rebrám) – 6 mm rebrá 
Druhý variant vtoku taveniny do formy bol filmový vtok do spodnej krátkej hrany základne chladiča. 

Boli opäť vykonané dva typy meraní s pôvodnou polohou a otočením chladiča o 180°, k výraznej zmene 

efektivity chladenia však nedošlo. Na konci oboch meraní boli opäť zhotovené termovízne snímky chladiča 

pre porovnanie rozloženia teplotného poľa na rebrách a v medzerách. 

Na obr. 90 je zobrazený priebeh teploty pozdĺž rebier od spodného okraja až po horný medzi oboma me-

raniami. 
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Obr. 90 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča so 6 mm rebrami, vtok do krát-

kej strany základne (kolmo k rebrám) 

Je možné vidieť výrazný nárast teploty pozdĺž rebier ako v prvom meraní, tak aj v prípade druhého mera-

nia. Zároveň je v oboch meraniach značná asymetria teplôt medzi jednotlivými rebrami. Rebrá ďalej od 

vtoku taveniny majú na svojich koncoch nižšiu teplotu. 

V tab. 25 je porovnaná priemerná teplota na koncoch rebier v oboch meraniach. Je vidieť vysokú zhodu 

medzi oboma meraniami. 

Tab. 25 Priemerná teplota na rebrách pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do krátkej strany základne 

Rebro Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 

G1_SHORT_EI_1 

Teplota (°C) 
35,0 39,5 43,9 47,9 49,1 48,0 42,1 37,4 33,0 

G1_SHORT_EI_2 

Teplota (°C) 
34,7 38,8 43,1 47,3 48,9 46,7 42,0 37,5 32,9 

 

Rovnaké porovnanie rozloženia teplôt bolo opäť vykonané aj pre medzery medzi nimi. Na obr. 91 je zob-

razený vývoj teplôt v medzerách medzi rebrami. Je vidieť rovnomerné rozloženie teploty pozdĺž medzier. 

Je ale taktiež opäť vidieť asymetriu tepelnej vodivosti chladiča, kde strana pri vtoku má výrazne vyššiu 

G1_SHORT_EI_1 

 

 

G1_SHORT_EI_2 

 

 

 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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teplotu ako opačná strana. Vyvýšené miesta uprostred medzier, kde bolo z druhej strany základne uložené 

ohrievacie teleso, nie sú vôbec vidieť ako u elektricky vodivého chladiča. 

 

 
 

 
Obr. 91 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž medzier medzi rebrami u oboch meraní chladiča so 6 mm reb-

rami, vtok do krátkej strany základne (kolmo k rebrám) 

Tab. 26 ukazuje priemerné teploty v medzerách. Je vidieť, že teploty sú veľmi podobné iba s miernymi 

odchýlkami, opäť nikdy viac ako 1 °C. 

Tab. 26 Priemerná teplota v medzerách medzi rebrami pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do dlhej 
strany základne 

Medzera Gap0 Gap1 Gap2 Gap3 Gap4 Gap5 Gap6 Gap7 Gap8 Gap9 

G1_SHORT_EI_1 

Teplota (°C) 
43,9 49,7 58,0 68,2 74,8 74,1 65,4 55,9 47,1 41,9 

G1_SHORT_EI_2 

Teplota (°C) 
43,3 49,2 58,4 68,3 74,4 73,4 65,7 54,9 46,8 41,8 

 

Pre zaistenie rovnakého kontaktu ohrievacieho telesa so základňou chladiča boli znovu vytvorené grafy 

zobrazené na obr. 92, kde je vidieť vysokú zhodu v oboch meraniach, teda nedošlo ani pri jednom k zlému 

G1_SHORT_EI_1 

 

 

 

G1_SHORT_EI_2 

 

 

 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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kontaktu a následnému nerovnomernému ohrievaniu chladiča. Zároveň je vidieť vysokú asymetriu teplôt 

na chladiči. 

 

 
Obr. 92 Porovnanie rozloženia priemerných teplôt na rebrách (vľavo) a v medzerách (vpravo) 

Vtok do stredu základne – 6 mm rebrá 
Tretí variant vtoku taveniny do formy bol vtok do stredu základne chladiča, rovnako ako v prípade pred-

chádzajúceho materiálu. 

Boli opäť vykonané dva typy meraní s pôvodnou polohou a otočením chladiča o 180°, k výraznej zmene 

efektivity chladenia však nedošlo. Na konci oboch meraní boli opäť zhotovené termovízne snímky chladiča 

pre porovnanie rozloženia teplotného poľa na rebrách a v medzerách. 

Na obr. 93 je zobrazený priebeh teploty pozdĺž rebier od spodného okraja až po horný medzi oboma me-

raniami. 
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Obr. 93 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča so 6 mm rebrami, vtok 

do stredu základne  

Je možné vidieť výrazný nárast teploty pozdĺž rebier ako v prvom meraní, tak aj v prípade druhého mera-

nia. V tab. 27 je porovnaná priemerná teplota na koncoch rebier v oboch meraniach. Je vidieť vysokú 

zhodu medzi oboma meraniami. 

Tab. 27 Priemerná teplota na rebrách pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do stredu základne 

Rebro Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 

G1_MID_EI_1 

Teplota (°C) 
34,2 39,2 43,9 48,0 49,6 47,8 43,1 38,2 33,1 

G1_MID_EI_2 

Teplota (°C) 
34,2 39,9 44,5 48,5 49,8 47,5 42,9 38,0 33,0 

 

Na obr. 94 je zobrazený vývoj teplôt v medzerách medzi rebrami. Pozdĺžny vývoj teplôt je takmer totožný 

ale opäť sa ukazuje, že teploty medzier bližšie k stredu majú opačný vývoj, porovnateľný s vývojom vtoku 

do dlhšej strany základne. 

 

 

G1_MID_EI_1 

G1_MID_EI_2 

 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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Obr. 94 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž medzier medzi rebrami u oboch meraní chladiča so 6 mm reb-

rami, vtok do stredu základne 

V prípade teplôt rebier aj medzier je vidieť miernu asymetriu. 

Tab. 28 ukazuje priemerné teploty v medzerách. Je vidieť, že teploty sú veľmi podobné iba s miernymi 

odchýlkami, opäť nikdy viac ako 1 °C. 

Tab. 28 Priemerná teplota v medzerách medzi rebrami pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do stredu 
základne 

Medzera Gap0 Gap1 Gap2 Gap3 Gap4 Gap5 Gap6 Gap7 Gap8 Gap9 

G1_MID_EI_1 

Teplota (°C) 
43,7 49,6 59,0 70,8 77,2 76,5 68,6 56,1 46,6 41,3 

G1_MID_EI_2 

Teplota (°C) 
43,8 50,2 59,9 71,0 77,6 77,2 68,2 56,7 47,5 42,5 

 

Pre zaistenie rovnakého kontaktu ohrievacieho telesa so základňou chladiča boli znovu vytvorené grafy 

zobrazené na obr. 95, kde je vidieť vysokú zhodu v oboch meraniach, teda nedošlo ani pri jednom k zlému 

kontaktu a následnému nerovnomernému ohrievaniu chladiča 

G1_MID_EI_1 

 

G1_MID_EI_2 
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Obr. 95 Porovnanie rozloženia priemerných teplôt na rebrách (vľavo) a v medzerách (vpravo) 

Vtok do dlhej strany základne (rovnobežne s rebrami)  – 3 mm rebrá 
Rovnaké merania ako v predchádzajúcich častiach boli vykonané na chladič s rebrami o šírke 3 mm. Použi-

tý zdroj, ktorý napájal ohrievacie teleso nebol však schopný zvyšovať napätie na takú úroveň aby bol za-

chovaný výkon 15 W, pre neustále klesajúci prúd vplyvom stúpajúcej teploty a s ňou rastúcim odporom. 

Pre to boli následné konfigurácie merané s tepelným výkonom 10 W a rovnaká hliníková geometria bola 

s týmto nižším výkonom opäť premeraná. 

Boli taktiež vykonané dva typy meraní s pôvodnou polohou a otočením chladiča o 180°, v prípade tohoto 

materiálu nie je však vidieť zmenu efektivity, tak ako pri geometrii 1. Na konci oboch meraní boli zhoto-

vené termovízne snímky chladiča pre porovnanie rozloženia teplotného poľa na rebrách a v medzerách, 

ako v prípade chladičov so 6 mm rebrami. 

Na obr. 96 je zobrazený priebeh teploty pozdĺž rebier od spodného okraja až po horný medzi oboma me-

raniami. Rebrá 1-12 sú označené Fin1-Fin12. 
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Obr. 96 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča s 3 mm rebrami, vtok do dlhej 

strany základne (rovnobežne s rebrami) 

Je možné vidieť výrazný nárast teploty pozdĺž rebier v prvom meraní kdežto v prípade druhého merania 

je teplota výrazne stabilnejšia. Istá neizotropnosť tepelnej vodivosti v tejto konfigurácii teda nastáva. Tak-

tiež je viditeľná asymetria medzi rebrami, ktorá si však medzi meraniami vzájomne nezodpovedá. Je to 

z dôvodu nepresnosti merania vplyvom nízkeho rozlíšenia kamery. V tab. 29 je porovnaná priemerná tep-

lota na koncoch rebier v oboch meraniach. 

Tab. 29 Priemerná teplota na rebrách pre chladič s 3 mm rebrami a vtokom do dlhej strany základne 

Rebro Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Fin11 Fin12 

G2_LONG_EI_1 

Tep. (°C) 
26,5 30,0 34,1 40,5 47,5 54,5 54,9 51,3 42,9 35,4 31,2 26,8 

G2_LONG_EI_2 

Tep. (°C) 
28,4 32,2 37,1 44,3 52,1 55,8 53,2 48,5 41,1 34,6 31,5 27,7 

 

Rovnaké porovnanie rozloženia teplôt bolo vykonané aj pre medzery medzi nimi. Medzery sú označené 

Gap0-Gap12, kde medzery Gap0 a Gap12 sú vonkajšie okraje krajných rebier. Na obr. 97 je zobrazený 

G2_LONG_EI_1 

G2_LONG_EI_2 

 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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vývoj teplôt v medzerách medzi rebrami. Je vidieť obdobné chovanie ako u rebier, s tendenciou teploty 

klesať pri vrchnom okraji chladiča a viditeľnou neizotropnosťou tepelnej vodivosti. Nie je tú už viditeľná 

asymetria medzi medzerami, tak ako to bolo v prípade rebier. 

