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Sorption thermal storage for solar energy N.Yu,R.Z.Wang, L.W.Wang. Progress in Energy 
and Combustion ScienceVolume39, Issue 5,X.2013

Objętość substancji akumulującej ciepło 1850 kWh przy założeniu 
25% strat ciepła

Metody akumulacji ciepła

AB - układ sorpcyjny; Q - ciepło; A - sorbent; B - sorbat
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Thermal Energy Storage Technology Brief, 
EA-ETSAP and IRENA© Technology Brief E17 – I. 2013, www.etsap.org  www.irena.org 

Wykorzystanie ciepła właściwego

Wykorzystanie ciepła przemian fazowych PCM

Sorpcja

Wykorzystanie ciepła przemian chemicznych

Jeżeli proces jest izobaryczny i nie występują w nim inne
rodzaje pracy niż praca techniczna, zmiana entalpii układu
jest równa ilości ciepła wymienionego z otoczeniem:



44Entalpia przemian fazowych

https://instalreporter.pl/ogolna/zawieszona-kondensacja-czyli-o-kotlach-wiszacych/ https://www.instalacjebudowlane.pl/3542-77-12394-pompa-ciepla--zasada-dzialania.html

https://energiaimy.pl/2015/02/rurki-ciepla-czesc-3/

Odzyskiwanie ciepła z wykorzystaniem rurek cieplnych

Skraplanie i parowanie 
czynnika termo-dynamicznego w pompach ciepła

Procesy osuszania powietrza

Kondensacja pary wodnej ze spalin 
z odzyskiwaniem ciepła skraplania w kotłach grzewczych
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Nadal mniej popularnym obszarem wykorzystania tego procesu
jest akumulacja ciepła na potrzeby krótkoterminowego jego
magazynowania.

Entalpia przemian fazowych

Zarzycki R. i inni: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. WNT, 2007

kondensacja pary wodnej ze spalin 
z odzyskiwaniem ciepła skraplania w kotłach grzewczych,

skraplanie i parowanie 
czynnika termo-dynamicznego w pompach ciepła,

odzyskiwanie ciepła z wykorzystaniem rurek cieplnych,

procesy osuszania powietrza.

Wykorzystanie zmiany entalpii substancji podczas przemiany
fazowej jest powszechnie stosowane w technice grzewczej.
Na przyk ład:

Przejmowanie ciepła podczas przemiany fazowej substancji od-
bywa się̨ w wyniku zmiany stanu skupienia substancji (przejście
z ciała stałego w ciecz lub cieczy w gaz i odwrotnie). W zale-
żności od rodzaju zmiany fazy proces ten jest procesem endo-
termicznym lub egzotermicznym.

W terminologii anglojęzycznej substancje wykorzystywane w tak
realizowanym procesie akumulacji ciepła nazywane sa ̨ Phase
Change Materials (PCM). Natomiast w języku polskim, w wyniku
bezpośredniego tłumaczenia tej nazwy, są one określane jako
materiały zmiennofazowe.

Zmiany entalpii substancji 
przy uwzględnieniu przemian fazowych

Znaczna objętość substancji w stanie gazowym ogranicza jej
zastosowanie w systemach HVAC. Dlatego też, w systemach
magazynowania ciepła w tego typu instalacjach wykorzystuje
się głównie przemianę ciała stałego w ciecz lub odwrotnie.
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Parafiny posiadają szereg zalet umoż l iwiających ich zastosowanie w systemach magazynowania ciep ła (niska korozyjność, brak przech łodzeń, odpo-
wiednie zakresy temperatury roboczej, wysokie wartości ciep ła przemiany fazowej, dostępność, powtarzalność procesów przemiany fazowej).
Jednakże parametry takie jak niski wspó łczynnik przewodzenia ciep ła wp ływa na budowę wymiennika ciep ła.

