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(21) u200913457 
(22) 23.12.2009 
(24) 25.08.2010 
(46) 25.08.2010, Бюл.№ 16, 2010 р. 
(72) ШАПОВАЛ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ, ПАНОВ 
ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, ШАПОВАЛ ІРИНА ВО-
ЛОДИМИРІВНА, ГАВРИЛІН АНТОН СЕРГІЙОВИЧ 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИ-
ТУТ" 
(57) Шафа для електронної апаратури, що містить 
корпус із бічними стінками і полицями для розмі-
щення електронних блоків, розташовані всередині 
полиць теплообмінні блоки охолодження з тепло-
вими трубами чи термосифонами, яка відрізня-

ється тим, що теплові труби та термосифони роз-
ташовані під деяким кутом до горизонту; при цьо-
му ділянки відведення теплоти від теплових труб 
чи термосифонів розташовані вище, ніж ділянки 
підведення теплоти; для евакуації некорисної теп-
лоти шафа оснащена бічними кришками зі шлан-
гами і штуцерами для подачі і відведення холодо-
агента, а конденсаційні ділянки кожного блока 
теплових труб додатково оснащені кожухами зі 
штуцерами для подачі й відведення холодоагента; 
при цьому теплообмінні блоки виконані знімними, 
кожухи кожного блока теплових труб і штуцери 
кожної бічної кришки послідовно з'єднані за допо-
могою шлангів, а евакуація теплоти здійснюється 
охолоджуючим повітрям або водою. 

 
 

 
Корисна модель відноситься до електроніки й 

радіотехніки, зокрема до конструкції шаф для роз-
міщення та охолодження теплонавантаженої елек-
тронної апаратури. 

Аналогом патенту є шафа для радіоелектрон-
ної апаратури [AC CPCP № 1765915], яка включає 
корпус 1 з боковими стінками 2, основою 3, поли-
цями 4, знімні радіоелектронні блоки 5 та знімні 
теплообмінні блоки 6 з тепловими трубами, які 
встановлені всередині полиць 4. Конденсаційна 
ділянка кожної теплової труби геометричне закри-
тий кожухом. Штуцери для подачі і відводу рідкого 
холодоагенту кожного кожуха з'єднані між собою і 
зі штуцерами 19 кожної бокової кришки 20 шафи 
за допомогою гнучких шлангів 21. Пристрій техно-
логічний при виготовленні і має високу ремонто-
пригодність. 

Мета корисної моделі - поліпшення теплофізи-
чних параметрів, ремонтопридатності і зручності в 
експлуатації шаф для охолодження теплонаван-
таженої електронної апаратури. 

На Фіг.1 показано загальний вигляд шафи в 
розрізі. 

Шафа електронної апаратури складається з 
корпусу 1 з бічними стінками 2, основою 3, поли-
цями 4 для розміщення радіоелектронних блоків 5. 
Усередині полиць 4 розміщені знімні теплообмінні 
блоки 6. Кожний теплообмінний блок 6 містить 

корпус 7, у якому встановлені теплові труби чи 
термосифони 8. Труби чи термосифони, для пок-
ращення їх теплофізичних параметрів в процесі 
функціонування шафи, встановлені під аевним 
кутом до горизонту, таким чином, що зони теплос-
приймання теплових труб чи термосифонів знахо-
дяться нижче, ніж зони тепловіддачі (охолоджен-
ня). Теплові труби 8 оснащені ребрами 9. 
Кріплення теплових труб 8 до корпуса 7 теплооб-
мінного блоку 6 здійснене за допомогою фланців 
10 і гвинтів 11 через герметизуючі гумові проклад-
ки 12, при цьому напрямний штир 13 розміщений у 
гнізді 14 кожуха 7. 

Конденсаційна ділянка кожної теплової труби 
8 закрита герметично за допомогою гумової про-
кладки 15 і гвинтів 16 кожухом 17. Кожний кожух 17 
оснащений штуцерами 18 для подачі відводу хо-
лодоагенту. Штуцери 18 кожного кожуха 17 з'єдна-
ні між собою й зі штуцерами 19 кожної бічної криш-
ки 20 шафи за допомогою гнучких шлангів 21. 

Пристрій працює в такий спосіб. 
Теплообмінні блоки б установлюють у порож-

нині полиць 4, кожухи 17 кріплять гвинтами 18 до 
корпуса 1 шафи. Штуцери 18 і 19 з'єднують між 
собою гнучкими шлангами 21. До бічних стінок 2 
шафи кріплять бічні кришки 20. Через штуцери 19 
бічних кришок 20 подають охолоджуючий холодоа-
гент (холодне повітря або рідину), який прокачу-
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ється послідовно через внутрішню порожнину ко-
жуха кожного теплообмінного блоку 6. При роботі 
електронних блоків у них виділяється некорисне 
тепло, що нагріває повітря усередині шафи. Між 
нагрітим повітрям і тепловими трубами здійсню-
ється теплообмін, причому теплові труби почина-
ють функціонувати при порівняно невеликому те-
мпературному перепаді між нагрітим повітрям у 
шафі і охолоджуючому холодоагенті. Тепло за 
допомогою теплових труб і, частково, конвекцією і 
теплопровідністю через бічні стінки шафи переда-
ється охолоджуючому холодоагенту і відводиться 
(евакуюється) із шафи. 

При перевищенні температури повітря в шафі 
вище припустимого значення спрацьовують датчи-
ки-реле температури й вмикаються вентилятори, 
які здійснюють додатковий рух повітря в шафі, 
інтенсифікуючи тим самим теплообмін. При цьому 

кількість теплообмінних блоків 6 визначається ве-
личиною потужності розсіювання електронної апа-
ратури у даній шафі. При певній кількості блоків з 
тепловими трубами має бути забезпечене відве-
дення необхідної кількості теплоти, причому - на 
заданому технічними умовами температурному 
рівні охолоджуваних електронних елементів. 

Запропонована шафа для охолодження елек-
тронної апаратури технологічна у виготовленні і 
експлуатації; вона має відмінні показники ремон-
топридатності: при відмові хоча б одного з теплот-
рубних блоків охолодження останній легко заміню-
ється на запасний. 

Джерела інформації 
1. Авторське свідоцтво СРСР № 1765915; Бю-

летень „Изобретения и открытия", 1992, №36. 
2. Патент на корисну модель № 34127, МКВ F 
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