 

 
 

 

 
Obr. 97 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž medzier medzi rebrami u oboch meraní chladiča s 3 mm reb-

rami, vtok do dlhej strany základne  (rovnobežne s rebrami) 

Tab. 30 ukazuje priemerné teploty v medzerách. Je vidieť, že teploty sú veľmi podobné iba s miernymi 

odchýlkami. 

  

G2_LONG_EI_1 
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Tab. 30 Priemerná teplota v medzerách medzi rebrami pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do dlhej 
strany základne 

Medzera Gap0 Gap1 Gap2 Gap3 Gap4 Gap5 Gap6 

G2_LONG_EI_1 

Tep. (°C) 
35,2 37,7 42,9 51,8 63,1 71,0 72,9 

G2_LONG_EI_2 

Tep. (°C) 
35,9 38,8 43,6 52,7 65,6 71,9 73,8 

Medzera Gap7 Gap8 Gap9 Gap10 Gap11 Gap12  

G2_LONG_EI_1 

Tep. (°C) 
70,8 63,8 52,5 42,9 37,6 35,9  

G2_LONG_EI_2 

Tep. (°C) 
71,8 63,8 52,6 43,6 38,5 36,0  

 

Pre zaistenie rovnakého kontaktu ohrievacieho telesa so základňou chladiča boli aj pre túto geometriu 

vytvorené grafy zobrazené na obr. 98, kde je vidieť vysokú zhodu v oboch meraniach, s nižšou zhodou 

v prípade rebier, kde je nepresnosť merania výrazne ovplyvnená rozlíšením použitej termovíznej kamery. 

 

 
Obr. 98 Porovnanie rozloženia priemerných teplôt na rebrách (vľavo) a v medzerách (vpravo) 

Vtok do krátkej strany základne (kolmo k rebrám) – 3 mm rebrá 
Druhý variant vtoku taveniny do formy bol znovu filmový vtok do spodnej krátkej hrany základne chladiča.  

Boli opäť vykonané dva typy meraní s pôvodnou polohou a otočením chladiča o 180°, k výraznej zmene 

efektivity chladenia však nedošlo ako v prípade 6 mm rebier. Na konci oboch meraní boli opäť zhotovené 

termovízne snímky chladiča pre porovnanie rozloženia teplotného poľa na rebrách a v medzerách. 

Na obr. 99 je zobrazený priebeh teploty pozdĺž rebier od spodného okraja až po horný medzi oboma me-

raniami. 
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Obr. 99 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča s 3 mm rebrami, vtok do krát-

kej strany základne (kolmo k rebrám) 

Je opäť možné sledovať nárast teploty pozdĺž rebier a vzájomnú zhodu medzi oboma meraniami. Asymet-

ria medzi teplotami na rebrách je spôsobená nepresnosťou merania termovíznej kamery. 

V tab. 31 je porovnaná priemerná teplota na koncoch rebier v oboch meraniach. Je vidieť vysokú zhodu 

medzi oboma meraniami. 

Tab. 31 Priemerná teplota na rebrách pre chladič s 3 mm rebrami a vtokom do krátkej strany základne 

Rebro Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Fin11 Fin12 

G2_SHORT_EI_1 

Tep. (°C) 
28,9 32,4 36,4 42,8 51,6 55,9 55,4 47,4 40,6 35,2 31,9 29,0 

G2_SHORT_EI_2 

Tep. (°C) 
27,3 31,1 34,5 40,2 47,4 52,4 55,0 50,1 41,7 35,6 31,8 28,6 

 

Rovnaké porovnanie rozloženia teplôt bolo opäť vykonané aj pre medzery medzi nimi. Na obr. 100 je zob-

razený vývoj teplôt v medzerách medzi rebrami. Je vidieť rovnomerné rozloženie teploty pozdĺž medzier 

a zhodu medzi obomi meraniami. 

G2_SHORT_EI_1 

 

G2_SHORT_EI_2 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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Obr. 100 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž medzier medzi rebrami u oboch meraní chladiča s 3 mm reb-

rami, vtok do krátkej strany základne (kolmo k rebrám) 

Tab. 32 ukazuje priemerné teploty v medzerách. Aj medzi týmito meraniami došlo k vysokej zhode. 

Tab. 32 Priemerná teplota v medzerách medzi rebrami pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do dlhej 
strany základne 

Medzera Gap0 Gap1 Gap2 Gap3 Gap4 Gap5 Gap6 

G2_SHORT_EI_1 

Tep. (°C) 
36,6 39,0 43,7 52,9 64,5 71,9 73,7 

G2_SHORT_EI_2 

Tep. (°C) 
36,1 39,0 43,9 52,7 64,6 71,9 73,3 

Medzera Gap7 Gap8 Gap9 Gap10 Gap11 Gap12  

G2_SHORT_EI_1 

Tep. (°C) 
70,9 63,1 51,3 43,2 38,4 36,1  

G2_SHORT_EI_2 

Tep. (°C) 
70,8 62,0 50,6 42,2 37,5 35,0  

G2_SHORT_EI_1 

G2_SHORT_EI_2 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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Pre zaistenie rovnakého kontaktu ohrievacieho telesa so základňou chladiča boli znovu vytvorené grafy 

zobrazené na obr. 101, kde je vidieť vysokú zhodu v oboch meraniach, a to hlavne pri vyhodnocovaní tep-

loty v medzerách. Odlišnosť teplôt na koncoch rebier je spôsobenia vplyvom nízkeho rozlíšenia termovíz-

nej kamery a jej následnej nepresnosti. 

 

 
Obr. 101 Porovnanie rozloženia priemerných teplôt na rebrách (vľavo) a v medzerách (vpravo) 

Vtok do stredu základne – 6 mm rebrá 
Tretí variant vtoku taveniny do formy bol opäť vtok do stredu základne chladiča, tak ako aj u predchádza-

júceho materiálu. 

Boli opäť vykonané dva typy meraní s pôvodnou polohou a otočením chladiča o 180°, k výraznej zmene 

efektivity chladenia však nedošlo. Na konci oboch meraní boli opäť zhotovené termovízne snímky chladiča 

pre porovnanie rozloženia teplotného poľa na rebrách a v medzerách. 

Na Obr. 102 je zobrazený priebeh teploty pozdĺž rebier od spodného okraja až po horný medzi oboma 

meraniami. 
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Obr. 102 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča so 6 mm rebrami, vtok 

do stredu základne  

Rozdiel v nameraných teplotách je opäť spôsobený nízkym rozlíšením použitej termovíznej kamery. V tab. 

33 je porovnaná priemerná teplota na koncoch rebier v oboch meraniach. Je vidieť vysokú zhodu medzi 

oboma meraniami. 

Tab. 33 Priemerná teplota na rebrách pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do stredu základne 

Rebro Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Fin11 Fin12 

G2_MID_EI_1 

Tep. (°C) 
27,5 32,2 37,0 44,4 52,7 57,5 54,3 48,1 40,3 34,1 31,1 27,4 

G2_MID_EI_2 

Tep. (°C) 
28,8 32,8 37,5 45,6 54,0 57,7 53,4 46,4 39,5 33,9 30,3 26,2 

 

Rovnaké porovnanie rozloženia teplôt bolo opäť vykonané aj pre medzery medzi nimi. Na obr. 103 je zob-

razený vývoj teplôt v medzerách medzi rebrami. 

 

 

G2_MID_EI_1 

 

G2_MID_EI_2 

 

 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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Obr. 103 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž medzier medzi rebrami u oboch meraní chladiča so 6 mm 

rebrami, vtok do stredu základne 

Tab. 34 ukazuje priemerné teploty v medzerách. Teploty sú veľmi podobné iba s miernymi odchýlkami. 

Tab. 34 Priemerná teplota v medzerách medzi rebrami pre chladič so 6 mm rebrami a vtokom do stredu 
základne 

Medzera Gap0 Gap1 Gap2 Gap3 Gap4 Gap5 Gap6 

G2_MID_EI_1 

Tep. (°C) 
36,6 39,3 44,7 54,6 66,5 74,4 77,9 

G2_MID_EI_2 

Tep. (°C) 
35,5 38,1 43,4 52,1 63,1 72,0 76,3 

Medzera Gap7 Gap8 Gap9 Gap10 Gap11 Gap12  

G2_MID_EI_1 

Tep. (°C) 
74,7 66,2 54,7 45,1 39,5 36,3  

G2_MID_EI_2 

Tep. (°C) 
74,8 66,8 54,1 45,6 39,9 36,9  

 

G2_MID_EI_1 

 

 

G2_MID_EI_2 

 

 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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Pre zaistenie rovnakého kontaktu ohrievacieho telesa so základňou chladiča boli znovu vytvorené grafy 

zobrazené na obr. 104, kde je vidieť vysokú zhodu v oboch meraniach, teda nedošlo ani pri jednom 

k zlému kontaktu a následnému nerovnomernému ohrievaniu chladiča 

 

 
Obr. 104 Porovnanie rozloženia priemerných teplôt na rebrách (vľavo) a v medzerách (vpravo) 

8.4 Porovnanie výsledkov výrazne tepelne vodivého – elektricky ne-

vodivého plastu 
V tab. 35 sú zobrazené teploty ohrievacieho telesa pre merania oboch geometrií. Tepelný výkon sa medzi 

dvomi meranými geometriami odlišoval a jeho hodnota je uvedená pri teplote ohrievacieho telesa. V prí-

pade geometrie 1 so 6 mm širokými rebrami bolo opäť napätie na ohrievacom telese zvolené 15 W. 

Pre geometriu číslo dva bol tepelný výkon nastavený iba na 10 W, z dôvodu výšky generovaného napätia 

na zdroji (so stúpajúcou teplotou na telese, klesal elektrický prúd a napätie muselo stúpať pre zachovanie 

výkonu) a neschopnosťou použitého zdroja generovať dostatočné napätie. Geometria s tenšími rebrami 

je teda výrazne menej účinná napriek väčšiemu počtu rebier a väčšej teplonosnej ploche, z dôvodu vyso-

kého tepelného odporu spôsobeného tenkosťou rebier a základne. 