Substancje innego pochodzenia, takie jak: kwasy t łuszczowe, alkohole, estry itd., stanowią największą grupę organicznych PCM. Charakteryzują je:
wysokie wartości ciep ła przemiany fazowej, łatwopalność, niska przewodność cieplna, toksyczność (zmienna w zależności od substancji) oraz niesta-
bilność w wysokich temperaturach.

Związki nieorganiczne to głównie hydraty soli i metale. W temperaturze topnienia hydraty soli przechodzą przemianę fazową poprzez endotermiczną reakcję
dehydratacji do bezwodnika soli lub hydratu soli z mniejszą ilością moli wody. Podczas egzotermicznej reakcji hydratacji (uwodnienia) soli, uwalniane zostaje
ciepło pochłonięte w procesie dehydratacji. Jednakże przesycenie roztworu soli w temperaturze topnienia przyczynia się do nierównomiernego topnienia soli
w wodzie. Efektem tego, stałe nierozpuszczone cząsteczki soli opadają na dno roztworu, powodując nieodwracalność reakcji, tym samym zmniejszając
pojemność cieplna układu z każdym cyklem. Niekorzystnie na zastosowanie hydratów soli w systemach magazynowania ciepła wpływa efekt przechłodzenia,
który wymusza odbiór ciepła znacznie poniżej temperatury krzepnięcia.

Metale oraz ich eutektyki o niskiej temperaturze topnienia jako materiały PCM charakteryzują się najniższymi wartościami ciepła topnienia w stosunku do ich
masy. Jednak ze względu na ich gęstość, ciepło topnienia jest dużo wyższe w stosunku do ich objętości, co w przypadku zastosowania w systemach akumu-
lacji ciepła jest równie istotne. W porównaniu z innymi materiałami zmienno-fazowymi metale charakteryzują się najwyższymi wartościami współczynnika
przewodzenia ciepła oraz najniższym ciepłem właściwym. W przypadku eutektyków nie występuje problem segregacji podczas topnienia lub krzepnięcia.
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Rodzaj Nazwa
Temperatura 
topnienia, OC

Ciepło przemiany 
fazowej, kJ·kg-1

Współczynnik 
przewodzenia ciepła, Wˑm-1ˑK-1 Gęstość, kgˑm-3

- H2O 0 333-334 0,6 (ciecz)
2,2 (c. stałe)

998 (ciecz, 20˚C)
917 (c. stałe 0˚C)

Związki organiczne

n-oktadekan 28 200 0,148 (ciecz)
0,358 (c. stałe)

774 (ciecz)
814 (c. stałe)

62,5% Trimetyloetan + 37% woda 29,8 218 0,65 1120

Naftalen 80 147,7 0,132 (ciecz, 85,7˚C)
0,341 (c. stałe, 23˚C)

976 (ciecz, 84˚C)
1145 (c. stałe, 20˚C)

Kwasy tłuszczowe

Kwas laurynowy 42-44 178 0,147 870 (ciecz)
1007 (c. stałe)

Kwas mirystynowy 58 186-204 0,17 (c. stałe) 861 (ciecz)
990 (c. stałe)

Kwas palmitynowy 63-64 185,4-187 0,162 (ciecz)
0,165 (c. stałe)

850 (ciecz, 65˚C)
989 (c. stałe,24˚C)

Kwas stearynowy 60-70 186,5-203 0,172 848 (ciecz,70˚C)
965 (c. stałe, 24˚C)

Parafiny

Parafina C18 22,5-28 243,5-244 0,148 (ciecz)
0,15 (c. stałe)

774 (ciecz)
814 (c. stałe)

Parafina C16-C28 42-44

189 0,21

765 (ciecz)
910 (c. stałe)

Parafina C20-C33 48-50 769 (ciecz)
912 (c. stałe)

Parafina C22-C45 58-60 795 (ciecz)
920 (c. stałe)

Parafina C21-C50 66-68 830 (ciecz)
930 (c. stałe)

Hydraty soli

Na2HPO4 x 12H2O 35-44 280 0,514 (c. stałe) 1522 (c. stałe)

