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Zastosowanie PCM: kryteria doboru
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PCM - postać

POSTAĆ komercyjnie dostępnych PCM:

➢sproszkowana pudrowa

➢granulat

➢kulki chłodzące

➢mikro/makro kapsułki

➢pojemniki



Przykład – rozwiązania dostępne komercyjnie

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261911005216


Zastosowanie PCM: kryteria doboru

Ilość zastosowanego PCM
Lokalizacja PCM w elemencie

Lokalizacja w obiekcie

Rodzaj zastosowanego zamknięcia



Zastosowanie PCM:
w transporcie

Od lat, w celu transportowania zimnych napojów czy mięs, stosuje się pojemniki

wypełnione lodem. Do zalet takiego rozwiązania należą niezależność od energii

elektrycznej czy bezgłośne działanie.

Obecnie PCM wykorzystuje się do transportu:

- surowych bądź przetworzonych produktów spożywczych
- leków i termo-wrażliwych farmaceutyków
- towarów szybko psujących się
- elementów elektronicznych (np. transformatorów zapłonowych)
- substancji chemicznych (np. materiały wybuchowe) wymagających kontrolowanej

temperatury (np. chłodni).

Obecnie istnieje wiele komercyjnie dostępnych pojemników z PCM służących do

transportu posiłków, napojów czy środków medycznych.



Zastosowanie PCM:  w przemyśle rolno - spożywczym

Stała, kontrolowana temperatura podczas produkcji np. wina czy produktów mlecznych jest bardzo ważna.

Rośliny hodowane w szklarniach, do prawidłowego rozwoju wymagają stałej, określonej temperatury

otoczenia. Jest to utrudnione z powodów dużych wahań temperatury w ciągu dnia i nocy. By zapewnić

pożądane warunki, stosuje się klimatyzatory bądź urządzenia grzewcze. Zastosowanie PCM pozwala

wyeliminować lub zmniejszyć potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń.



Zastosowanie PCM: w elektronice

Większość urządzeń elektronicznych najefektywniej pracuje

w określonym zakresie temperatury. Za wysoka lub zbyt niska wartość
temperatury może wpłynąć nie tylko na samo działanie urządzenia, lecz

również na jego „żywotność”.

Obwody elektroniczne, serwerownie czy inne pokoje

z urządzeniami elektronicznymi z reguły są izolowane

i klimatyzowane, by utrzymywać stałą temperaturę
nie doprowadzając do przegrzania urządzeń a tym samym

do awarii.

Klimatyzatory zasilane są energią elektryczną. W przypadku awarii

dostawy prądu nie są w stanie zabezpieczyć urządzeń przed

przegrzaniem. PCM mogą posłużyć zatem, jako dodatkowe

zabezpieczenie, które w czasie awarii będą odbierać i magazynować
ciepło. W momencie dostępności źródła zasilania dokończą cykl oddając
zmagazynowane ciepło, by móc znów pracować w momencie kolejnej

awarii.



Zastosowanie PCM: w samochodach

PCM są stosowane również przez BMW, w celu przechowywania

nadmiaru ciepła wydzielanego podczas pracy silnika. Ciepło to jest

następnie oddawane przy kolejnym uruchomieniu do zimnego silnika, co

powoduje szybsze uzyskanie optymalnej temperatury pracy silnika, jak

również przekazywane jest do wnętrza samochodu poprawiając komfort

termiczny podczas jazdy. Ze względu na akumulator ciepła utajonego

(PCM) i doskonałej izolacji, urządzenie to może utrzymać energię przez 2

dni w temperaturze otoczenia - 20 °C.



Zastosowanie PCM: w naukach chemicznych

W przemyśle chemicznym, PCM mogą być stosowane

jako „zabezpieczenie” podczas gwałtownych, czy niekontrolowanych reakcji egzotermicznych.

Poprzez odbieranie nadmiaru wydzielonego podczas przemian ciepła, łagodzi przebieg

impulsywnych zjawisk.

Do prawidłowego przebiegu wielu procesów chemicznych wymagana jest określona wartość
temperatury środowiska reakcji. PCM może być stosowany jako element pomocniczy w

utrzymywaniu stałej, pożądanej temperatury podczas prowadzenia tych reakcji.



Zastosowanie PCM: w medycynie

Istnieją komercyjnie dostępne izolowane skrzynki, pudełka wypełnione PCM, które służą do transportu

m.in.:

- żywych kultur bakterii

- narządów ludzkich.

Skrzynie dostępne są w kilku rozmiarach, o różnorodnej wartości temperatury docelowej (np. - 40 °C

czy + 18 °C).

Mimo wykorzystywania specjalistycznych pojazdów służących do transportu krwi czy narządów

ludzkich, problematycznym jest etap przeniesienia materiałów medycznych na drodze szpital –

pojazd oraz pojazd – szpital. Krew ludzka musi być utrzymywana w odpowiednim zakresie

temperatury, gdyż zmrożenie czy przegranie wyklucza ją z dalszego użycia. Dotychczas używane

techniki do transportu krwi są dość drogie. Pudełka z PCM powalają na bezproblemowy, prosty i tani

transport krwi w zakresie temperatury 210 °C przez co najmniej 12 h.



Zastosowanie PCM: w przemyśle odzieżowym
Historia wyrobów włókienniczych z materiałami przemiany fazowej rozpoczęła się w NASA.

Wykorzystano je do produkcji kombinezonów dla astronautów, w celu poprawy ochrony

przed wahaniami temperatury w przestrzeni kosmicznej. Odkrycie to zainspirowało

naukowców do dalszych badań.

Od 1983 roku trwały intensywne prace nad wprowadzeniem PCM do wyrobu tekstyliów. W

latach 90-tych naukowcy opracowali kilka technologii umieszczania mikrokapsułek PCM w

wyrobach tekstylnych. Większość przeprowadzonych badań zastosowania tej odzieży

dotyczyła operacji militarnych.

Niestety tkaniny Outlast® posiadają pewną
wadę - cechują się niskim ciepłem utajonym

(entalpią całkowitą). Stosowane włókna
poliakrylonitrylowe zawierają w swej budowie

jedynie 5-10 % PCM, stąd też nie są w stanie

skutecznie redukować obciążenia termicznego

(efekt redukcji obciążenia termicznego zależy od

użytej ilości PCM). Ich entalpia całkowita wynosi

4,2-8,4 kJ/kg.

Natomiast tkaniny typu

Lyocell, składają się w

33% z PCM a 47% z

włókna wiskozowego.

Entalpia całkowita w

tym przypadku wynosi

~60 kJ/kg.

Włókno akrylowe (5-10% PCM) Włókno wiskozowe (33% PCM)



Zastosowanie PCM: w przemyśle odzieżowym

Tkanina na bazie PCM - firma Schoeller® opracowała tkaninę
z której produkowane są np. kurtki narciarskie.

PCM w postaci kapsułek - znalazły zastosowanie w specjalnych kamizelkach,

wykorzystywanych przez np. przez sportowców, strażaków czy wojsko.

PCM w postaci paczek lub woreczków – znalazły zastosowanie jako alternatywna konstrukcja

kamizelek chłodzących

Obecnie na rynku istnieje wiele komercyjnie dostępnych kamizelek zawierających PCM. Są to 
m.in.: kamizelki z systemem chłodzącym zaopatrzone w kanaliki z PCM.
Producenci świadomi problemu, jakim jest ciężar kamizelki, zaproponowali taki właśnie system 
aplikowania PCM. 

Wg danych producenta, sama kamizelka waży średnio 1.8-2.3 kg; zastosowany PCM cechuje się 
temperaturą krzepnięcia ~18 °C natomiast 37,7 °C to wartość temperatury topnienia. 
Wg producentów kamizelka utrzymuje swoje działanie chłodzące przez 2 godziny. 



Zastosowanie PCM: w budynkach

Techniki chłodzenia:

I. Układy pasywne

o Odprowadzanie ciepła

o Modulacja ciepła

• Z akumulacją ciepła

• Bez akumulacji ciepła

o Ochrona przed promieniowaniem cieplnym (np. słonecznym)

II. Układy aktywne

o Elementy stosowane w centrali klimatyzacyjnej

o Elementy stosowane w lokalnych klimatyzatorach



Zastosowanie PCM: układy pasywne

Materiały PCM wkomponowane w strukturę budynku zwiększają jego pojemność cieplną – czyli zdolność do akumulacji ciepła.

Przyczynia się to do poprawy efektywności energetycznej, czyli zmniejszania zużycia energii niezbędnej do utrzymania warunków komfortu cieplnego.



Produkty handlowe z PCM:

• płyty gipsowo-kartonowe

• płyty wypełnione torebkami z PCM.

Istnieją łączenia PCM z materiałem budowlanym. Łączy się je poprzez: 

• bezpośrednie mieszanie surowego materiału PCM z cementem lub gipsem już w procesie produkcyjnym; 

• nasycanie porowatych elementów np. cegieł przez ich zanurzanie w stopionym PCM; 

• mieszanie mikrogranulatu PCM (kapsułek) z cementem lub gipsem w procesie produkcji;

• wytwarzanie płyt laminowanych (np. wełna mineralna) z cienką wewnętrzną warstwą materiału PCM. 

Przykład: gotowe płyty wypełnione PCM



Przykład: podwieszony sufit

2,5 kg/m2 5 kg/m2 10 kg/m2

linie czerwone – materiał tt24-26 oC, linie zielone - materiał tt18-32 oC

linie niebieskie – bez PCM



Przykład: zastosowanie w przegrodach
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Przykład: zastosowanie w przegrodach

Temperature variations inside the PCM cubicle and the 

reference cubicle and the directly measured 

temperature on the dense sheet



Przykład: zastosowanie w przegrodach



Przykład: zastosowanie w przegrodach

The effect of PCM thickness on heat transfer rate with 

an air gap of 5 cm (left) and the variation of average 

inner surface temperature for PCM and cloth curtains 

(right)



Przykład: zastosowanie w przegrodach



Zastosowanie PCM: układy aktywne



Przykład: wentylowane fasady



Przykład: ogrzewanie podłogowe



Przykład: lokalne chłodzenie powietrza



Przykład: lokalne chłodzenie powietrza



Przykład: lokalne chłodzenie powietrza
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