Rozdiel medzi jednotlivými spôsobmi vstrekovania plastu do formy nie je pri tomto materiáli tak dôležitý 

ako v prípade elektricky vodivého materiálu. Opäť sa ale ukazuje istá neizotropnosť, ktorá je však výrazne 

menšia (vodivosť je v rozmedzí 1,2 - 1,5 W/m∙K), a teda výhoda mať chladič vyrobený vtokom taveniny do 

dlhšej strany základne. Pri tomto chladiči ale opäť nastal rozdiel v efektivite chladenia vzhľadom na jeho 

polohu, kde rozdiel teplôt na ohrievacom telese bol 1,8 °C. 
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Tab. 35 Porovnanie chladiacej efektivity hliníkových a plastových (elektricky nevodivých) chladičov 

Materiál Geometria Vtok Poloha Hmotnosť (g) Teplota zdroja (°C) 

Hliník 

(neleštený/ 

/semileštený/ 

/leštený) 

1 
(6 mm rebrá) 

- - 387 59,6/63,4/64,2 (15 W) 

2 
(3 mm rebrá) 

- - 216 48,6/49,3/50,2 (10 W) 

Výrazne 

tepelne 

vodivý 

– elektricky 
nevodivý 

plast 

 
Dlhá strana 

základne 

1 328 101,2 (15 W) 

2 328 99,4 (15 W) 

1 
(6 mm rebrá) 

Krátka strana 
základne 

1 328 102,4 (15 W) 

2 328 101,5 (15 W) 

 
Stred  

základne 

1 328 101,2 (15 W) 

2 328 99,6 (15 W) 

 
Dlhá strana 

základne 

1 182 85,7 (10 W) 

2 182 85,2 (10 W) 

2 
(3 mm rebrá) 

Krátka strana 
základne 

1 182 86,3 (10 W) 

2 182 86 (10 W) 

 
Stred  

základne 

1 182 87,8 (10 W) 

2 182 87,6 (10 W) 

 

Nasledujúce grafy rovnako ako pri porovnaní elektricky vodivého plastu ukazujú porovnanie efektivity 

meraných chladičov vzhľadom na celkovú priemernú teplotu na koncoch rebier, teplotné spády medzi 

medzerami (začiatkom rebier) a koncom rebier a teplotné spády medzi teplotou ohrievacieho telesa a me-

dzerami. 

Priemerná teplota na konci všetkých rebier chladičov s 6 mm širokými rebrami je ukázaná na obr. 105. Nie 

je vidieť žiadny výrazný rozdiel, namerané hodnoty sa medzi sebou líšia v rámci odchýlky merania. 

 

Obr. 105 Priemerná teplota na konci všetkých rebier v jednotlivých chladičov s 6 mm širokými rebrami 

Na obr. 106 je zobrazený teplotný spád na rebrách pre merania chladičov s 6 mm širokými rebrami. Pre 

prípad meraní chladiča vyrobeného vtokom taveniny do kratšej strany základne (merania 3 a 4) je vidieť 

menší teplotný spád na rebrách blízko stredu základne v porovnaní s ďalšími meraniami. 
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Obr. 106 Teplotný spád na rebrách pri meraniach chladičov s 6 mm širokými rebrami 

Obr. 107 ukazuje teplotný spád medzi ohrievacím telesom a jednotlivými medzerami na chladičoch. 

V tomto prípade má chladič vyrobený vtokom taveniny do kratšej strany základne väčší teplotný spád ako 

zvyšné dva prípady. 

 

Obr. 107 Teplotný spád medzi ohrievacím telesom a medzerami na chladičoch s 6 mm širokými rebrami 

Totožné grafy boli opäť vytvorené aj pre merania prípadu chladičov s 3 mm širokými rebrami. Tieto grafy 

majú rovnako ako v prípade predchádzajúceho materiálu značne obmedzenú výpovednú hodnotu a ne-

dajú sa z nich teda určiť detailnejšie výsledky. Na obr. 108 sú ukázané priemerné namerané teploty 

na konci všetkých rebier v prípade všetkých šiestich meraní chladičov s rebrami širokými 3 mm. 
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Obr. 108 Priemerná teplota na konci všetkých rebier v jednotlivých chladičov s 3 mm širokými rebrami 

Obr. 116 ukazuje teplotný spád na rebrách pre prípad geometrie s 3 mm širokými rebrami. Vysoká ne-

presnosť je spôsobená nepresným meraním teploty na vrchole rebier. 

 
Obr. 109 Teplotný spád na rebrách pri meraniach chladičov s 3 mm širokými rebrami 

A obr. 117 ukazuje teplotný spád medzi ohrievacím telesom a medzerami na chladičoch. Presnosť merania 

je rovnaká ako v prípade chladičov s 6 mm širokými rebrami, pretože šírka medzier je totožná. Na krivkách 

je vďaka tenkej základni opäť možné vidieť umiestenie ohrievacieho telesa. 
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Obr. 110 Teplotný spád medzi ohrievacím telesom a medzerami na chladičoch s 3 mm širokými rebrami 
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9 Chladiaca efektivita plastového chladiča 

osadeného LED čipom 
Vzhľadom na výsledky v kapitole 8, bol chladič z elektricky vodivého materiálu a vyrobený s vtokom do 

dlhšej strany základne vybraný ako najlepší variant, ktorý bol následne osadený v praxi používaný LED 

čipom a porovnaný opäť s hliníkovým náprotivkom. 

Použitý LED čip sa využíva ako zdroj svetla pre dennú funkciu predného svetlometu, LEDky na ňom sú 

uložené v takzvanom „hniezde“, teda sú v tesnej blízkosti, svetlo z nich je totiž rozvádzané svetlovodičom 

pri okraji svetlometu.  

Použitý LED čip a jeho umiestnenie je zobrazené na obr. 111. Privádzaný príkon na zapnutú dennú funciu 

bol 14 W (4 žlté LED uprostred), teplota okolia bola 20 °C a teplota na LEDkách bola meraná termočlánkom 

typu K v ich tesnej blízkosti. Oranžové LEDky po oboch stranách dennej funckie majú úlohu smerovky, 

v meraní neboli nijako používané. 

 
Obr. 111 LED čip dennej funkcie umiestnený na plastovom chladiči 

Plastový chladič bol opäť meraný v dvoch polohách, základnej a „hore nohami“, opäť bolo dosiahnutá 

rozdielna chladiaca efektivita a bol porovnaný s hliníkovým chladičom (nelešteným, emisivita 0,6) s rov-

nakou geometriou. Výsledky z týchto meraní sú v tab. 36. 

Tab. 36 Teplota na LEDkách určených pre dennú funkciu svetlometu 

Materiál Poloha Teplota na LED (°C) 

Hliník - 74,5 

Plast 
1 80,3 

2 79,7 

 

V prípade tohto merania je vidieť výrazne nižší rozdiel teploty na zdroji tepla, v tomto prípade LED. Tento 

nižší rozdiel je spôsobený nižším privádzaným elektrickým príkonom ako v predchádzajúcom porovnávaní 

(14 W oproti 15 W) a tým, že iba časť tohto príkonu sa premení na teplo. Opäť je vidieť rozdiel v efektivite 

chladenia v závislosti na polohe chladiča a v lepšom prípade je chladiaca efektivita nižšia o 8,7 %, vztiah-

nuté k teplote okolia 20 °C. 

Na obr. 112 je ukázaný vývoj teplotného poľa na koncoch rebier pre obe merania plastového chladiča. 

Jednotlivé symetricky vzhľadom na stred chladiča uložené rebrá si vzájomne nezodpovedajú, pretože 

zdroj tepla nebol umiestnený uprostred základne. 

Zabudovanie 
termočlánku 
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Obr. 112 Porovnanie vývoja teploty pozdĺž rebier u oboch meraní chladiča so 6 mm rebrami, meranie 
LED čipu 

 

Meranie 1 

Meranie 2 

Smer gravitácie 

Smer gravitácie 
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10 Nasiakavosť chladičov 
Jedna z veľkých problematík automobilových svetlometov je aj ich nežiadúce zahmlievanie [26]. Vplyvom 

nevhodných podmienok (vysokej vlhkosti vzduchu vo vnútri svetlometu, nízkej teplote okolia) dochádza 

ku kondenzácii vodnej pary na prednom skle. Riziko tohto javu môže narastať s vysokou nasiakavosťou 

vnútorných komponentov, ktoré túto naviazanú vodu môžu za splnenia istých podmienok (pokles relatív-

nej vlhkosti vzduchu vo svetlomete) vylúčiť a teda zvýšiť absolútnu vlhkosť vzduchu vo svetlomete. Ná-

sledným ochladením vnútorného vzduchu by relatívna vlhkosť bola vyššia, čo by viedlo k zvýšeniu teploty 

rosného bodu a vyššiemu riziku zahmlievania svetlometu. 

Pokiaľ by klasické hliníkové chladiče boli nahradené plastom s vysokou nasiakavosťou, tak aj za predpo-

kladu perfektných chladiacich schopností by zvyšovali riziko tohto nežiaduceho javu a boli by pre aplikáciu 

v automobilových svetlometoch nevhodné. 

Vysoko tepelne vodivý – elektricky vodivý plast bol teda podrobený testu, kde boli tri chladiče z tohto 

materiálu vysušené a odvážené na váhach s presnosťou stotín gramu, následne ponorené na 7 dní do vody 

aby ju na seba naviazali a po vytiahnutí boli odvážené znovu. Na obr. 113 sú zobrazené testované chladiče 

na nasiakavosť v nádobe s vodou a tab. 37 porovnáva výsledky a percentuálny nárast hmotností týchto 

chladičov. Chladiče boli vážené na váhe KERN ABS 220-4N s presnosťou váženia ±0,2 mg. 

 
Obr. 113 Testovanie nasiakavosti u plastových chladičov vo vode 

Tab. 37 Porovnanie hmotnosti plastového chladiče po naviazaní vody do svojho tela 

Chladič Hmotnosť po sušení (g) Hmotnosť po namočení (g) Nárast (%) 

1 216,39 216,84 0,21 

2 215,42 215,88 0,21 

3 215,38 215,98 0,28 

 

Tieto chladiče boli následne podrobené rovnakému testu s rozdielom, že boli po dobu siedmych dní na-

močené v čistom etanole, obr. 114. Bolo to z dôvodu nižšieho povrchového napätia v porovnaní s vodou 

a teda potenciálne vyššej nasiakavosti. 
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Obr. 114 Testovanie nasiakavosti u plastových chladičov v etanole 

V tab. 38 sú výsledky pre toto meranie. 