Zn(NO3)2 x 6H2O 36 146,9 0,464 (ciecz, 39,9˚C) 1828 (ciecz, 36˚C)
1937 (c. stałe, 24˚C)

CH3COONa x 3H2O 58-58,4 226-264 0,63 1280 (ciecz)
1450 (c. stałe)

Ba(OH)2 x 8H2O 78 265-280 0,653 (ciecz, 85,7˚C)
1,255 (c. stałe, 23˚C)

1937 (ciecz)
2180 (c. stałe)

Eutektyki (nieorganiczne)
50% Mg(NO3)2 x 6H2O+50% MgCl2 x 6H2O 58-59 132 0,510 (ciecz)

0,680 (c. stałe)
1550 (ciecz)

1630 (c. stałe)

58,7% Mg(NO3)2+41,3% MgCl2 x 6H2O 59 132,2 0,565 (ciecz, 85,7˚C)
0,678 (c. stałe 38˚C)

1630 (ciecz)
1680 (c. stałe)

Eutektyki (organiczne) 67,1% naftalen + 32,9% kwas benzoesowy 67 123,4 0,136-0,282 -
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Właściwości fizyczne i termodynamiczne parafiny o temperaturze topnienia ~ 55OC

Ciało stałe Ciecz

Ciepło właściwe, kJ/(kgK) 1,8 Ciep ło w łaściwe, kJ/(kgK) 2,4

Współczynnik przewodzenia ciepła, W/(mK) 0,4 Wspó łczynnik przewodzenia ciep ła, W/(mK) 0,2

Gęstość, kg/m3 900 Gęstość, kg/m3 760

Ciep ło przemiany fazowej ,  kJ/kg

179

Nazwa Rodzaj Temperatura topnienia, OC Ciepło przemiany fazowej, kJ/kg

Kamfen substanc ja organiczna 50 238

Behenian mety lu substanc ja organiczna 52 234

Wosk pszczel i substanc ja organiczna 61,8 177

Kwas mirystynowy kwas t łuszczowy 58 199

Kwas palmi tynowy kwas t łuszczowy 55 163

Na 2HPO 4 x 12H 2O hydrat  so l i 40 279

Na 2S 2O 3 x 5H 2O hydrat  so l i 48,5 210

MgSO 4 x 7H 2O hydrat  so l i 48,5 202

CH 3COONa x 3H 2O hydrat  so l i 58 265

NaOH x H 2O hydrat  so l i 64,3 273

Gal meta l 30 80,3

Przykładowe materiały zmiennofazowe.

Właściwości fizyczne i termodynamiczne wody

Ciało stałe Ciecz

Ciepło właściwe, kJ/(kgK) 2,1 Ciep ło w łaściwe, kJ/(kgK) 4,19

Współczynnik przewodzenia ciepła, W/(mK) 2,34 Wspó łczynnik przewodzenia ciep ła, W/(mK) 0,6

Gęstość, kg/m3 999,87 Gęstość (55oC), kg/m3 985,73

Ciep ło przemiany fazowej ,  kJ/kg

334
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1

Typowe wady materiałów PCM

Przechłodzenie. PCM nie krzepnie w temperaturach niższych niż temperatura przemiany fazowej podczas
procesu chłodzenia. Brak zarodkowania, a następnie krystalizacji. W przypadku organicznych PCM prze-
chłodzenie może wynosić zaledwie kilka stopni. Natomiast w przypadku nieorganicznych PCM może to być
kilkadziesiąt stopni.

Typowe wady PCM obejmują:

2
Separacja faz. W przypadku czystego PCM nie ma separacji faz. Substancje takie jak np. hydraty soli
i niektóre eutektyczne PCM, mogą rozdzielić się na dwie lub więcej różnych warstw podczas procesu
topnienia z powodu różnicy ich gęstości, a wtedy PCM nie jest już jednorodny.

3

Niska przewodność cieplna. Przykładowo, przewodność cieplna większości organicznych PCM jest
mniejsza niż 0,4 W/(m K), podczas gdy przewodność większości nieorganicznych PCM jest mniejsza niż
1,0 W/(m K). Tak niska przewodność cieplna czystego PCM prowadzi do niskiego współczynnika wymiany
ciepła, co skutkuje wolnym procesem ładowania i rozładowywania akumulatora ciepła.
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1

Wybór materiału PCM

Odpowiednia temperatura przemiany fazowej i wysoka wartość ciepła przemiany fazowej.

Wybór PCM do zastosowań w dużym stopniu zależy od następujących czynników:

2
Właściwości termofizyczne: 
wysoka przewodność cieplna, duża pojemność cieplna, wysoka gęstość, 
niski współczynnik zmiany objętości, brak rozdziału faz, niski stopień przechłodzenia.

3
Właściwości chemiczne: 
brak korozji, wysoka stabilność chemiczna, kompatybilność z materiałem akumulatora ciepła, 
brak toksyczności, brak palności i wybuchowości.

4 Wymagania ekonomiczne: 
niski koszt, dostępność i dobra możliwość recyklingu.



1111Wybór materiału PCM

Parafiny

Cabeza, L.F.: Advances in Thermal Energy Storage Systems. Methods and Applications. WPS in Energy: Number 66, 20015

Metoda akumulacji Substancja
Ilość akumulowanego 

ciepła
(MJ/m3)

Ilość 
akumulowanego 

ciepła (kJ/kg)
Uwagi

Ciepło właściwe
Granit 50 17 ΔT=20oC

Woda 84 84 ΔT=20oC

Ciepło przemiany 

fazowej

Woda 306 330 Tmelting=0oC

Parafiny 180 200 Tmelting=5-130oC

Hydraty soli 300 200 Tmelting=5-130oC

Sole 600-1 500 300-700 Tmelting=300-800oC

Ciepło reakcji 

chemicznych

H2 (gaz) (utlenianie) 11 120 000 300 K, 1 bar

H2 (gaz) (utlenianie) 2 160 120 000 300 K, 200 bar

H2 (ciecz) (utlenianie) 8 400 120 000 20 K, 1 bar

Gaz kopalny 32 - 300 K, 1 bar

Benzyna 33 000 43 200 -

1
Pojemność cieplna 
> 70 Wh/kg (252 kJ/kg)

2
Niska gęstość 
(ok. 740 kg/m3)

3
Gęstość magazynowania 
50 kWh /m3 (180 MJ /m3)

4
Przewodność cieplna 
0,2 - 0,4 W/(m K)

7 Zapalny

Hydraty soli

1
Pojemność cieplna 
40 - 90 Wh/kg (144 - 324 kJ/kg)

2
Wysoka gęstość 
(1000 – 1700 kg/m3)

3
Gęstość magazynowania 
60 - 90 kWh/m3 (216-324 MJ/m3)

4
Przewodność cieplna 
0,4 - 0,6 W/(m K)

5 Korozyjne

Substancja Temperatura topnienia (0C) Ilość akumulowanego ciepła(kJ/kg)

Roztwory wodno-solne -100-0 200-300

Woda 0 330

Klatraty -50-0 200-300

Parafiny -20-100 150-250

Hydraty soli -20-80 200-600

Alkohole cukrowe 20-450 200-450

Azotany 120-300 200-700

Wodorotlenki 150-400 500-700

Chlorki 350-750 550-800

Węglany 400-800 600-1 000

Fluorki 700-900 >  1 000

5
Ma ły problem
z przech łodzeniem

6
Szeroki zakres temperatur
PCM

6 Przech łodzenie

7 Niepalny
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Integracja systemów akumulacji ciepła z elementami budynku (efekt synergii) jest uważana za kluczowy aspekt przy
projektowaniu budynków w celu rozwiązania problemów związanych z dostępnością miejsca na systemy techniczne.

Poprawa komfortu cieplnego.