Tab. 38 Porovnanie hmotnosti plastového chladiča po naviazaní etanolu do svojho tela 

Chladič Hmotnosť po sušení (g) Hmotnosť po namočení (g) Nárast (%) 

1 216,39 216,66 0,12 

2 215,42 215,72 0,14 

3 215,38 215,74 0,17 

 

Testovaný materiál teda dosahuje nasiakavosť menšiu ako 0,3 % v prípade nasiakavosti vody, a menšiu 

ako 0,2 % v prípade nasiakavosti etanolu. Z týchto výsledkov je možné povedať, že materiál je vhodný pre 

použitie v automobilových svetlometoch aj z pohľadu problematiky ich zahmlievania. 
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11 Návrh geometrie chladiča 
Táto kapitola popisuje možnosť návrhu pasívneho chladiča s predikciou teploty tepelného zdroja. Tento 

návrh je založený na odhade teploty chladeného zdroja tepla, z ktorého je následne analyticky vypočítaný 

súčiniteľ prenosu tepla z chladiča do okolia, ktorý je ďalej použitý do numerickej simulácie, pre overenie 

správnosti počiatočného odhadu. Tepelná vodivosť materiálu sa určí výpočtom popísaným v tejto kapi-

tole. Postupnou iteráciou očakávanej teploty zdroja tepla sa dopracujeme k jeho skutočnej hodnote, tým 

že teplota zo simulácie bude rovná očakávanej teplote. Najväčšia výhoda tohoto prístupu spočíva v pres-

nosti odhadu priemernej tepelnej vodivosti a rýchlosti samotného výpočtu, nejedná sa totiž o výpočet 

prúdenia, súčiniteľ prestupu tepla je stanovený analytickým výpočtom. 

Samotný výpočet súčiniteľa prestupu tepla je vykonaný rovnakým spôsobom ako v kapitole 3 na strane 

31, ten je následne použitý v numerickej simulácii. 

Výpočet bol opäť vykonaný podľa [24]. 

Zvolené parametre pre výpočet: 

Šírka chladiča: W = 0,1 m Dĺžka chladiča: L = 0,05 m  

Teplota základne rebra: tb = premenlivá  Teplota okolia: tok = 20 °C 

  

Medzery medzi rebrami sú dané už navrhnutou geometriou, ich šírka sa pohybuje od 5 mm do 6mm vply-

vom technologických úkosov. Bola preto zvolená priemerná hodnota: 

 𝑧 = 0,0055 𝑚 (31) 

Výpočet súčiniteľu prestupu tepla medzi dvomi rebrami: 

Rayleighovo číslo Ra (vlastnosti vzduchu sa v každom výpočte menia, v závislosti na zvolenej teplote zá-

kladne, tieto vlastnosti boli prebrané z [27]): 

 𝑅𝑎 =
𝑔 ∙ 𝛽𝑣𝑧𝑑 ∙ 𝜃 ∙ 𝑧3

ν𝑣𝑧𝑑 ∙ α𝑣𝑧𝑑
 (32) 

Elenbaasovo číslo El: 

 𝐸𝑙 = 𝑅𝑎 ∙
𝑧

𝐿
 (33) 

Súčiniteľ prestupu tepla medzi rebrami h: 

 ℎ =
𝑘𝑣𝑧𝑑

𝑧
∙ (

576

𝐸𝑙2
+

2,873

𝐸𝑙
1
2

)

−
1
2

 (34) 

Táto hodnota sa následne vezme a dosadí sa v numerickej simulácii na celý povrch chladiča. 

V prípade plastového materiálu s tepelnou vodivosťou 20/5 W/m∙K v závislosti od orientácie plniva mu-

sela byť z dôvodu nemožnosti odhadu premenlivosti orientácie plniva zvolená iba jedna tepelná vodivosť. 

K výpočtu tejto vodivosti môžeme postupovať zistením určitej priemernej vodivosti. Pri predstave, že ma-

teriál vedie v dvoch smeroch teplo s vodivosťou 20 W/m∙K a v jednom smere s vodivosťou 5 W/m∙K je 

možný pokus o nájdenie jedného vektoru, ktorého dĺžka by stanovila priemernú vodivosť. 

Za predpokladu, že hodnoty tepelných vodivostí sú dĺžky tohto vektoru v jednotlivých smeroch, je možné 

vypočítať dĺžku jeho samotného týmto spôsobom. 
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 𝑑 = √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 (35) 

Kde 𝑑 je dĺžka vektoru tepelnej vodivosti a 𝑎, 𝑏, 𝑐 je jeho dĺžka premietnutá do jednotlivých osí. Avšak 

tento výsledok bude mimo požadovaného intervalu daného maximálnou a minimálnou vodivosťou mate-

riálu, pretože dĺžka vektoru je vždy väčšia ako akákoľvek jeho časť. Po dosadení: 

 𝑑 = √202 + 202 + 52 = 29,2 (36) 

Tak ako bolo očakávané ukázalo sa, že tento postup nie je správny a získaná hodnota sa vymyká požado-

vanému intervalu. 

Je teda vhodné predpokladať, že hľadaná dĺžka vektoru 𝑑 je jedno číslo ekvivalentné trom dĺžkam zada-

ných vektorov. Ten môžeme nájsť dosadením do nasledujúcej rovnice. 

 √𝑑2 + 𝑑2 + 𝑑2 = √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 (37) 

Kde 𝑑 je dĺžka daného vektoru a 𝑎, 𝑏, 𝑐 sú teraz tepelné vodivosti v jednotlivých smeroch a teda dĺžky 

ostatných vektorov, ktorých ekvivalent sa snažíme nájsť. Po úpravách: 

 𝑑 = √
𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2

3
= 16,8 (38) 

Výsledné číslo sa javí ako veľmi reálne, pretože spadá do intervalu tepelných vodivostí materiálu. Po do-

sadení tejto hodnoty do simulácii, však dochádzalo k tomu, že vypočítané teploty na zdroji tepla, boli vý-

razne nižšie než v realite. Toto číslo teda nepredstavuje realitu a je potrebné použiť iný výpočet pre ná-

jdenie optimálnej hodnoty. 

Keďže je pre priemerné vedenie tepla v materiáli výrazne dôležitejšia spodná hranica tepelnej vodivosti, 

ktorá celkovú tepelnú vodivosť brzdí, bol ďalej uvažovaný výpočet s dosadením tepelných odporov nad-

miesto tepelných vodivostí. Tepelné odpory sú rovné obráteným hodnotám vodivostí a rovnica pre výpo-

čet teda vyzerá nasledovne: 

 √
1

𝑑2
+

1

𝑑2
+

1

𝑑2
= √

1

𝑎2
+

1

𝑏2
+

1

𝑐2
 (39) 

Po úpravách: 

 
𝑑 =

1

√ 1
3𝑎2 +

1
3𝑏2 +

1
3𝑐2

= 8,2 
(40) 

Získaná hodnota taktiež spadá do intervalu maximálnej a minimálnej tepelnej vodivosti použitého mate-

riálu a je výrazne bližšie minimálnej tepelnej vodivosti. Po jej použití v simuláciách sa ukázalo, že ich vý-

sledky sú veľmi blízke nameraným výsledkom. 

Pre prípad druhého materiálu s výrazne nižšou tepelnou vodivosťou nie je možné tento postup použiť, 

analytický výpočet na začiatku návrhu predpokladá rovnakú teplotu zdroja tepla a základne u rebier, 

v tomto prípade je ale príliš odlišná a nehomogénna.  

V každej simulácii bol totožný tepelný tok v mieste zdroja tepla a to 15 W, rovnako ako v meraniach. 

Na základe známych teplôt z termočlánkov použitých pri meraniach geometrie 1, bola známa teplota 
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na konci meraných rebier a následne odvodená emisivita hliníkových chladičov. Na medzi-rebrové po-

vrchy bol aplikovaný model výpočtu prenosu tepla pomocou radiácie „Surface to Surface“, na všetky os-

tatné povrchy bol použitý model „To Ambient“. Na obr. 115 sú znázornené plochy, na ktorých bola nasta-

vená okrajová podmienka radiácia, a) ukazuje vonkajšie plochy s radiáciou do okolia, b) plochy v medzi-

rebrových priestoroch, ktoré na seba vzájomne žiaria a c) plocha, kde bolo umiestené ohrievacie teleso, 

ktoré malo vlastnú emisivitu povrchu 0,4. 

 
Obr. 115 Plochy s okrajovou podmienkou radiáciou 

Ďalšie parametre simulácií a výsledky sú v tab. 39: 

Tab. 39 Parametre simulácií pre návrh chladiča a ich výsledky 

Geometria 1. variant (6 mm rebrá) 2 . variant (3 mm rebrá) 

Materiál 

Hliník (AlCuMgPb) 

neleštený/semileš-
tený/leštený* 

Plast 

Hliník (AlCuMgPb) 

neleštený/semileš-
tený/leštený * 

Plast 

Vodivosť (W/m∙K) 130 8,2 130 8,2 

Predpokladaná 

teplota zdroja (°C) 
59/63/65 71 57/60/62 74 

Súčiniteľ prestupu 
tepla (W/m2∙K) 

6,50/6,76/6,88 7,20 6,36/6,57/6,70 7,34 

Emisivita povrchu 0,6/0,135 0,95 0,6/0,135 0,95 

Vypočítaná teplota 
zdroja (°C) 

58,4/63,5/65,2 70,8 56,6/60,0/61,9 74,3 

Priemerná nameraná 
teplota zdroja (°C) 

59,4/63,4/64,2 70,9** 57,5/59,6/59,9 77,2** 

Rozdiel simulácie 
od merania (°C) 

-1,0/+0,1/+1,0 -0,1 -0,9/-0,4/-2,0 -2,9 

 

*Emisivita bola určená na základe termovíznych snímok z merania a známeho teplotného poľa v chladiči 

v termočlánkoch. Hliníkové chladiče boli vyrezané z polotovaru elektroiskrivým drôtovým obrábaním, 

preto bola ich emisivita neobvykle vysoká. Povrch týchto chladičov bol následne vyleštený a chladiče boli 

opäť premerané s nižšou emisivitou, ktorá bola zistená rovnakým spôsobom. Chladiče mali najskôr vyleš-

tené všetky vonkajšie plochy a boli premerané a následne mali vyleštené aj medzi-rebrové plochy pre zná-

zornenie vplyvu emisivity na týchto plochách na celkovú efektivitu chladenia. 

**Pre porovnanie výsledkov zo simulácie s reálnym meraním bol použitý priemer meraní chladičov s vto-

kom taveniny do dlhej strany základne. 

a) b) c) 
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Z uvedených výsledkov je vidieť vysoká presnosť použitej metódy. Najväčšia odchýlka je v prípade plasto-

vého chladiča s 3 mm hrubými rebrami v prospech simulácie. Tento výraznejší rozdiel je pravdepodobne 

spôsobený nekvalitne vyrobenými chladičmi ako bolo ukázané na obr. 74 na strane 70. 

Na obr. 116 je ukázané porovnanie teplôt na konci rebier medzi simuláciou a priemerom meraní u prvej 

geometrie s rebrami hrubými 6 mm a vtokom taveniny do dlhej strany základne. Hlavný rozdiel je, že v prí-

pade meraní nie je tak vysoký rozdiel medzi jednotlivými rebrami ako v prípade simulácie. Priemerná tep-

lota na konci rebier je však veľmi podobná, pričom u meraní je o 1 °C vyššia. 

 
Obr. 116 Porovnanie teplôt na konci rebier medzi priemerom meraní vtoku do dlhej strany základne a 

simuláciou chladiča s 6 mm hrubými rebrami 

Obr. 117 ukazuje porovnanie teplôt v medzerách medzi simuláciou a priemerom meraní u prvej geometrie 

s rebrami hrubými 6 mm a vtokom taveniny do dlhej strany základne. Taktiež je tu vidieť rozdiel medzi 

teplotami v prípade meraní a simulácie, kde je teplota pre prípad meraní vyššia o 2,2 °C. 

 
Obr. 117 Porovnanie teplôt v medzerách medzi priemerom meraní vtoku do dlhej strany základne a si-

muláciou chladiča s 6 mm hrubými rebrami 

Rovnako ako geometria 1 so 6 mm hrubými rebrami bola takto porovnaná aj druhá geometria. Na obr. 

118 je uvedený rozdiel na koncoch rebier. Je vidieť výrazne vyššiu teplotu na všetkých rebrách v prípade 

meraní a zároveň aj priemer teplôt je vyšší o 7,5 °C. Tento rozdiel je z časti spôsobený nízkym rozlíšením 
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použitej termovíznej kamery a teda pri spracovaní termovíznych snímok je teplota nameraná na tenkých 

rebrách ovplyvnená teplotou v medzerách, ale aj nekvalitne vyrobenými skutočnými chladičmi a následne 

výrazne lepším výsledkom v prípade simulácie. 

 
Obr. 118 Porovnanie teplôt na konci rebier medzi priemerom meraní vtoku do dlhej strany základne a 

simuláciou chladiča s 3 mm hrubými rebrami 

Na obr. 119 je ukázané porovnanie teplôt v medzerách pre prípad druhej geometrie chladiča. Je tu opäť 

vidieť rovnomernejšie rozloženú teplotu naprieč rebrami v realite ako v prípade simulácie. Ich priemer sa 

líši o 3 °C. 

 
Obr. 119 Porovnanie teplôt v medzerách medzi priemerom meraní vtoku do dlhej strany základne a si-

muláciou chladiča s 3 mm hrubými rebrami 

11.1 Potrebná vodivosť materiálu pre dosiahnutie požadovanej efek-

tivity chladenia pri zachovaní pôvodnej geometrie 
Totožnou simuláciou je taktiež iteračne možné zistiť, aká by bola potrebná priemerná vodivosť pre do-

siahnutie požadovanej efektivity chladenia pasívneho chladiča. Pokiaľ si určíme požadovanú maximálnu 

teplotu a z nej vypočítame súčiniteľ prestupu tepla, tak následným menením tepelnej vodivosti materiálu 

v simulácii sa postupne dostaneme k požadovanému výsledku.  
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Napríklad v prípade, že je cieľ dosiahnuť teplotu zdroja tepla 62 °C pre geometriu s rebrami širokými 6 mm 

(o 2 °C ako v prípade hliníkového chladiča), bola týmto spôsobom zistená požadovaná priemerná tepelná 

vodivosť 20 W/m∙K. Teplota zdroja tepla s nastavením takejto vodivosti podľa simulácie vyšla 61,2 °C. 

Na základe rovnice 40 a za predpokladu rovnakých tepelne vodivostných pomerov vedenia tepla ako v prí-

pade meraného elektricky vodivého materiálu skúmaného v práci 4:1 (20/5 W/m∙K v závislosti na orien-

tácii prímesi) je možné určiť že požadovaný materiál by musel mať vodivosť 50/12,5 W/m∙K. 
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12 Vplyv emisivity na celkovú efektivitu 

chladenia pasívneho chladiča 
V porovnaní výsledkov v kapitole 11 na strane 109 sú uvedené teploty ohrievacieho telesa pre hliníkové 

chladiče s rôznou úpravou povrchu a teda s rôznou emisivitou. Z výsledkov je vidieť, že emisivita povrchu 

má vplyv na celkovú chladiacu efektivitu chladiča. Tento vplyv je malý, avšak nezanedbateľný v aplikácii, 

kde každý stupeň Celzia je dôležitý. V aplikácii ako sú automobilové svetlomety, kde odvod tepla konvek-

ciou je vďaka stiesnenému priestoru svetlometu značne obmedzený môže mať odvod tepla radiáciou ešte 

väčší význam. Skúmané plastové chladiče majú práve v porovnaní s klasicky využívanými materiálmi ako 

jednu z najdôležitejších výhod svoju vysokú emisivitu. 

Z tohto dôvodu boli obe geometrie hliníkového chladiča premerané s rôznymi výkonmi (s krokom 2,5 W) 

za účelom dosiahnutia odlišných rozdielov teploty povrchu a okolia a teda vplyvu zmeny odvodu tepla 

konvekciou a radiáciou v závislosti od ΔT. Boli premerané hliníkové chladiče s vysokou emisivitou povrchu 

0,6, chladiče vyleštené na svojich vonkajších plochách s emisivitou 0,135 a chladiče vyleštené taktiež v me-

dzi-rebrovom priestore za účelom preukázania dôležitosti emisivity aj na týchto plochách. Merania boli 

vykonané pri dvoch teplotách okolia 20 a 50 °C, pretože prenos tepla radiáciou rastie so štvrtou mocninou 

teploty a dá sa teda očakávať väčší vplyv pri vyšších teplotách okolia. 

Na obr. 120 je ukázaný nárast teploty ohrievacieho telesa v závislosti na výške elektrického príkonu pre 

obe geometrie a pre teplotu okolia 20 °C. Je možné si všimnúť nelineárneho nárastu teploty ale aj výraz-

ného nárastu teploty ohrievacieho telesa, pri vyleštení vonkajších plôch chladiča. Pri vyleštení medzi-reb-

rových plôch došlo k ďalšiemu nárastu teploty, avšak už nie tak výraznému, tieto plochy tvoria dutinu 

a preto sa ich emisivita prakticky javí ako vyššia než v skutočnosti je. 

Z oboch grafov je taktiež možné si všimnúť, že pri nízkych výkonoch majú obe geometrie takmer totožnú 

efektivitu chladenia, avšak s nárastom tepelného výkonu sa geometria 2 s tenšími rebrami a teda ich vyš-

ším počtom stáva výrazne efektívnejšou. Pri elektrickom príkone a teda totožnom tepelnom výkone 2,5 W 

je rozdiel v teplote ohrievacieho telesa zhruba 1 °C (v závislosti od emisivity povrchu), pri výkone 25 W 

dosahuje tento rozdiel až 4 °C. 
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Obr. 120 Nárast teploty ohrievacieho telesa u hliníkových chladičov oboch geometrií pri rôznych úpra-

vách povrchu pri teplote okolia 20 °C 

Rovnaké porovnanie bolo vykonané aj pre teplotu okolia 50 °C a výsledky z neho sú ukázané na obr. 121. 

Maximálny výkon bol iba 17,5 W z dôvodu vysokej teploty ohrievacieho telesa a teda nízkeho elektrického 

prúdu, ktorý použitý zdroj nebol schopný vykompenzovať napätím.   

  

Geometria 1 – 6 mm široké rebrá 

Geometria 2 – 3 mm široké rebrá 



115 

 

 

 
 

 
Obr. 121 Nárast teploty ohrievacieho telesa u hliníkových chladičov oboch geometrií pri rôznych úpra-

vách povrchu pri teplote okolia 50 °C 

Pre obe teploty okolia je možné si všimnúť rozdielny nárast teploty s vyleštením vonkajších plôch a plôch 

v medzi-rebrovom priestore. Tento rozdiel môže byť spôsobený chybou merania, tým že medzi-rebrové 

plochy sa chovajú ako dutina ale taktiež aj rôznym pomerom vonkajších plôch a plôch medzi-rebrových. 

Vonkajšie plochy u geometrie 1 majú celkovú plochu 18 781,92 mm2 a plochy medzi-rebrové tvoria   

25 500,72 mm2 plochy chladiča. Ich pomer je teda 3/4. Zatiaľ čo u geometrie 2 majú vonkajšie plochy roz-

lohu 15 170,53 mm2 a plochy medzi-rebrových priestorov majú veľkosť 35 063,49  mm2 a teda ich pomer 

je 3/7. 

Zo všetkých kriviek je taktiež vidieť utlmujúci nárast teploty ohrievacieho telesa s rovnakým krokom ná-

rastu tepelného výkonu. Je to spôsobené nárastom odvodu tepla radiáciou so štvrtou mocninou teploty 

chladiča. 

12.1 Výpočet tepelného toku chladičom vzhľadom na emisivitu 
Pokiaľ poznáme očakávanú teplotu zdroja tepla a teda aj chladiča (v prípade plastových chladičov, to 

vzhľadom na vysoký teplotný gradient v chladiči nie je možné), môžeme vypočítať množstvo tepla z chla-

diča odchádzajúceho do okolia konvekciou a radiáciou. S použitím rovníc v kapitole 3 Plasty s vysokou 

Geometria 1 – 6 mm široké rebrá 

Geometria 2 – 3 mm široké rebrá 
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tepelnou vodivosťou a ich funkčnosť na stranách 29 a 31 môžeme vypočítať súčiniteľ prestupu tepla kon-

vekciou v závislosti od rozdielu teploty chladiča a teploty okolia pre vonkajšie plochy a plochy v medzi-

rebrových priestoroch. Obr. 122 ukazuje nárast tohto koeficientu pre obe plochy a pre obe skúmané tep-

loty okolia. Je možné si všimnúť výrazný pokles súčiniteľu v medzi-rebrových priestoroch pre vyššiu tep-

lotu okolia. V prípade vonkajších plôch je súčiniteľ prestupu tepla konvekciou takmer totožný. 

 
Obr. 122 Závislosť súčiniteľu prestupu tepla konvekciou od teploty okolia pre vonkajšie plochy chladiča 

A1 a pre plochy medzi-rebrových priestorov A2 

Pre výpočet tepelného toku radiáciou je potrebné najskôr vypočítať je hustotu qrad. Tú zistíme z nasledu-

júcej rovnice [16]: 

 
𝑞𝑟𝑎𝑑 =

𝜎

1
𝜀

+
1

𝜀𝑜𝑘
− 1

∙ (𝑇4 − 𝑇𝑜𝑘
4 ) 

(41) 

Kde σ je Stefan-Boltzmannova konštanta s hodnotou 5,67∙10-8 W∙m2/K4, εok je emisivita okolitých po-

vrchov, Tok je teplota okolia, T je teplota chladiča a ε je jeho emisivita. 