Zwiększenie wykorzystania OZE.

Zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego.

PRZEGRODY BUDOWLANE FASADY STROPY PODWIESZANE

INSTALACJE OZE AKUMULATORY CIEPŁAINSTALACJA HVAC
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Akumulacja ciepła 

w kolektorze słonecznym 

z wykorzystaniem parafiny 

na potrzeby instalacji grzewczych

dr Piotr Feliński

prof. dr hab. inż. Robert Sekret

Praca doktorska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, 2016 Piotr Feliński



1515Widok i schemat stanowiska badawczego



1616

𝑓+$. =
𝑄/*& − 𝑄0$%

𝑄/*&
$ 100%

Udział energii promieniowania słonecznego na cele ciepłej wody użytkowej:

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Założenia projektowe Wartość

Objętość zasobnika, Vzas 0,2 m3

Powierzchnia apertury KPR/PCM oraz KPR, AA 6 m2

Projektowa temperatura c.w.u., tcwu 45OC

Temperatura zimnej wody, tzw 10OC

Maksymalna temp. Wody w zasobniku, tzas,max 90OC

Maksymalna temp. Parafiny w kolektorze, tpcm,max 100OC

𝑑𝑡1-+ =
�̇�'$. 𝜏 − �̇�+(# 𝜏 + �̇�/*& 𝜏 $ 𝑑𝜏
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Godzinowy rozkład temperatury wody w zasobniku c.w.u. w skali typowego roku meteorologicznego:
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Względny efekt zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną systemu grzewczego za pośrednictwem 
kolektora słonecznego z parafiną w funkcji φ oraz AA/Af		:

Instalacja centralnego ogrzewania

Założenia projektowe

Lokalizacja budynku Częstochowa

𝐴$ 150 m2

𝑡% 20 OC

𝜑 10, 20, …, 100 W·m-2

𝐴& 5, 10, …, 30 m-2

𝑡'/𝑡( 45/35, 35/25 OC

W celu obliczenia zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pierwotną 
przyjęto następującą charakterystykę 
instalacji grzewczej:

Ogrzewanie podłogowe lub ścienne w przy-
padku regulacji centralnej i miejscowej.

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego 
źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym 
budynku, z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami, które są zainsta-
lowane w pomieszczeniach ogrzewanych.

Wariant I (referencyjny): Pompa ciepła glikol/woda + zbiornik buforowy

Wariant II: Pompa ciepła glikol/woda = kolektor próżniowo-rurowy z parafiną
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Godzinowy udział zapotrzebowania na c.w.u. Typowy dzień w ciągu całego roku meteorologicznego

Typowy dzień w półroczu letnim (kwiecień- wrzesień) Typowy dzień w półroczu zimowym (październik-marzec)



19

Wartości  średnie Cały rok Półrocze letnie Półrocze zimowe Okres letni (VI-VIII)

tzas (kolektor z parafiną), OC 28,8 41,0 16,6 43,7

tzas (kolektor bez parafiny), OC 25,4 36,2 14,6 39,6

Wzrost	temperatury,	K 3,4 4,8 2 4,1

Przykładowe wyniki - instalacja c.w.u.

Udział energii promieniowania słonecznego w przygotowaniu c.w.u.

Średnia temperatura wody w zasobniku c.w.u.
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Maksymalny względny efekty 
obniżenia wskaźnika Ep

wyniósł 27% i zaobserwowano 

go przy projektowym obciążeniu 
cieplnym 40 W·m-2.

Większy względny efekt 
obniżenia wskaźnika Ep

zaobserwowano dla niższych 

parametrów pracy 

instalacji grzewczej.

Minimalny względny efekty
obniżenia wskaźnika Ep

wyniósł 6%i zaobserwowano 

go przy projektowym obciążeniu 
cieplnym 100 W·m-2.

Względny efekt obniżenia zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
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Analizę przeprowadzono 

wykorzystując założenia 

oceny LCA ujęte w normach 

PN-EN ISO 14040:2009 

oraz PN-EN ISO 14044:2009.