Vypočítané hustoty tepelného toku radiáciou sú zobrazené na obr. 123. Hustoty boli vypočítané pre emi-

sivity povrchu 0,135, 0,6 a 0,95 a teploty okolia 20 a 50 °C. Emisivita okolitých povrchov bola vždy 0,95. 
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Obr. 123 Zmena hustoty tepelného toku v závislosti na rozdiele teploty chladiča a okolia pre rôzne emisi-

vity chladiča a teploty okolia 

Pre výpočet celkového tepelného toku radiáciou je potrebné zistiť súčiniteľ prestupu tepla radiáciou, ten 

si môžeme zadefinovať ako hustotu tepelného toku podelenú ΔT. 

 ℎ𝑟𝑎𝑑 =  
𝑞𝑟𝑎𝑑

𝛥𝑇
 (42) 

Tento súčiniteľ je ale odlišný pre voľné vonkajšie plochy a pre plochy v medzi-rebrových priestoroch, ktoré 

sa chovajú ako dutiny. Pre vonkajšie plochy je vypočítaný súčiniteľ prestupu tepla radiáciou zobrazený 

na obr. 124. 

 
Obr. 124 Súčiniteľ prestupu tepla radiáciou v závislosti na rozdiele teploty chladiča a okolia pre rôzne 

emisivity chladiča a teploty okolia 

Pre výpočet súčiniteľu prestupu tepla radiáciou z medzi-rebrových priestorov je potrebné najskôr vypočí-

tať uhlový súčiniteľ. Pokiaľ sa bližšie pozrieme na priestor medzi rebrami, je možné okolie, kam je vyžaro-

vané teplo z tohto priestoru, nahradiť plochou Aok. Schematické zobrazenie je ukázané na obr. 125. 
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Obr. 125 Plochy pre výpočet uhlového súčiniteľu 

Podľa rovníc uvedených v [16] a ich následných úpravách získame tento faktor nasledovne: 

 𝐴𝑜𝑘 ∙ (𝐹𝑜𝑘→𝑟𝑒𝑏 + 𝐹𝑜𝑘→𝑚𝑒𝑑𝑧+𝐹𝑜𝑘→𝑟𝑒𝑏) = (𝐴𝑟𝑒𝑏 + 𝐴𝑚𝑒𝑑𝑧 + 𝐴𝑟𝑒𝑏) ∙ 𝐹𝑟𝑒𝑏+𝑚𝑒𝑑𝑧+𝑟𝑒𝑏→𝑜𝑘  (43) 

Kde Aok je náhradná plocha reprezentujúca okolie, Areb je plocha rebra, Amedz je plocha medzery, Fok→reb je 

uhlový súčiniteľ radiácie okolie → rebro,  Fok→medz je uhlový súčiniteľ radiácie okolie → medzera 

a Freb+medz+reb→ok je uhlový súčiniteľ radiácie celého medzi-rebrového priestoru → okolie. 

V uzavretom priestore je súčet uhlových súčiniteľov z jednej plochy na všetky ostatné rovný 1 a po úpra-

vách teda dostaneme: 

 𝐹𝑟𝑒𝑏+𝑚𝑒𝑑𝑧+𝑟𝑒𝑏→𝑜𝑘 =  
𝐴𝑜𝑘

𝐴𝑟𝑒𝑏 + 𝐴𝑚𝑒𝑑𝑧 + 𝐴𝑟𝑒𝑏
 (44) 

A súčiniteľ prestupu tepla radiáciou v medzi-rebrových priestoroch je teda: 

 ℎ𝑟𝑎𝑑𝑚
=  𝐹𝑟𝑒𝑏+𝑚𝑒𝑑𝑧+𝑟𝑒𝑏→𝑜𝑘 ∙

𝑞𝑟𝑎𝑑

𝛥𝑇
 (45) 

Vypočítané medzi-rebrové súčinitele sú na obr. 126. Je možné si všimnúť, že tieto súčinitele sú 10-násobne 

menšie ako súčinitele pre prípad voľných plôch, medzi-rebrový priestor sa chová ako dutina a žiari predo-

všetkým sám na seba. 

Aok 

A
reb

 

A
reb

 

Amedz 
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Obr. 126 Súčiniteľ prestupu tepla radiáciou v závislosti na rozdiele teploty chladiča a okolia pre rôzne 

emisivity chladiča a teploty okolia pre medzi-rebrové priestory 

Pri známom súčiniteli prestupu tepla radiáciou môžeme vypočítať celkový tepelný tok radiáciou z vonkaj-

ších, medzi-rebrových plôch a z celého chladiča dohromady. 

 𝑄𝑟𝑎𝑑 =  ℎ𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝐴𝑖 ∙ 𝛥𝑇 = 𝑞𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝐴𝑖  (46) 

Kde Ai je plocha pre ktorú tepelný tok počítame. 

Tepelné toky pre obe geometrie, obe teploty okolia a tri počítané emisivity sú na obr. 127. 
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Obr. 127 Tepelné toky radiáciou pre obe geometrie, vonkajšie plochy chladičov A1, medzi-rebrové plo-

chy A2, celkovú plochu A a pre emisivity 0,135, 0,6 a 0,95 

Analogicky získame tepelný tok z chladiča do okolia konvekciou: 

 𝑄𝑘𝑜𝑛𝑣 =  ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣 ∙ 𝐴𝑖 ∙ 𝛥𝑇 (47) 

Ten je zobrazený na obr. 128. 

 

Geometria 1 – 6 mm široké rebrá Geometria 2 – 3 mm široké rebrá 
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Obr. 128 Tepelné toky konvekciou pre obe geometrie, vonkajšie plochy chladičov A1, medzi-rebrové plo-

chy A2, celkovú plochu A 

Sčítaním tepelného toku konvekciou a radiáciou dostaneme celkový tepelný tok z chladiča v závislosti 

od jeho teploty a emisivity jeho povrchu. Tieto výsledky môžeme následne porovnať s výsledkami z me-

raní. 

Toto porovnanie je ukázané na obr. 129. Čiarkované čiary z meraní predstavujú výsledky už ukázané 

na obr. 120 a obr. 121, pre účely porovnania boli prehodené osy a absolútna teplota bola nahradená roz-

dielom teplôt s teplotou okolia. Je možné si všimnúť, že na základe výpočtu je potrebné menšie ΔT pre do-

siahnutie daného tepelného toku ako v prípade merania. To je spôsobené tým, že na skutočnom chladiči 

existuje teplotný spád a teplota bola meraná na ohrievacom telese a teda v najteplejšom mieste. 

Geometria 1 – 6 mm široké rebrá 

Geometria 2 – 3 mm široké rebrá 
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Obr. 129 Porovnanie celkových tepelných tokov z chladičov do okolia v závislosti na emisivite 

12.2 Vplyv emisivity na chladiacu efektivitu plastového chladiča 
V predchádzajúcej podkapitole bol ukázaný výrazný nárast tepelného toku radiáciou vplyvom vyššej emi-

sivity povrchu chladiča. Hliníkový chladič s emisivitou 0,6 vyžaroval mnohonásobne viac tepla ako chladič 

s emisivitou iba 0,135 a chladič s emisivitou 0,95 by vyžaroval takmer dvojnásobok ako ten s emisivitou 

0,6. Z tohto pohľadu dáva využitie vysoko vodivých plastových materiálov ako plastových chladičov ešte 

väčší zmysel a to najmä v prípade, že je ich geometria prispôsobená vyžarovaniu tepla do okolia. 

Geometria 1 – 6 mm široké rebrá Geometria 2 – 3 mm široké rebrá 
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Na obr. 130 je ukázaný rozdiel teplôt ohrievacieho telesa pre chladič geometrie 1 s 6 mm širokými rebrami 

z vysoko tepelne vodivého a elektricky vodivého plastového materiálu s najväčšou efektivitou chladenia 

podľa kapitoly 8, s hliníkovými chladičmi geometrie 2 s 3 mm širokými chladičmi s nelešteným a lešteným 

povrchom pre teploty okolia 20 a 50 °C. Je opäť vidieť výrazne vyššiu efektivitu chladenia u nelešte-

ného hliníku vďaka jeho vyššej emisivite v porovnaní s lešteným náprotivkom. Plastový chladič dosahuje 

výrazne nižšej chladiacej efektivity, ale tento rozdiel nie je až taký výrazný v prípade teploty okolia 50 °C. 

V prípade aplikácie, kde teplota okolia je výrazne vyššia od štandardnej izbovej teploty, nedosahujú plas-

tové chladiče tak výrazne nižšej efektivity a to práve vďaka ich vysokej emisivite povrchu. Takouto apliká-

ciou sú napríklad automobilové svetlomety, ktoré sú vyhrievané motorovým priestorom. 

 
Obr. 130 Porovnanie teplôt ohrievacieho telesa chladeného plastovým chladičom geometrie 1 s tep-

lotami na hliníkových chladičoch geometrie 2 

V tab. 40 sú číselne zobrazené výsledky ukázané na obr. 130 pre teplotu okolia 20 °C. Sú tu taktiež vyčís-
lené rozdiely teplôt ohrievacieho telesa medzi plastovým chladičom a hliníkovými náprotivkami. 

Tab. 40 Porovnanie teplôt ohrievacieho telesa chladeného plastovým chladičom geometrie 1 s teplotami 
na hliníkových chladičoch geometrie 2 pri teplote okolia 20 °C 

Výkon (W) 
Teplota plast 

ε 0,95 (°C) 
Teplota hliník 

ε 0,6 (°C) 
Rozdiel (°C) 

Teplota hliník 
ε 0,135 (°C) 

Rozdiel (°C) 

2,5 32,8 31,3 1,5 31,4 1,4 

5 40,6 37,7 2,9 38,4 2,2 

7,5 49,1 43,7 5,4 44,3 4,8 

10 55,8 48,6 7,2 50,2 5,6 

12,5 63,1 53,5 9,6 55,4 7,7 

15 69,5 57,5 12,0 59,9 9,6 

17,5 76,3 61,8 14,5 65,0 11,3 

20 82,4 66,1 16,3 69,2 13,2 

 

V tab. 41 sú číselne zobrazené výsledky ukázané na obr. 130 avšak pre teplotu okolia 50 °C. Opäť sú tu 

vyčíslené rozdiely teplôt ohrievacieho telesa medzi plastovým chladičom a hliníkovými náprotivkami. 
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Záporný rozdiel teploty pre výkon 2,5 W môže byť spôsobený odchýlkou merania a chybou regulácie prí-

konu, v prípade plastu bol príkon 2,48 W a v prípade nelešteného a lešteného hliníku 2,53 W, čo predsta-

vuje nárast o 2 %. Tento rozdiel sa však objavil aj pri meraní chladičov v uzavretom priestore v kapitole 13 

kde boli príkony totožné. 

 

Tab. 41 Porovnanie teplôt ohrievacieho telesa chladeného plastovým chladičom geometrie 1 s teplotami 
na hliníkových chladičoch geometrie 2 pri teplote okolia 50 °C 

Výkon (W) 
Teplota plast 

ε 0,95 (°C) 
Teplota hliník 

ε 0,6 (°C) 
Rozdiel (°C) 

Teplota hliník 
ε 0,135 (°C) 

Rozdiel (°C) 

2,5 62,0 62,1 -0,1 62,6 -0,6 

5 70,8 68,0 2,8 69,6 1,2 

7,5 78,2 73,5 4,7 75,9 2,3 

10 85,5 78,9 6,6 82,4 3,1 

12,5 93,2 84,0 9,2 86,8 6,4 

15 98,4 88,7 9,7 91,9 6,5 
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13 Efektivita chladiča v uzavretom pries-

tore 
V predchádzajúcej kapitole bolo ukázané, že vysoko tepelne vodivé plastové pasívne chladiče môžu za is-

tých podmienok mať svoju chladiacu efektivitu výrazne bližšiu k efektivite hliníkových chladičov (vysoká 

teplota okolia, nízka emisivita povrchu hliníkového chladiča...). Aplikácie ako automobilové svetlomety, 

majú okrem teploty vyššej ako izbová teplota ešte jednu veľmi špecifickú charakteristiku, a to stiesnený 

uzavretý priestor. V takomto priestore je odvod tepla konvekciou silno potlačený, zatiaľ čo odvod tepla 

radiáciou rastie následným vyšším ohrievaním chladiča. 

Pre porovnanie chladiacej efektivity v takýchto zhoršených podmienkach boli do meracieho boxu vložené 

dva oceľové plechy, totožné so stenami boxu, po hranách opatrené tesnením a skrutkami slúžiacimi 

k úchytu chladiča pritiahnuté k držiakom po stranách boxu. Tieto plechy boli na svojich vnútorných po-

vrchoch taktiež nastriekané grafitovým sprejom, za cieľom dosiahnutia známej emisivity celého okolia. 

Na obr. 131 je ukázaný plastový chladič (vľavo) a hliníkový chladič (vpravo) v takto upravenom meracom 

boxe. Uprostred spodného plechu bola vyvŕtaná diera pre napájanie ohrievacieho telesa a pre vedenie 

termočlánku na ňom uloženom. Touto dierou bol taktiež do vymedzeného priestoru vložený odporový 

teplomer PT100 za účelom merania teploty vzduchu vo vnútri. 

 
Obr. 131 Chladiče uložené v meracom boxe s obmedzeným priestorom 

Tento priestor bol široký a hlboký ako základný box, jeho výška ale bola vymedzená na 90 mm, teda cel-

kový objem uzavretého priestoru bol 3,6 dm3. 

Bol opäť porovnávaný plastový chladič geometrie 1 s 6 mm širokými rebrami s hliníkovými chladičmi geo-

metrie 2 s 3 mm širokými rebrami. Chladiaca efektivita chladičov bola meraná s krokom elektrického prí-

konu 2,5 W pre teploty okolia 20 a 50 °C. 

Za izbovej teploty dosahoval plastový chladič v porovnaní s hliníkovými chladičmi menšieho rozdielu chla-

diacej efektivity v uzavretom priestore než ako tomu bolo za ideálnych podmienok v kapitole 8. Na obr. 

132 je nárast teploty ohrievacieho telesa uloženom na troch meraných chladičoch v uzavretom priestore 

s teplotou okolia 20 C. A presné hodnoty sú vyčíslené v tab. 42. 
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Obr. 132 Porovnanie teplôt ohrievacieho telesa chladeného plastovým chladičom geometrie 1 s tep-

lotami na hliníkových chladičoch geometrie 2 v uzavretom priestore pri teplote okolia 20 °C 

Tab. 42 Porovnanie teplôt ohrievacieho telesa chladeného plastovým chladičom geometrie 1 s teplotami 
na hliníkových chladičoch geometrie 2 v uzavretom priestore pri teplote okolia 20 °C 

Výkon (W) 
Teplota plast 

ε 0,95 (°C) 
Teplota hliník 

ε 0,6 (°C) 
Rozdiel (°C) 

Teplota hliník 
ε 0,135 (°C) 

Rozdiel (°C) 

2,5 33,4 32,3 1,1 33,5 -0,1 

5 43,6 41,0 2,6 43,2 0,4 

7,5 52,8 48,1 4,7 50,6 2,2 

10 61,1 55,5 5,6 57,9 3,2 

12,5 70,5 62,0 8,5 65,8 4,7 

15 77,6 69,2 8,4 73,1 4,5 

17,5 85,9 75,3 10,6 78,9 7,0 

20 92,2 81,3 10,9 86,4 5,8 
 

V prípade teploty okolia 50 °C dosahoval plastový chladič takmer totožnej chladiacej efektivity ako chladič 

z hliníku s nízkou emisivitou povrchu. V prípade nízkych výkonov dokonca lepšiu, tak ako sa ukázalo v ka-

pitole 12 na strane 124. Obr. 133 ukazuje postupný nárast teploty ohrievacieho telesa s nárastom privá-

dzaného elektrického príkonu pri teplote okolia 50 °C. A v tab. 43 sú zobrazené číselné hodnoty a rozdiely 

teplôt v prípade hliníkových chladičov s chladičom plastovým. 
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Obr. 133 Porovnanie teplôt ohrievacieho telesa chladeného plastovým chladičom geometrie 1 s tep-

lotami na hliníkových chladičoch geometrie 2 v uzavretom priestore pri teplote okolia 50 °C 

Tab. 43 Porovnanie teplôt ohrievacieho telesa chladeného plastovým chladičom geometrie 1 s teplotami 
na hliníkových chladičoch geometrie 2 v uzavretom priestore pri teplote okolia 50 °C 

Výkon (W) 
Teplota plast 

ε 0,95 (°C) 
Teplota hliník 

ε 0,6 (°C) 
Rozdiel (°C) 

Teplota hliník 
ε 0,135 (°C) 

Rozdiel (°C) 

2,5 62,9 61,9 1,0 63,9 -1,0 

5 72,7 70,4 2,3 73,0 -0,3 

7,5 81,5 78,4 3,1 80,9 0,6 

10 89,6 85,4 4,2 89,4 0,2 

12,5 97,1 90,9 6,2 95,7 1,4 

15 101,9 96,9 5,0 100,2 1,7 
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14 Návrh plastového chladiča s ohľadom 

na prenos tepla radiáciou a jeho hmotnosť 
V kapitole 8 bola nájdená vhodná hrúbka rebier pre efektívnejší odvod tepla z plastového chladiča, kde sa 

ukázalo, že štandardný prístup „čím viac rebier, tým lepšie“ neplatí. V kapitole 12 bolo ďalej ukázané, že 

v prospech plastových chladičov slúži aj ich vysoká emisivita povrchu a na základe týchto poznatkov je 

možné ich geometriu ďalej optimalizovať pre ďalšie navýšenie ich chladiacej efektivity.  

Vzájomne rovnobežne uložené rebrá nie sú z pohľadu odvodu tepla radiáciou vhodné, pretože väčšinu ich 

tepla vyžarujú jedno na druhé. Ako bolo ukázané v rovnici 44 pomer tepla radiáciou vyžiareného do okolia 

lineárne rastie s rastom medzery medzi rebrami na ich okraji. 

Pôvodná geometria s 6 mm rebrami bola teda mierne upravená a bol urobený návrh, kde vzhľadom 

na prostredné rebro bolo každé ďalšie vzdialenejšie rebro naklonené o 5°, teda krajné rebrá dosahovali 

náklon 20° od svojej pôvodnej polohy. Táto zmena je zobrazená na obr. 134. 

 
Obr. 134 Zmena geometrie 1 s postupným náklonom rebier o 5° 

Takto pozmenená geometria bola otestovaná v numerickej simulácii prezentovanej v kapitole 11. V tab. 

44 je porovnanie teplôt zdroja tepla medzi pôvodnou a upravenou geometriou pre teploty okolia 20 

a 50 °C pri tepelnom toku 15W. 

Tab. 44 Porovnanie výsledkov simulácie pre pôvodnú geometriu chladiča a pre geometriu s naklonenými 
rebrami pre teploty okolia 20 a 50 °C 

Teplota okolia (°C) 
Teplota zdroja tepla – 

pôvodná geometria (°C) 
Teplota zdroja tepla – 

upravená geometria (°C) 
Rozdiel (°C) 

20 70,8 68,4 2,4 

50 100,1 96,9 3,2 

 

Simulácia ukazuje teda vyššiu chladiacu efektivitu pre takto upravenú geometriu a taktiež výraznejšie zlep-

šenie pre vyššiu teploty okolia.  

Ďalšia zmena, ktorá nastala pri takomto náklone rebier bolo zmenšenie hmotnosti, kde z pôvodných 223 g 

klesla hmotnosť na 216 g. 

Z pohľadu ďalšej redukcie hmotnosti je možné skrátiť rebrá s ich narastajúcou vzdialenosťou od rebra 

uprostred. Príklad takejto zmeny je ukázaný na obr. 135. 

 
Obr. 135 Skrátenie rebier v závislosti na vzdialenosti od stredu základne 

Novo vzniknutá geometria bola opäť podrobená numerickej simulácii a porovnanie výsledkov je v tab. 45. 
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Tab. 45 Porovnanie výsledkov simulácie pre geometriu chladiča s naklonenými rebrami a pre geometriu 
s naklonenými a postupne skrátenými rebrami pre teploty okolia 20 a 50 °C 

Teplota okolia (°C) 
Teplota zdroja tepla – 
naklonené rebrá(°C) 

Teplota zdroja tepla – 
skrátené rebrá(°C) 

Rozdiel (°C) 

20 68,4 69,8 1,4 

50 96,9 98,5 1,6 

 

Je tu vidieť pokles chladiacej efektivity , ktorá je ale aj napriek tomu stále lepšia ako v prípade rovnobež-

ných rebier. Avšak, pri takejto zmene došlo k poklesu hmotnosti z 216 g na len 201 g.
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Záver 
Táto práca rozoberá možnosť a problematiku využitia vysoko tepelne vodivých nekovových (konkrétne 

plastových) materiálov ako náhradu typicky používaných kovov ako pasívnych chladičov. 

Práca je rozdelená na dve hlavné časti a to teoretickú a praktickú. V teoretickej časti práca predstavuje 

možnú oblasť využitia nekovových pasívnych chladičov, a to v automobilových svetlometoch. Práve v tejto 

oblasti by si nové chladiče mohli nájsť uplatnenie, pretože s neustále rastúcou dominanciou nových LED 

technológií, potreba chladenia svetlometov rastie, pre ich fyzikálnu neschopnosť odpadové teplo zo seba 

vyžiariť, tak ako tomu bolo u predchádzajúcich technológií. Automobilové svetlomety naviac tvoria malý 

stiesnený priestor, kde je odvod tepla z chladiča do okolia výrazne obmedzený a práve z tohto dôvodu 

môžu chladiče aj s výrazne nižšou tepelnou vodivosťou dosahovať obdobných výsledkov. 

Ďalej je nahliadnuté na problematiku vysoko tepelne vodivých plastov a to konkrétne na ich neizotropnú 

tepelnú vodivosť. Tá je spôsobená geometriou použitého plniva a jeho orientáciou v telese, ktorá prísne 

podlieha smeru toku taveniny pri výrobe chladiča. Práve túto oblasť teoretická časť práce skúma ako po-

slednú a po-ukazuje na značné rozdiely v orientácii plniva vplyvom voľby vtoku taveniny. 

Je tu zároveň poukázané na výsledky v efektivite chladiča pri výraznej zmene tepelnej vodivosti, kde je 

vidieť, že rozdiel v celkovej efektivite chladenia je výrazne menší ako rozdiel vo vodivosti. Tento rozdiel je 

ukázaný ako kompletným analytickým výpočtom, tak aj numerickou simuláciou, medzi ktorými sú veľmi 

podobné výsledky. Na záver teoretickej časti je ukázaná dôležitosť orientácie vodivosti v chladiči a vplyv 

vtoku taveniny do formy na orientáciu prímesi. 

V praktickej časti sú skúmané oblasti z časti teoretickej, prevedené na skutočné chladiče a skutočné ko-

merčne dostupné materiály.  

Pre účely tejto práce boli vyrobené dve geometrie chladičov (kapitola 6), ktoré sa v zásade líšili iba 

v hrúbke rebier a následnému počtu medzi nimi (z technologických dôvodov bola rozdielna aj hrúbka zá-

kladne, ktorá bola zvolená tak, aby nedochádzalo k jej prepadu). Tenšie rebrá mali hrúbku 3 mm, čo sa 

ukázalo pre skúmané materiály ako technologický limit a hrubšie rebrá mali hrúbku dvojnásobnú, teda 

6 mm. Obe geometrie boli vyrobené tromi odlišnými spôsobmi, ktoré sa medzi sebou odlišovali vtokom 

taveniny do tela samotného chladiča ako popisuje kapitola 7. Jednalo sa konkrétne o tok do dlhšej strany 

základne chladiča (rovnobežne s rebrami), do kratšej strany základne (kolmo k rebrám) chladiča a do jej 

stredu. 

Práca skúma dva plastové materiály, ktoré sú obohatené o tepelne vysoko vodivé plnivá a ich rozdiel je 

v ich schopnosti okrem tepla viesť aj elektrinu. Elektricky nevodivý materiál so síce výraznou tepelnou 

vodivosťou v porovnaní s klasickými plastmi sa však nejaví ako dobrá náhrada, použité plnivo ho robí po-

dobne ťažkým ako klasické hliníkové chladiče a efektivita chladenia je výrazne nižšia. 

Tepelne vysoko vodivý a taktiež elektrický vodivý materiál, ktorý pre svoju tepelnú vodivosť využíva plnivo 

vo forme grafitových vločiek sa javí ako možná náhrada klasických chladičov. Jeho hmotnosť je v porov-

naní s hliníkovými zliatinami zhruba polovičná a aj keď je jeho chladiaca efektivita taktiež nižšia, dosahuje 

v rámci ušetrenej hmotnosti dobrých výsledkov. 

Všetky merané varianty boli premerané v dvoch pozíciách, klasickej a „hore-nohami“ ako bližšie popisuje 

kapitola 8. Ukázalo sa totiž, že v prípade vstupu taveniny do dlhej strany základne sa jej tok na konci rebier 

stočí a teda je v tomto mieste inak orientované vysoko tepelne vodivé plnivo. Tým pádom sa studený 

nasávajúci vzduch zo spodnej časti chladiča dostane do tejto oblasti v jednom prípade skôr a v druhom 

prípade neskôr až pri opúšťaní chladiča. Toto spôsobuje výrazne rozdielne teplotné gradienty a takto vy-

robený chladič dosahuje výrazne lepšej chladiacej efektivity iba správnym umiestnením. V prípade mera-

nia v jednej polohe bola teplota zdroja tepla 72,3 °C a v druhej polohe 69,5 °C, rozdiel bol teda 2,8 °C pri 

zachovaní rovnakých podmienok (teplota okolia, výkon ohrievacieho telesa). 
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V tejto časti sú pre každé meranie ukázané nie len teploty zdroja tepla po ustálení a teda ich chladiaca 

efektivita, ale aj priebeh vývoja teplôt po dĺžke jednotlivých rebier a medzier medzi nimi, a teda rozloženie 

teplotného poľa na nich. Práve v prípade vtoku do dlhej strany základne sa ukazuje aj výrazne iné rozlože-

nie teplôt ovplyvnené iným rozložením tepelnej vodivosti v rebrách vzhľadom na prúdiaci vzduch. 

Z tejto časti vznikla ďalej popísaná jednoduchá a rýchla metodika navrhnutia pasívneho chladiča s ohľa-

dom na jeho neizotropnú tepelnú vodivosť, ktorá je popísaná v kapitole 11. Tento postup sa skladá sčasti 

z analytického výpočtu, kde sa odhadne teplota zdroja tepla a dopočíta sa súčiniteľ prestupu tepla, ktorý 

sa následne aplikuje do numerickej simulácie, kde je tepelná vodivosť materiálu určená z prepočtu jed-

notlivých tepelných odporov. 

Ďalej v kapitole 12 je uvedený často zanedbávaný význam odvodu tepla radiáciou u pasívnych chladičov 

a jeho veľký význam práve u plastových chladičov, vďaka ich vysokej emisivite. U chladiča s vysokou emi-

sivitou povrchu je viac ako tretina tepla z jeho tela odvedená do okolia práve tepelnou radiáciou. Táto 

zložka môže byť výrazne zvýšená optimalizovaním geometrie chladiča pre zlepšenie radiácie z medzi-reb-

rových plôch do okolia. Taktiež sa ukázalo, že pri vyšších teplotách okolia má práve tento spôsob prenosu 

tepla ešte výraznejší vplyv, kde v totožných ideálnych podmienkach a za rovnakého tepelného výkonu 

zdroja tepla 15 W, pri zmene teploty okolia z 20 na 50 °C klesol rozdiel teploty ohrievacieho telesa medzi 

hliníkovým a plastovým chladičom z 9,6 na 6,5 °C. 

V kapitole 13 práca experimentálne porovnala lepšiu hliníkovú geometriu s najlepšou plastovou variantou 

v uzavretom priestore  za vysokej teploty okolia, aby priblížila podmienky skutočného automobilového 

svetlometu. Práve v tomto porovnaní sa ukázalo, že plastový chladič môže dosahovať takmer totožných 

výsledkov ako chladič z hliníku. Pri výkone 15 W za teploty okolia 20 °C bol rozdiel teploty na ohrievacom 

telese 4,5 °C a pri zvýšení teploty okolia na 50 °C bol tento rozdiel iba 1,7 °C. 

Kapitola 14 berie predchádzajúce zistenia do úvahy (vhodná geometria, vplyv emisivity na chladenie...) 

a aplikuje ich na vylepšenie stávajúcej geometrie, kde sa ukázalo, že s náklonom rebier od ich spoločnej 

rovnobežnosti sa dá dosiahnuť ešte lepšej chladiacej efektivity. Dokonca pri následnom skrátený dĺžky 

rebier v závislosti od vzdialenosti od stredu základne za účelom zníženia hmotnosti chladiča, môže byť 

efektivita chladiča lepšia ako pri zachovaní ich rovnobežnosti.  

Pasívne chladiče vyrobené z nekonvenčných materiálov, v tomto prípade z vysoko tepelne vodivých plas-

tov, sa teda javia ako možná alternatíva klasickým materiálom, avšak je potrebné ich aplikovať do správ-

nych podmienok (stiesnený priestor, vysoká teplota okolia) a ich geometria musí byť taktiež prispôsobená 

ich vlastnostiam (neizotropná tepelná vodivosť, vysoká emisivita).  
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Zoznam použitých symbolov 
Symbol Význam Jednotka 

Q Tepelný tok [W] 

A Plocha [m2] 

t Teplota [°C] 

L Dĺžka [m] 

W Šírka [m] 

H Výška [m] 

k Tepelná vodivosť [W/m2] 

θ Prebytočná teplota [K] 

α Tepelná difuzivita [m2/s] 

β Objemová rozťažnosť [1/K] 

ν Kinematická viskozita [m2/s] 

Ra Rayleighovo číslo [1] 

h Súčiniteľ prestupu tepla [W/m2∙K] 

t Šírka rebra [1] 

m Súčiniteľ prenosu tepla [1] 

η Účinnosť [1] 

z Medzera medzi rebrami [m] 

El Elenbaasovo číslo [1] 

n Počet [1] 

a Dĺžka vektoru určujúca tepelnú vodivosť ma-
teriálu v smere kolmom na vektory reprezen-
tované ich dĺžkami b a c 

 

b Dĺžka vektoru určujúca tepelnú vodivosť ma-
teriálu v smere kolmom na vektory reprezen-
tované ich dĺžkami a a c 

[1] 

c Dĺžka vektoru určujúca tepelnú vodivosť ma-
teriálu v smere kolmom na vektory reprezen-
tované ich dĺžkami a a b 

[1] 

d Dĺžka vektoru reprezentujúceho priemernú 
tepelnú vodivosť materiálu 

[1] 

T Teplota [K] 

σ Stefan-Boltzmannova konštanta [W/m2∙K4] 

ε Emisivita povrchu [1] 

F Uhlový súčiniteľ [1] 
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