Ocena cyklu życia LCA

Jednym z narzędzi, 

które pozwala na ocenę 

i porównanie wpływu 

na środowisko różnych technologii 

czy produktów, 

jest ocena cyklu życia 

(LCA - Life Cycle Assessment).
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Punkt końcowy ekowskaźnika Nazwa kategorii wpływu

Zdrowie ludzkie

Rakotwórczość

Wp ływ na uk ład oddechowy związków nieorganicznych

Wp ływ na uk ład oddechowy związków organicznych

Zmiany klimatyczne

Promieniowanie

Zubożenie warstwy ozonowej

Jakość ekosystemu

Ekotoksyczność

Zakwaszenie / eutrofizacja

Zagospodarowanie terenu

Zasoby naturalne
Zasoby paliw kopalnych

Zasoby surowców mineralnych

JACHURA A., SEKRET R.: Life cycle assessment of the use of phase change material in an evacuated solar tube collector. Energies 2021
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JACHURA A., SEKRET R.: Life cycle assessment of the use of phase change material in an evacuated solar tube collector. Energies 2021

Do oceny porównawczej 
przyjęto trzy grupy wariantów:

WARIANT 1: bazowy, tradycyjny kolektor 

rurowo – próżniowy,

WARIANT 2: kolektor rurowo – próżniowy 

wypełniony parafiną, którą traktowano jako 

produkt rafinacji ropy naftowej,

WARIANT 3: kolektor rurowo – próżniowy 

wypełniony parafiną, którą traktowano jako 

odpad podczas rafinacji ropy naftowej.

Założono trzy scenariusze wpływu na 
środowisko wytworzenia materiałów:

P1 - tradycyjny

P2 - efektywny

P3 - innowacyjny

Scenariusze utylizacji odpadów:

SCENARIUSZ A (sA) zakładał recykling 

takich materiałów jak: aluminium, miedź, stal, 

szkło i parafina (dla układów z materiałem 

PCM) na poziomie około 50% dla każdego 

surowca, natomiast pozostały strumień 

odpadów w 80% poddano składowaniu 

i w 20% spopieleniu;

SCENARIUSZ B (sB) zakładał 90% recykling: 

aluminium, miedzi, stali, szkła i parafiny 

(dla układów z materiałem PCM) natomiast 

pozostały strumień odpadów w 100% 

poddano składowaniu. 



dr inż. Kinga Nogaj

dr hab. inż. Michał Turski

prof. dr hab. inż. Robert Sekret

Praca doktorska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, 2019 Kinga Nogaj

Zastosowanie rozproszonych

akumula torów c iep ła PCM

w miejskiej sieci ciepłowniczej
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Infrastruktura umoż liwiająca wykorzystanie OZE i ciepła odpadowego 

w sposób bezpośredni lub w sposób pośredni (magazyny ciepła).

STRUKTURA HIERARCHICZNA STRUKTURA HIERARCHICZNA + węzły hybrydowe
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Dla zakresu od 44°C do 49°C hydrat soli 1
Dla zakresu od 55°C do 60°C hydrat soli 2

NOGAJ K.: Analiza zastosowania rozproszonych akumulatorów ciepła PCM w miejskiej sieci ciepłowniczej. Praca doktorska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, 2019

Węzeł cieplny o mocy 430 kW

Temperatura topnienia, 
°C

Ciepło przemiany 
fazowej, kJ/kg

Przewodność cieplna, 
W/(m·K)

Gęstość, 
kg/m3 Punkty

Hydrat soli 1 47 155 0,17 1643 163

Hydrat soli 2 58 265 0,14 1450 170

WC 1F- 430 kW
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Oszacowana łączna objętość akumulatorów ciepła wyniosła 12,4 m3, 

na co składały się objętość jednego akumulatora ciepła równa 5,95 m3, a drugiego 6,45 m3.

NOGAJ K.: Analiza zastosowania rozproszonych akumulatorów ciepła PCM w miejskiej sieci ciepłowniczej. Praca doktorska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, 2019

Węzeł cieplny o mocy 430 kW

WC 1F- 430 kW
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Zwrot inwestycji nastąpi po 4,7 latach.

Δηsys,W2 = 28p%

Poprawa 
sprawności całkowitej wyniosła: 

ηsys,W2 = 75%

Sprawność całkowita 
sieci ciepłowniczej 
z wykorzystaniem 
akumulatora ciepła PCM wyniosła: 

NOGAJ K.: Analiza zastosowania rozproszonych akumulatorów ciepła PCM w miejskiej sieci ciepłowniczej. Praca doktorska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, 2019

Efekt energetyczny i ekonomiczny

WC 1F- 430 kW

Na łączny koszt akumulatora ciepła PCM który wyniósł 414 734 zł składały się:
● koszt zakupu materiału PCM stanowił 7% łącznych kosztów,

● koszt zakupu akumulatora ciepła stanowił 60% łącznych kosztów, 

● wykonanie stanowiło 33% łącznych kosztów.



mgr inż. Przemysław Starzec

prof. dr hab. inż. Robert Sekret

Akumulator chłodu 

z wykorzystaniem

przemiany fazowej woda-lód 

na potrzeby chłodzenia budynku

Praca doktorska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, w trakcie realizacji Przemysław Starzec
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Maksymalna osiągnięta wydajność chłodnicza 
85 kWh/(m3 magazynu).

Maksymalny współczynnik efektywności energetycznej 
wytwarzania chłodu:  EER=4,8.

Maksymalna efektywność energetyczna 
dla kapsuł 70/80 mm.

Maksymalnie 4,3 krotny wzrost wydajności chłodniczej 
w porównaniu do magazynu bez przemiany fazowej 
woda-lód oraz bez kapsułkowania wody.



31Podsumowanie

Wykorzystanie ciep ła przemiany fazowej parafiny w procesie magazynowania ciep ła w kolektorze próżniowo-

rurowym pozwoliło na zwiększenie o 20,5% rocznego udziału energii promieniowania słonecznego w przygotowaniu

c.w.u. oraz obniżenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną instalacji c.o., od 6% do 27%.

Analiza LCA wskazała, że w przypadku parafiny traktowanej jako materiał z recyklingu, od 17 do 24% obniżenie

szkodliwego oddziaływania na środowisko dla proponowanej metody integracji materiału PCM z kolektorem rurowo-

próżniowym.

W warunkach sezonu standardowego potwierdzono możliwość zmagazynowanie 70% teoretycznej ilości ciepła nie-

odebranego przez użytkowników końcowych w miejskim systemie ciepłowniczym.

W wyniku zastosowania rozproszonych magazynów ciepła PCM wzrost sprawność regulacji i wykorzystania pozwala

na zwiększenie sprawności systemu ciepłowniczego o 28 punktów procentowych.

Wykorzystanie ciepła przemiany fazowej woda-lód w prototypowym magazynie chłodu współpracującym z pompą

ciepła pozwoliło na uzyskanie wydajności chłodniczej na poziomie 85 kWh/(m3 magazynu), przy współczynniku efe-

ktywności energetycznej wytwarzania chłodu EER = 4,8.

Dla prototypowego magazynu chłodu woda-lód uzyskano 4,3 krotny wzrost wydajności chłodniczej w porównaniu

do magazynu bez przemiany fazowej woda-lód oraz bez kapsułkowania wody.

1

1



3232Podsumowanie

1 Obniżenie rozmiarów instalacji

2

3
Zarządzanie zużyciem energii 
elektrycznej

4
Efektywne wykorzystanie ciepła 
odpadowego i OZE

5 Ochrona środowiska

Obniżenie kosztów inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych

Systemy akumulacji ciepła z wykorzystaniem ciepła przemiany fazowej są technologiami dojrzałymi

Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce


