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1

Bevezetés

A fázisváltó anyagok alkalmazása slágertéma, a tudományos publikációkban és a napisajtóban
egyaránt. A környezet-, energia és költségtudatosság jegyében törekszünk a környezetkímélően
előállítható és a minél olcsóbb hő felhasználására. Az ilyen hőenergia egyik legfontosabb
jellemzője, hogy nem akkor és olyan teljesítménnyel áll a rendelkezésünkre, ahogyan azt
felhasználnánk. A korlátozás nélkül rendelkezésre álló energiaforrások jellemzően drágák. Az
olcsó hő alkalmazásához általában tehát nélkülözhetetlen egy tároló, ami képes kiegyenlíteni
az időben változó rendelkezésre állás és változó felhasználás különbségeit. A tároló
alkalmazása bonyolultabbá teszi a rendszert, megnöveli a beruházás, és sok esetben az
üzemeltetés költségeit is. A fázisváltó anyagokkal való hőtárolás természetes és hagyományos
versenytársa a viszonylag nagy fajhőjű víz. Fázisváltó anyag hőtárolásra való alkalmazásának
csak akkor lehet létjogosultsága, ha az adott hőtárolási feladatot vízzel nem, vagy csak
költségesebben lehetne megoldani.
A dolgozatban célom a fázisváltó anyagok épületgépészeti területen való gyakorlati
alkalmazásának vizsgálata. Az épületgépészeti alkalmazás számos speciális követelményt
támaszt. A fázisváltó anyaggal működő tárolónak komfortkörnyezetben kell működnie, és
nincsen szakképzett üzemeltetője. A tárolónak tehát mindenféle kockázattól mentesnek,
lehetőleg gondozásmentesnek, és mindezen körülmények között lehetőleg olcsónak kell lennie.
További specialitás, hogy a fázisváltozós tárolónak alkalmazkodnia kell az épületgépészeti
rendszerek követelményeihez, ahol a részterheléses üzem a jellemző, az előremenő
hőmérsékletet pedig a külső hőmérséklet függvényében változik. Olyan anyagokat és
rendszerkialakítást kell tehát felhasználnunk, amelyek képesek alkalmazkodni a meglévő
rendszerek adottságaihoz.
A szakirodalom vizsgálatából összefoglalóan az szűrhető le, hogy a téma irodalma ugyan
nagyon széles, azonban igen kevés az épületgépészeti szempontból jól alkalmazható forrás. A
publikációk jelentős hányada elsiklik számos, a gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos
kérdés felett. Elenyésző a száma a gyakorlatban megvalósított és bevált megoldásokat bemutató
publikációknak; csak a szakirodalom alapján nem lenne lehetséges az épületgépészeti gyakorlat
számára alkalmas, fázisváltó anyaggal működő hőtárolót konstruálni, miközben a korlátozottan
alkalmazható műszaki megoldások gazdasági szempontból jelenleg még nem tűnnek
versenyképesnek. Kutatásaim során sikerült olyan műszaki megoldást kidolgoznunk, ami a
műszaki megfelelőség mellett gazdasági szempontból is versenyképes lehet.
Értekezésem 2. fejezetében a szakirodalom eredményeit is felhasználva igyekszem bemutatni
a fázisváltó anyagok épületgépészeti hőtárolásra való alkalmazásának szempontjait, eddigi
tapasztalatait és problémáit. Mindezek eredményeként sikerült megfogalmaznom az 1. tézist,
amelyben egy a gyakorlatban elterjedten alkalmazott diagram újszerű felhasználását javaslom
a fázisváltó anyagok épületgépészeti alkalmasságának megítélésre. A fázisváltó anyagok
alkalmazási problémáinak bemutatása után a 3. fejezetben fogalmazom meg a dolgozat
célkitűzéseit.
A fázisváltó anyagok gyakorlati alkalmazásának legfőbb problémáját a megszakított
fázisváltozás jelenti, amikor a fázisváltozás – sokszor ez előzetes várakozások ellenére – nem
zajlik le a tárolóban lévő teljes anyagmennyiségben, és az adott körülmények között nem lehet
a tervezett hőmennyiséget be- és kitárolni. A fázisváltó anyaggal való hőtárolást megvalósító
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rendszerekben az alkalmazott hőtároló anyagnak és a tároló konstrukciójának összhangban kell
lennie a kiszolgált épületgépészeti rendszer követelményeivel – ezen körülmények között
azonban mindig fennáll a részleges fázisváltozás kockázata. A részleges fázisváltozás
megfelelő ismerete elengedhetetlen a fázisváltó anyaggal történő épületgépészeti hőtárolás
tervezéséhez és méretezéséhez. A 4. fejezet a fázisváltó tárolókban alkalmazható anyagok
kérdéseivel foglalkozik. Épületgépészként nem foglalkoztam a fázisváltozás fizikai, kémiai
hátterével – ez nem is épületgépészeti kompetencia – hanem a jelenség épületgépészeti
alkalmazásokhoz szükséges leírására törekedtem. A részleges fázisváltozás leírására alkottam
meg a 2. tézist; a tézisben megfogalmazott modell felhasználásával pedig a 3. tézisben adok
magyarázatot a fázisváltó anyagok a szakirodalomban is sok helyen dokumentált, bizonyos
körülmények között nehezen érthető paradox viselkedésére. A részleges fázisváltás leírásához
az anyagok sokkal több jellemzőjének ismeretére van szükség, mint amit a kereskedelemben
elérhető anyagok esetében mérnek és közzétesznek. A 4. tézisben összefoglalom azokat az
anyagjellemzőket, amelyek ismerete szükséges a gyakorlati alkalmazások tervezéséhez. Mivel
célunk az épületgépészetben jól alkalmazható fázisváltó anyagok megtalálása, ezért doktori
munkám során számos anyagvizsgálatot végeztem el. Ezek során különös gondot fordítottam a
4. tézisben meghatározott anyagjellemzőkre és 40 anyagra mutatom be a méréseim
eredményeit.
Az 5. fejezet a fázisváltó tároló egy újszerű, speciális kialakításának modellezési és méretezési
kérdéseivel foglalkozik. Az általam javasolt konstrukció igen nagy rugalmasságot ad a tároló
méretezéséhez: ésszerű határok között a kialakítás nem korlátozza a tároló teljesítményét. A
tároló modellezéséhez és méretezéséhez szükséges felületi hőátbocsátási tényező leírására
vonatkozik az 5. tézisem.
A 6. fejezetben a terveim szerinti tároló egy konkrét hűtési rendszerbe való beillesztését, üzemét
és üzemeltetési tapasztalatait mutatja be és értékeli. Ehhez a fejezethez csatlakozik 6. tézisem,
ami egy alkalmas konstrukciójú fázisváltó tároló üzemvitelének optimalizációjára ad módszert.
A dolgozatot a munka magyar és angol nyelvű összefoglalása, valamint a tézisek zárják. A
megértést segítő néhány levezetés, illetve mérési eredmény a Mellékletben található.
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Fázisváltó anyagok épületgépészeti alkalmazásának lehetőségei

2.1 Az épületgépészeti alkalmazás speciális követelményei
A korszerű épületgépészetben igyekszünk minél olcsóbb és környezetkímélőbb hőforrásokat
alkalmazni. Az ilyen hőforrások egyik legfontosabb jellemzője, hogy energetikai szempontból
nem különösebben értékesek: alacsony hőfokszintűek, rosszul szabályozhatóak, és nem akkor
állnak rendelkezésünkre, amikor azt éppen használni szeretnénk. A hőfokszinthez a
hagyományosnál jóval nagyobb beruházási költségű alacsony hőmérsékletű fűtési
rendszerekkel tudunk alkalmazkodni. A rossz szabályozhatóság és rendelkezésre állás szintén
költségesebb megoldásokat követel. Az egyik ilyen rendszerelem a fogyasztás és a
rendelkezésre állás időbeli eltérésének kiegyenlítésére szolgáló tároló. A hagyományos
megoldás a vizes puffertároló, ahol a víz hőmérsékletváltozását és 4,2 kJ/kg körüli fajhőjét
használjuk ki. A víz a fűtési rendszerek hagyományos munkaközege, a rendszerek számára
olcsón és komoly korlátok nélkül áll rendelkezésre. Nem agresszív anyag, bár alkalmazásakor
fennáll a korrózió kockázata, aminek kivédésére külön tervezési, kivitelezési és üzemeltetési
intézkedéseket kell tenni. A megoldandó hőtárolási feladatokhoz a vizes hőtárolás nem
különösebben intenzív: nagy hőlépcső mellett is nagy térfogatokat kell alkalmaznunk. Egy
családi ház szilárd tüzelésű kazánja mellé szükséges puffertároló a járatos megoldások mellett
kb. 1 m3. Egy ekkora tároló a szükséges biztonsági és szabályozó szerelvényekkel eleve nagy
költség, amihez járul még a tároló elhelyezéséhez megépítendő alapterület a tárolóét akár meg
is haladó beruházási költsége.
Kínálja magát, hogy a nagyméretű vizes puffertároló helyett alkalmazzunk hőtárolásra inkább
valamilyen fázisváltó anyagot A fázisváltás során az olvadáshőt tudjuk kihasználni, ami első
közelítésre nagyon intenzív hőtárolási lehetőséget kínál: szűk hőmérséklettartományban nagy
hőmennyiséget tudunk betárolni. Például 1 kg 210 kJ/kg olvadáshőjű, 800 kg/m3 sűrűségű
anyag – ilyet sokfélét találunk a piacon – fázisváltozási hője 1 kg víz kb. 40°C
hőmérsékletváltozásának megfelelő energiát tartalmaz. Alacsony hőmérsékletű rendszerekben
ekkora hőmérsékletváltozási potenciál nem is áll rendelkezésünkre; törvényszerű hát, hogy az
alacsonyhőmérsékletű fűtések terjedésével előtérbe került a fázisváltó anyagok (PCM: Phase
Change Materials) hőtárolásra való alkalmazása.
Ma a kutatások és a vegyipar fejlődése eredményeként szinte tetszőleges olvadási
hőmérsékletre lehet fázisváltó anyagot találni. Ha épületgépészeti célra akarunk fázisváltó
anyagot alkalmazni, akkor számos korláttal szembesülünk. Az épületgépészeti rendszerek
komfortkörnyezetben üzemelnek, az anyagnak ezért megfelelően biztonságosnak kell lennie:
nem lehet agresszív, nem lehet robbanásveszélyes, nem lehet mérgező – különben a biztonsági
intézkedések költségei gazdaságilag versenyképtelenné tennék a fázisváltó anyagot alkalmazó
rendszert. A rendszernek jellemzően nincsen szakképzett üzemeltetője, a tárolónak kiszolgálásés gondozásmentesnek kell lennie. Az anyagtulajdonságoknak stabilnak kell maradniuk a teljes
élettartam alatt – bár ez nem csak az épületgépészeti alkalmazásoknál elvárás.
Az épületgépészeti alkalmazás számos további nehézséget támaszt. A vizes puffertárolóba
magát a fűtési rendszer munkaközegét tároljuk be. Ha a hőveszteségtől eltekintünk, akkor a
betárolt hőt ugyanazon a hőfokszinten tudjuk felhasználni, ahogyan azt betároltuk. Fázisváltó
anyag alkalmazásakor ez nem így van: a be- és kitárolásnál is hőcserét kell alkalmaznunk a
munkaközeg fűtési víz és a fázisváltó anyag között; a betárolt hőt már csak alacsonyabb
hőfokszinten tudjuk majd hasznosítani. Ráadásul a fázisváltó anyag esetleges hiszterézise újabb
3

hőlépcsőt fog eredményezni. Ezek mind tovább csökkentik egy esetleges alacsony hőfokszintű
hőellátó rendszer számára rendelkezésre álló hőmérsékletet.
A technológiai célú hőtárolás nehézségein túl az épületgépészeti hőtárolás során újabb
nehézségek is jelentkeznek. Az épületgépészeti rendszerek általában a külső hőmérséklettől
függő előremenő hőmérséklettel üzemelnek. Eltérő időjárási körülmények között eltérő
hőmérsékleten kellene tárolni a hőt – ehhez viszont az alkalmazott anyag fázisváltozási
hőmérséklete nem lesz képes alkalmazkodni. Műszakilag könnyen kivitelezhető az a megoldás,
ha a hőt mindig a kiszolgált fűtési rendszer méretezési hőmérsékletén tároljuk, majd valamilyen
hidraulikai szabályozókör segítségével keverjük vissza a fűtési vizet a fogyasztó által igényelt
pillanatnyi hőmérsékletre. Ehhez viszont mindig magas hőmérsékleten kell a hőt betárolni,
ezért a hőtermelőnek is magas hőmérsékleten kell üzemelnie. Akkor is, amikor a fogyasztó ezt
a magas hőmérsékletet nem is igényelné. Belátható, hogy ez a megoldás extra berendezéseket
igényel, és a hőtermelés hatásosságát, végeredményben pedig a fázisváltó anyaggal való
hőtárolás gazdaságosságát is rontja.
2.1.1 A hőtárolás célja
A hőtárolás céljának meghatározására több forrásból mutatok be példákat, melyeket
véleményezek.
„A hőtárolás biztosítsa az energetikai-, épületgépészeti- technológiai rendszerek stabil és
folyamatos működését a kívánt hőmérsékleten.” [5]
Ha a technológia/komfort igények hiánytalan kielégítése a fontos, akkor a célmeghatározás
helytálló, de a hőtárolás ennél lényegesen bonyolultabb és több lehetőséget rejt magában.
„A hőtárolása segítségével a hő előállításának és felhasználásának változásai kiegyenlítődnek,
az előállítás és a tárolás egyenetlenségei nincsenek egymásra hatással, zavartalanul működhet
a két rendszer, mintha teljesen különállóak lennének egymástól.” [6]
Általában az épületgépészeti gyakorlatban ez az elfogadott definíció. Ha a hőtermelés és
felhasználás időben eltérhet egymástól, vagy nehezen kiszámítható az üzemük, akkor szükséges
hőtárolót alkalmazni, illetve tovább gondolva ez magában foglalhatja a csúcsigények
kiszolgálását, csúcsok levágását. A hőtárolás teret nyithat az energiaforrások jobb
kihasználására.
„A hőtárolás legfőbb célja az energiamegtakarítás, mert lehetővé teszi az energiatermelés
hatásfokának maximalizálását.” [7]
A dolgozatomban alapvetően az energiamegtakarítást tűzöm ki célul, az energiatermelés
optimalizálásával energiamegtakarítás, üvegházhatású-gázok kibocsátásának csökkentése
érhető el. Az energiatárolás egy jó eszköz egy rendszer költségoptimumának közelítéséhez.
Ha saját definíciót kellene alkotnom, akkor egyesíteném a bemutatott 3 definíció tartalmát, mert
ugyanolyan fontos a fogyasztás és a termelés optimalizálása, függetlenítése, a csúcsterhelések
csökkentése, az épületgépészeti rendszerek energia- és költséghatékony működésének
elősegítése, valamint az a biztonsági tartalék, amit egy tároló tud biztosítani egy kritikus
üzemeltetésű rendszer számára (például adatközpont hűtése, vagy egy vegyipari folyamat
állandó hőellátása).

4

2.1.2 Hőtárolási lehetőségek az épületgépészetben és összehasonlításuk
Több lehetőség és technológiai megközelítés létezik az épületgépészeti rendszerekbe történő
hőtárolásra:
 szenzibilis vagy érzékelhető hőtárolás: víz hőmérsékletének változtatása, például bojler,
puffertároló,
 látens vagy nem érzékelhető: fázisváltozás révén megvalósuló (fázisváltás =
halmazállapotváltás + halmazállapotváltás nélküli molekulaszerkezet átalakulás),
 kémiai hőtárolás: a reakciók segítségével létrehozott hőelnyelést és hőkibocsátás
ciklusát jelenti ebben az esetben. Ide tartoznak a szorpciós elven működő hőtárolók is,
amelyekben valamilyen szilárd vagy folyékony anyag és az általa megkötött anyag
közötti energiáját (oldási hő) használják tárolásra.
Hőtárolás

Termikus

Kémiai

Szenzibilis

Folyadék

Látens

Szilárdfolyadék

Szilárd

Folyadéklégnemű

Szilárdszilárd

1. ábra. Legjelentősebb hőtárolási fajták
1. táblázat. Hőtárolási lehetőségek összehasonlítása

Előny
olcsó hőtároló anyag,
Szenzibilis egyszerű kivitelezés,
stabil

Látens

nagy energiasűrűség,
szűk hőmérséklettartomány,
kis tömeg és méret

Kémiai

nagyon magas energiasűrűség,
szűk hőmérséklettartomány
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Hátrány
alacsony energiasűrűség,
nagy hőmérséklettartomány,
nagy tömeg és méret
alacsony hővezetési tényező,
sűrűségváltozás,
több ciklus után változhatnak a fizikai
és kémiai tulajdonságaik,
anyagoknál kizáró feltételek:
fázis szegmentáció,
folyadék aláhűlés,
reaktív,
korrózióveszély,
gyúlékonyság
drága anyagok,
kis
stabilitás
miatt
alacsony
ciklusszám,
bonyolult folyamat

1 m3 víz 1 °C-kal történő hőmérsékletváltozásával 4,2 MJ energiát lehet tárolni. Csak a látens
hő tárolásával, a gyakorlatban alkalmazott PCM-ek átlagos 200-250 kJ/kg olvadáshőjét, 800
kg/m3 sűrűségét alapul véve az anyag hőmérsékletének változtatása nélkül 160-200 MJ/m3 a
tárolható hő mennyisége, ami szenzibilis hőtárolás 40-50-szerese. A 2.1-2.3 egyenletek a
hőtárolás folyamata során bekövetkező entalpiaváltozást mutatják be 1 kg anyagban.
Szenzibilis hőtárolásnál a tárolható hőmennyiség a fajhő függvénye:
𝑇

𝐻𝑠𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠 = ∫𝑇 𝑓𝑒𝑙𝑠ő 𝑐𝑠𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠 (𝑇) 𝑑𝑇,
𝑎𝑙𝑠ó

(2.1)

a teljes látens hőtárolásnál pedig ehhez hozzáadódik a fázisváltásból adódó látens hő,
𝑇

𝐻𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠,𝑙á𝑡𝑒𝑛𝑠 = 𝐿𝑜𝑙𝑣 + ∫𝑇 𝑓𝑒𝑙𝑠ő 𝑐𝑠𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠 (𝑇) 𝑑𝑇,
𝑎𝑙𝑠ó

(2.2)

a nem teljes fázisváltásnál pedig csak a látens hő egy része vesz részt a hőtárolásban,
𝑇

𝐻𝑟é𝑠𝑧𝑙𝑒𝑔𝑒𝑠,𝑙á𝑡𝑒𝑛𝑠 = ∫𝑇 𝑓𝑒𝑙𝑠ő 𝑐𝑠𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠 (𝑇) 𝑑𝑇 + ∆𝜉(𝑇) ∙ 𝐿𝑜𝑙𝑣 (𝑇) .
𝑎𝑙𝑠ó

(2.3)

Az 2. táblázat néhány kereskedelmi forgalomban kapható fázisváltó anyag hőkapacitáshoz
kapcsolódó releváns anyagjellemzőt mutat be (a víz esetén jelen esetben csak a szenzibilis
jellemzők relevánsak). A szilárd fajhőt 15 °C-on, a folyadék fajhőt 30 °C-on mértem.
2. táblázat. Vizsgált fázisváltó anyagok hőkapacitáshoz kapcsolódó anyagi jellemzői

Név
Látens hő [kJ/kg]
Szilárd fajhő [kJ/kg K]
Folyadék fajhő [kJ/kg K]
Olvadási tartomány [°C]
Sűrűség [kg/m3]

Climator
Climsel 21
90,2
3,7
3,8
22-26,2
1400

Climator
Climsel 21B
98,6
38
3,35
21,1-23,6
1400

CrodaTherm Zehaochem 21 Víz
21
185,3
127,1
3
2,4
3,05
2,8
4,2
19,8-22,1
17,8-22,1
860
900
1000

A 2. és 3. ábrán látható a szenzibilis és a látens hőtárolás összehasonlítása tömegre fajlagosítva.
Az ábrán nullából kiindulva feltüntettem a víz hőtartalmának változásáta a hőmérséklet fvében. Az ezzel párhuzamos segédvonal sereg segíti az összehasonlítást a fázisváltó anyag ás a
víz entalpiaváltozásának összehasonlítására az adott hőmérséklet tartományban.
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2. ábra. Szenzibilis és látens hőtárolás összehasonlítása tömegre fajlagosítva

3. ábra. Szenzibilis és látens hőtárolás összehasonlítása tömegre fajlagosítva szűkebb hőmérséklet tartományon

Ha a hőtárolásra használt anyagok sűrűségét is számításba vesszük, akkor a 4. és 5. ábrákat
kapjuk. A víz által tárolni képes szenzibilis hőt több párhuzamos egyenes szemlélteti (mintha
egy ferdeszögű koordináta rendszer lenne, ennek segítségével összehasonlítható a PCM a vízzel
bármely tartományon), ennek segítségével össze lehet hasonlítani, hogy egy adott tartományon
belül a víz és a fázisváltó anyag mennyi hőt tud eltárolni. Ez egy kvázi elforgatott
koordinátarendszerként jelenik meg az ábrákon.
Tömegre fajlagosítva a fázisváltáson kívül a többi hőmérséklet tartományban legnagyobb
fajhője miatt a víz a legjobb választás, azzal lehet a legtöbb hőenergiát eltárolni egységnyi
7

tömegben. Térfogatra fajlagosítva viszont a Climator anyagok minden tartományon jobbak a
víznél, a CrodaTherm és a Zehaochem anyagok viszont csak az olvadás közeli tartományon
tudnak több hőenergiát eltárolni egységnyi térfogaton. A (2.1) és (2.2) összefüggések alapján a
CrodaTherm 21 anyag teljes látens hőtároló kapacitása megegyezik azonos mennyiségű víz
98,3-101 °C-kal történő hőmérsékletváltozása esetén tárolt hővel, a Zehaochem 21 anyag esetén
ez 56-68 °C. (a tól-ig határ csak szilárd-folyékony fajhővel számolva adódik, mivel nem
tudhatjuk, hogy a hőmérséklettartomány mekkora része esik a szilárd és a folyékony
tartományba).

4. ábra. Szenzibilis és látens hőtárolás összehasonlítása térfogatra fajlagosítva

5. ábra. Szenzibilis és látens hőtárolás összehasonlítása térfogatra fajlagosítva szűkebb hőmérséklet tartományon
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2.2 Fázisváltó anyagok
A fázisváltó anyagok (Phase Change Material – PCM) olyan energiatároló anyagok, melyek a
látens hőt felhasználva nagy energiasűrűséggel képesek a hőenergiát eltárolni [8-10]. A nevük
azért fázisváltó és nem halmazállapotváltó anyagok, mert nem csak a „klasszikus” szilárdfolyadék, folyadék-gáz vagy szilárd-gáz változások használhatók ki, hanem például a szilárdszilárd fázisátalakulás is, például a vas allotrop átkristályosodása 911 °C-on. (érdekesség, hogy
az angol nyelv nem tesz különbséget a fázis és a halmazállapot szavak között) [11]
A legfőbb előnyük a nagy energiasűrűségű tárolás és a hőingások csökkentése.
Alkalmazásukkal csökken a hőtárolók mérete, így alkalmazásuk hely és költséghatékony lehet.
A fázisváltó anyagok azonban negatív tulajdonságokkal is rendelkezhetnek:
 alacsony, időben változó hővezetési tényező (folyadék-szilárd eloszlás változása),
 sűrűségváltozás (főleg a fázisváltás következtében és a hőtágulás miatt),
 több ciklus után változhatnak a fizikai és kémiai tulajdonságaik (nem elég stabilak, hogy
végtelen számú fázisváltáson essenek át),
 fázis szegmentáció (nagyobb tárolókban a fázisok feldarabolódnak, szétválnak),
 folyadék aláhűlés (a fagypont elérésével nem vált fázist az anyag), ebben az esetben
akár egy kis külső erőhatás következtében egyszerre megszilárdulhat az anyag, ezzel
nyomáshullámot generálva a rendszerben,
 reakcióképes,
 korrozív,
 gyúlékony.
Az ideális hőtároló anyag nagy látens hővel és megfelelő hővezetési tényezővel rendelkezne, a
felhasználás szempontjából megfelelő hőmérsékleti tartományba esne az olvadás/fagyáspontja,
állandó olvadási tulajdonságokkal rendelkezne, olcsó, nem mérgező, nem korrozív és nem
gyúlékony jellemzőkkel rendelkezne. Ezek megvalósításához különböző adalékanyagokat
kevernek a PCM-ekhez, melyekkel az egyes tulajdonságok javíthatók - általában más
tulajdonságok egyidejű romlásával. Folyamatosan vizsgálni kell az elérhető PCM-eket, hogy
megtaláljuk a vizsgált időben a legjobb anyagot.
Alkalmazásuk rendkívül széleskörű, mivel különböző kémiai módszerekkel olvadáspontjuk
széles skálán változtatható. Az anyag olvadása közben hőt vesz fel a környezetéből, fagyás
közben pedig hőt ad le.
Olvadási hőmérsékleteiket figyelembe véve több csoport különböztethető meg, a tárolt energia
felhasználását tekintve:





25 °C alatt hűtési alkalmazásokra, „hideg” energia tárolására,
25 °C felett fűtésre,
90 °C fölött abszorpciós hűtésre,
200 °C felett pedig naphőerőművekben használható.

2.2.1 Fázisváltó anyagok tárolási lehetőségei
A fázisváltó anyagok tárolása többféleképpen is megvalósítható, az alkalmazásoknak
megfelelően.
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6. ábra. Táblás kialakítás [10]

7. ábra. PCM mikrokapszulák [12]

8. ábra. Szőnyegszerű kialakítás [10]

9. ábra. Ömlesztett tárolás [saját ábra]

Az 6. ábra a táblás kialakítást szemlélteti. Az anyag így könnyebben kezelhető, gyorsabban
beépíthető és az állandó rétegvastagság is biztosított. Hosszabb ideig tudja tárolni az energiát,
viszont a hőátadási tulajdonságai rosszabbak, a hőátadó felülete fajlagosan kisebb. A tárolt
anyagban fázis szegmentáció alakulhat ki, ilyenkor egymástól elkülönült gócok szilárdulnak
meg és ezek nem minden esetben tudnak egyesülni. Alkalmazható mérgező, korrozív vagy
éghető anyag is, ha a határolófalak ezekkel szemben ellenállók.
A 7. ábra szerinti mikrokapszulás kialakításnál nő a hőátadó felület, ezzel javul a hőátadás. A
fázisváltással járó sűrűségváltozás következtében ezek a kapszulák állandó dinamikai
terhelésnek vannak kitéve, ami a sokadik ciklus után problémát jelenthet, a hordozó polimer
réteg megsérülhet és a fázisváltó anyag kiömölhet, ezért nem lehet korrozív, mérgező vagy
gyúlékony anyag tárolására használni.
A 8. ábra a szőnyegszerű kialakítást mutatja, mely a kapszulás tárolás egyik változata. Főleg az
épületgépészetben használják, falszerkezetekhez rögzítve.
A 9. ábrán a dolgozatomban vizsgált ömlesztett tárolást szemléltetem. A PCM egy tárolóban
kerül elhelyezésre és egy hőcserélő felületen keresztül történik az anyag és a rendszer között a
hőcsere.
2.2.2 A fázisváltó anyagok típusai
A fázisváltó anyagok több nagyobb csoportra bonthatók kémiai felépítésük alapján.
2.2.2.1 Szerves fázisváltó anyagok
Paraffinok (CnH2n+2), és telített zsírsavak (CH3(CH2)2nCOOH).
Előnyök:
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nem fenyeget az aláhűlés veszélye,
a fagyási ciklus alatt magas hőátadás,
megfelelő olvadási képesség,
önkristályosodási hajlam,
kompatibilis a hagyományos szerkezeti anyagokkal,
nincs szegregáció,
kémiailag stabil,
magas olvadáshő,
biztonságos és nem reaktív,
újrahasznosítható.

Hátrányok:





szilárd állapotban rosszul vezetik a hőt,
a térfogati rejtett hőtároló képessége alacsony,
tűzveszélyes, de megfelelő tárolással ez a veszély csökkenthető,
hogy megfelelő fázisváltozási pontot érjenek el, a legtöbb gyártó technológiai minőségű
paraffinokat használ, ami paraffin keverékből és teljesen finomított olajból áll, ezért
magas költséget eredményez.

2.2.2.2 Szervetlen fázisváltó anyagok
Sóhidrátok (MnH2O)
Előnyök:







a fajlagos térfogati rejtett hőtároló képessége magas,
könnyen elérhető és olcsó,
meghatározott olvadáspont,
kiváló hővezető képesség,
magas olvadáshő,
nem gyúlékony.

Hátrányok:
 nagy térfogatváltozás,
 a folyadék-szilárd átmenetnél jelentős probléma az aláhűlés,
 aláhűlés ellen kristályosító anyagok szükségesek, melyek csak egyszer használhatók.
2.2.2.3 Eutektikum (két vagy több fázis elegye)
Szerves-szerves, szerves-szervetlen, szervetlen-szervetlen vegyületek.
Előnyök:
 tiszta anyagokhoz hasonlóan meghatározott olvadáspontja van,
 sűrűségük kissé meghaladja a szerves vegyületekét.
Hátrányok:
 kevés adat áll rendelkezésre termofizikai tulajdonságaikról, mert csak nemrég kezdték
őket hőtárolásra alkalmazni.
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2.2.2.4 Nedvszívó anyagok
Sok természetes építőanyag nedvszívó, azaz képesek elnyelni (kondenzáció), és kibocsátani
(párolgás) a vizet. A hőtárolás ebben az esetben nem az olvadásmegszilárdulás segítségével
történik, hanem a víz kondenzációjával/párolgásával Ide sorolható például a zeolit.

2.3 Fázisváltó anyagok legfontosabb anyagtulajdonságai és mérésük
2.3.1 Fázisváltó anyagok legfontosabb anyagtulajdonságai
A PCM-ek anyagtulajdonságainál külön kell vizsgálni mindkét fázis anyagjellemzőit. Ez
különösen a fajhő, a sűrűség és hővezetési tényező esetén érdekes. Ezek közül is a
sűrűségváltozás komoly kérdéseket vet fel, mivel a sűrűségváltozás térfogatváltozást jelent.
Egy zárt tárolóban vagy kapszulában a térfogatváltozás mechanikai igénybevételnek veti alá a
tároló anyagát, ami megsérülhet vagy komoly túlméretezéssel kell védekezni a sérülések ellen.
A hővezetési tényező függ az anyag hőmérsékletétől és fázisától, ezáltal bonyolítja a
szimulációt. Mivel általában a PCM-ek hővezetési tényezője alacsony, ezért a tárolásnál a
magas teljesítmény elérése és a hőcserélő felület tervezése egy komoly kihívás. Ugyanezen
okok miatt a PCM-mel töltött tárolók hővesztesége kisebb, illetve ha a meleg energia tárolása
a cél, akkor a hőveszteség miatt megszilárdul a tárolóban lévő anyag széle, ezzel extra
hőszigetelést hozva létre a tároló számára.
A víz-jég halmazállapotváltásnál az állapotváltozás egy hőmérsékleten történik, illetve az
olvadás és a megszilárdulás hőmérséklete is azonos (10. ábra/a). A fázisváltó anyagoknál, a
vízzel ellentétben, a fázisváltásnál megfigyelhető egy termikus hiszterézis. Ez a szilárdfolyékony fázisváltás példáján keresztül bemutatva azt jelenti, hogy az olvadási és
megszilárdulási hőmérsékletek nem esnek egybe (10. ábra/b). A legtöbb anyagnál ezen kívül a
fázisváltás nem 1-1 diszkrét hőmérséklet értéknél következik be, hanem egy bizonyos
hőmérséklettartományban (10. ábra/c). A hiszterézis a modellezés megnehezítésén kívül a
gyakorlati alkalmazhatóságot is gátolja, mert általában az gyakorlatban egy szűk
hőmérsékletkülönbség mellett kell dolgoznia a PCM-nek. Egy széles hiszterézissel nem fér bele
a teljes működési tartományba, ezáltal a PCM kevesebb energiát tud eltárolni (a 2.1. fejezetben
kifejtett módon).

10. ábra. a) víz-jég halmazállapotváltozás, b) ideális hiszterézis, c) valós hiszterézis, d) PCM aláhűlés
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Az aláhűtés (vagy túlhűlés) a hiszterézis modellezéséhez kapcsolódó jelenség (10. ábra/d).
Aláhűlés esetén az anyagban nem indul el a kristályképződés, ezért a megszilárdulási pont
elérése ellenére az anyag folyékony állapotba kerül. Egy alacsonyabb hőmérséklet elérése, vagy
egy mechanikai behatás következtében gyorsan megtörténik a megszilárdulás, ami a
sűrűségváltozás miatt nyomáshullámot indíthat el az anyagban.
Fontos választ adni a klasszikus kérdésre: mennyi az élettartama egy fázisváltó anyagnak?
Amikor a vízzel hasonlítjuk össze, akkor a víz mellett szól a szinte korlátlan mennyiségben,
közel ingyen való rendelkezésre állása, illetve a stabilitása. A PCM-eket gyorsított öregítési
eljárásoknak vetik alá, ahol több száz vagy akár több ezer olvadási-megszilárdulási cikluson
mennek keresztül rövid idő alatt és ebből lehet az élettartamukra következtetni. Általában egy
PCM 5.000-10.000 fázisváltási ciklust kibír az anyagtulajdonságainak változása nélkül és
ennek a kétszereséig általában 5%-kal változnak a tulajdonságai. A változás azt jelenti, hogy
lehet olyan tulajdonság, ami kedvezően változik.
Napi tárolásnál, napi 1 ciklussal számolva ez 13,7-27,4 évet jelent anyagtulajdonság változás
nélkül, és ennek a dupláját ha az 5%-os változás megengedett.
Egy nagyon hátrányos anyagi tulajdonság a higroszkóposság. Az ilyen tulajdonságú anyagok
szilárd vagy folyékony fázisaikban egy adott egyensúlyi állapot eléréséig képesek a levegő
víztartalmát megkötni vagy a párologtatással vizet adnak le a levegőnek. Az anyag
víztartalmának változása kihatással van az anyagjellemzőkre is. A glicerin például erősen
higroszkópos anyag, a 11. ábra szemlélteti a glicerin-víz kétfázisú állapotokat. Az y tengely az
olvadáspontot szemlélteti, az x tengely pedig a víz-glicerin keveréket.
A tiszta glicerin olvadáspontja 18,2 °C (TB pont), viszont levegővel érintkezve pár másodperc
alatt „megszívja” magát vízzel és az olvadáspontja akár -54,3 °C-ig is eltolódhat ha a víz aránya
27% (E pont a diagramon) [13].

11. ábra. A glicerin-víz kétfázisú állapotábrája [13]

A higroszkópossághoz hasonlóan azon anyagoknak is változhatnak a tulajdonságaik,
amelyekben illékony komponensek találhatók. Gyakorlatilag a PCM egy része elpárolog, ezzel
csökkentve az anyag tömegét és megváltoztatva a hőtani tulajdonságait.
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2.3.2 Fázisváltó anyagok anyagtulajdonságainak mérése
A legfontosabb anyagtulajdonságok, melyeket mérésekkel vizsgáltam:
 hővezetési tényező szilárd és folyékony fázisban (MELLÉKLET 13.2.1. fejezet),
 hőkapacitás, ami magában foglalja az olvadási- és megszilárdulási
hőmérsékleteket, a szilárd- és folyékony fajhőt, illetve a látens hőt (MELLÉKLET
13.2.2. fejezet),
 sűrűség szilárd és folyékony fázisban (MELLÉKLET 13.2.3. fejezet).
Az első anyagtulajdonság vizsgálatoknál és a Stokes laborban található kísérleti fázisváltó
anyaggal töltött tárolók esetén alkalmazott PCM a DWC 5254 jelű paraffin volt (egyszerűbb
hivatkozás érdekében a továbbiakban P53 paraffin néven hivatkozok rá), ami a Hexán Kft-től
lett beszerezve 411 Ft/kg áron.
A pontos számításokhoz szükséges a paraffin főbb fizikai tulajdonságainak ismerete, azonban
a gyártó ezeket nem tette közzé, így méréseket kellett végezni.
A hővezetési tényezőt a Hot Plate módszer segítségével mértem meg [14], amelynek lényege
az, hogy a vizsgálandó anyagot eltérő hőmérsékletű lapok közé helyezik, ezért a lapok között
hőáram indukálódik, melyből kiszámítható a hővezetési tényező.
A DSC, azaz differenciális pásztázó kaloriméter a legelterjedtebb termikus analitikai technika
[15-17]. A berendezés méri a minta és a referencia között kialakuló hőáramot az idő és a
hőmérséklet függvényében. A kapott hőáramra a következő összefüggés írható fel [15]:
𝑑𝐻
𝑑𝜏

ahol

𝑑𝐻
𝑑𝜏

a mintával közölt hőáram,

𝑑𝑇
𝑑𝜏

𝑑𝑇

= c ∙ m ∙ 𝑑𝜏 + 𝑓(𝑇, 𝜏),

(2.4)

pedig a melegítés/hűtés sebességét jelenti.

Az egyenletben a f-függvény az anyagok kinetikus viselkedését írja le. Kinetikus viselkedés
alatt azt értjük, hogy az anyaggal hőáramot közölve a hőmérsékletváltozás időbeli lefutása a
nem-egyensúlyi állapotok és a fázisváltás miatt különböző lehet [15-21]. A függvény állandó
melegítési/hűtési sebességet alkalmazva elhanyagolható a vizsgálatok során. Jelen esetben így
jártunk le, mert a célunk nem a kinetikus viselkedés vizsgálata volt, hanem egy rendelkezésre
álló adatsor modellezése és kiértékelése.
A DSC berendezéssel a Polimertechnika Tanszék laborjában tudtam méréseket végezni, egy
TA DSC Q2000 berendezéssel, melyet az 12. és 13. ábrák szemléltetnek.
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13. ábra. Minták helye

12. ábra. DSC berendezés

A sűrűséget a tömeg és a térfogat alapján lehet meghatározni szilárd és folyadék állapotban.
A P53 paraffin fizikai és hőtani tulajdonságait a 3. táblázat foglalja össze.
3. táblázat. A P53 paraffin fizikai tulajdonságai

Tulajdonság
Megszilárdulási hőmérséklet [°C]
Olvadási hőmérséklet [°C]
Csúcs olvadási hőmérséklet [°C]
Olvadáshő [kJ/kg]
Fajhő szilárd fázisban [kJ/kg K]
Fajhő folyékony fázisban [kJ/kg K]
Sűrűség szilárd fázisban [kg/m3]
Sűrűség folyadék fázisban [kg/m3]
Hővezetési tényező szilárd fázisban [W/m K]
Hővezetési tényező folyadék fázisban [W/m K]

P53 paraffin
50,5 ± 0,1%
56,5 ± 0,1%
53,5 ± 0,1%
196,2 ± 0,1%
4,1 ± 0,1%
3,1 ± 0,1%
802 ± 5
743 ± 5
0.7 ± 1%
0.7 ± 1%

2.4 Hőtárolás jéggel
A víz (jég) a legrégebben használt fázisváltó anyag, mert könnyen hozzáférhető, stabil és
megfelelő fizikai tulajdonsággal rendelkezik. A jég hőtároló képességét már rég felfedezték.
Gondoljunk csak a jégvermekre (földbe vájt vermekben gyűjtötték össze a havat és a jeget,
szalmával fedték le és abban tárolták egész évben a húsokat), a jégszekrényekre, vagy a
jégkockára az italainkban. Egy klasszikus épületgépészeti példa a Parlament jéggel történő
hűtése. Az energetikai hasznosításának egyetlen korlátja, hogy a 0 °C-os fagyáspontja alacsony
a legtöbb energetikai- és épületgépészeti rendszer hőmérsékletszintjéhez képest. Speciális
folyadékhűtőket kell alkalmazni, hogy 0 °C alatti hőmérsékletű folyadékot állítsanak elő,
amivel a vizet meg lehet fagyasztani, ezáltal nem gazdaságos.
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Jeges tárolók csoportosítása [22-25]:
 statikus jeges tárolók
•
Ice-on-coil („jég a felületen”), 14. ábra: egy zárt tárolóban lévő csőkígyóban
áramló 0 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű folyadék fagyasztja meg a vizet
a csőkígyó körül. Van belső (ugyanaz a csőkígyó olvasztja meg a jeget, ami
készítette) és külső (a jeget melegebb víz direkt keringtetésével olvasztják
meg) olvadású verziója is.
•
kapszulázott, 15. ábra: a vizet műanyag vagy fém kapszulákba helyezik és
ezek körül kering szabadon a hűtőközeg ami a vizet megfagyasztja, majd a
jeget megolvasztja.
 dinamikus tárolók
•
Ice-harvester („jéggyűjtős”), 16. ábra: a jég fagyasztását egy külső nyitott
hőcserélő végzi, melynek a felületéről leesik a jég egy tárolóba, ha elér egy
bizonyos tömeget. A tárolón keresztül közvetlenül keringtetik a hűtőközeget,
melyet a jég lehűt.
•
Ice slurry („jégkása”), 17. ábra: ennél a megoldásnál a jégkása
jégkristályokból és valamilyen fagyálló keverékéből áll. A jeget például
keveréssel és kaparással folyamatosan apró méretű jégkristályokra törik
melyek nagy mennyiségű energiát tárolnak. A fagyállónak köszönhetően a
jégkása speciális szivattyúkkal szivattyúzható.

14. ábra. Ice-on-coil jeges tároló [25]

15. ábra. Kapszulázott jeges tároló [25]

16. ábra. Ice-harvester jeges tároló [25]

17. ábra. Ice slurry jeges tároló [24]
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Az [26-28] cikkek bemutatnak egy rendszert, ami az iráni Ahwaz városban található egy
irodaépületben. A hűtési rendszerbe beépült egy jeges tároló, melynek segítségével a hűtési
rendszer üzeme teljes mértékben éjszakára korlátozódott, kihasználva az alacsonyabb külső
hőmérséklet melletti magasabb hűtési hatékonyságot (EER), illetve az völgyidőszakban
olcsóbban vásárolható villamosenergiát. A hűtési rendszer 2 MW-os hűtési kapacitású, a tároló
12.000 kWh hőkapacitással rendelkezik, a napi vesztesége 10-15% között alakult, a tároló
költsége 1,4-1,5 millió dollárba került és a megtérülés 3,5 évre tehető.
Az [29] cikk egy esettanulmányt mutat be Malajziából. Különböző méretű hűtési rendszerekhez
illesztenek a szerzők jeges tárolókat egy optimalizációs eljárás segítségével. Meghatározzák a
szükséges kapacitást, teljesítményt és a költségoptimumot. Ha a napközbeni hűtést a tárolóból
fedezik, akkor a rendszer megtérülése 3-6 év közé tehető, viszont ha a csúcsteljesítményt
csökkentik akkor 1-3 év közötti a megtérülés. Az eltérő tárolási stratégiákról a későbbiekben
részletesen írok.
Az [30] cikk egy Taiwan-ban található irodaépületet mutat be. Egy TRNSYS-ben írt modellel
vizsgálják a hűtési rendszer optimálisan elérhető csúcsteljesítmény csökkenését egy jeges tároló
alkalmazásával. 10 éves élettartamra vetített teljes költséget vizsgálva az optimális
folyadékhűtő méretcsökkenés 50%-nál jelentkezik.
Az 5. fejezetben bemutatásra kerülő saját modellem megalkotásában a [31-33] cikkekben
bemutatott egyszerűsített matematikai modellek adták az egyik alapötletet, melyek lényege,
hogy a jeges tároló teljesítménye a következőképpen számítható:
𝑄̇𝑗é𝑔 = (kA)𝑗é𝑔 ∙ ∆T𝑙𝑛,𝑗é𝑔 ,

(2.5)

ahol 𝑄̇𝑗é𝑔 a jeges tároló teljesítménye, ∆T𝑙𝑛,𝑗é𝑔 a tároló hőcserélőjében áramló hűtőközeg és a
tároló közeg közötti logaritmikus közepes hőmérséklet-különbség. A (kA)𝑗é𝑔 felületi
hőátbocsátási tényező a következő polinommal közelíthető:
(kA)𝑗é𝑔 = 𝐿1 + 𝐿2 ∙ (1 − 𝜉) + 𝐿3 ∙ (1 − 𝜉)2 + 𝐿4 ∙ (1 − 𝜉)3 + 𝐿5 ∙ (1 − 𝜉)4 + 𝐿6 ∙
(1 − 𝜉)5 ,
(2.6)
ahol L1-L6 a felületi hőátbocsátási tényező meghatározásához szükséges konstansok, melyek
értéke táblázatokból ismert (4. táblázat), (1 − 𝜉) pedig a szilárd részarány. A konstansok
segítségével meghatározható a tároló által leadott/felvett teljesítmény a tárolóban lévő hőtároló
anyag szilárd arányának függvényében (jeges tárolóról lévén szó, a jég és víz arányának
függvényében). A konstansokat a logaritmikus közepes hőmérséklet-különbség konstans
értéken tartásával mérések mellett határozták meg. A jeges tárolók esetén a gyártók minden
termékükre kimérték ezeket a tényezőket, gyakorlatilag a méretezési segédletük/katalógusuk
részét képezték, melyekkel a tervezőmérnökök munkáját támogatták.
A jeges tárolóknál azért volt szükség ezen konstansok és a felületi hőátbocsátási tényező
megalkotására, mert a jég-víz halmazállapotváltozásnál az anyag hőmérséklete mindaddig 0
°C, ameddig a halmazállapotváltás végbe nem megy, de közben a töltet
teljesítményfelvevő/leadó képessége nagyban változik.
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4. táblázat. A felületi hőátbocsátási tényező konstansai [32]

Fagyasztás Olvasztás
1.1756
L1 [kW/K] 1.3879
-5.3689
L2 [kW/K] -7.6333
17.3602
L3 [kW/K] 26.3423
-30.1077
L4 [kW/K] -47.6084
25.6387
L5 [kW/K] 41.8498
-8.5102
L6 [kW/K] -14.2948
A 18. ábrán látható a felületi hőátbocsátási tényező a folyadék arány függvényében. A folyadék
arány növekedésével nő a felületi hőátbocsátási tényező is. A felületi hőátbocsátási tényező
eltérően alakul az olvadás és a megszilárdulás közben, mert a folyadék- és szilárd rétegek
eltérően helyezkednek el az olvadás és a megszilárdulás közben.

18. ábra. Jeges tároló felületi hőátbocsátási tényezője

Ezen teljesítményszámítás alapján a célom, hogy azokra a fázisváltó anyagokra is megalkossak
egy hasonló függvényt, melyeknél a fázisváltás nem egy egzakt hőmérsékleten történik, mint a
víznél (a legtöbb látens hőtároló anyag rendelkezik hiszterézissel). Tehát nem csak a két fázis
jelenléte fogja meghatározni a PCM-mel töltött hőtároló teljesítményét, hanem a PCM
hőmérséklete is.

2.5 A fázisváltás matematikai modellezési lehetőségei
A 2. fejezet további részében tisztán a jelenség épületgépészeti célra való leírására törekedtem,
a fázisváltás kémiai- és fizikai folyamatait nem vizsgáltam.
A fázisváltó anyagok fő modellezési kihívását Stephan problémának nevezik. A fázisváltás
közbeni szilárd-folyadék fázishatár idő és tér szerinti mozgását írja le [33]. A Stephan-szám
összefüggése megadja, a szenzibilis és a látens hő arányát (2.7). A dimenziótlan szám
létrehozásának célja az olvadó jégsapkák modellezése volt.
Ste =

𝑐𝑝 ∙∆𝑇
𝐿𝑜𝑙𝑣
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.

(2.7)

A szakirodalom négy fő megközelítést alkalmaz a fázisváltó anyagok modellezésére:





látszólagos hőkapacitás módszer,
effektív hőkapacitás módszer,
hőforrás módszer,
entalpia módszer.

A módszerek célja a fázisváltó anyagok minél pontosabb modellezése, mint rendszer elem,
ezzel megalapozva a fázisváltó anyagok rendszerbe illesztését. Az itt bemutatott modellek még
geometria függetlenek, a cél a fázisváltás során az állapothatározók változásának egyszerű
matematikai leírása térben és időben. Az 5.2 fejezetben mutatom be a különböző geometriai
modelleket.
2.5.1 Látszólagos hőkapacitás módszer (Apparent heat capacity method)
Ebben a modellben [34-40] a látens hő megnövelt fajhőként van kezelve a fázisváltási
tartományban, azzal a feltételezéssel, hogy a látens hő egyenlően oszlik el az adott tartományon:
𝑐𝑙á𝑡𝑠𝑧

𝑐𝑠𝑧
𝑐
= { á𝑡𝑚
𝑐𝑓

𝑇 < 𝑇𝑠𝑧
𝑇𝑠𝑧 < 𝑇 < 𝑇𝑓 ,
𝑇𝑓 < 𝑇

(2.8)

ahol
𝑇𝑓

𝑐á𝑡𝑚 =

[∫𝑇

𝑠𝑧

𝐶(𝑇)𝑑𝑇+𝐿𝑜𝑙𝑣 ]
(𝑇𝑓 −𝑇𝑠𝑧 )

.

(2.9)

A látszólagos hőkapacitás felhasználásával az hővezetési egyenlet egydimenziós alakját
egyszerűen felírhatjuk:
𝜕𝑇

𝜕

𝜕𝑇

𝜌𝑐látsz 𝜕𝜏 = 𝜕𝑥 (𝑘 𝜕𝑥 ).

(2.10)

Megoldásához általában a Crank-Nicolson sémát alkalmazzák, viszont a modell pontossága
nagyon alacsony, mivel a fázisváltási határon belül a fajhő nagyon megugrik, nagy időlépés
mellett előfordulhat, hogy akár a teljes fázisváltási tartomány kimarad. A továbbiakban
bemutatott megoldásokhoz képest manapság ez egy ritkán használt módszer, viszont az
alacsony számítási kapacitás igénye miatt régebben ez volt az egyik legnépszerűbb modell.

2.5.2 Effektív hőkapacitás módszer (Effective heat capacity method)
Az 2.5.1. pontban bemutatott látszólagos kapacitás módszer fejlesztése érdekében, ebben a
modellben [40-44] a hőkapacitás nem konstans a fázisváltási tartományon, hanem az olvadáshő
integráltja az adott tartományon:
𝑐eff =

[∫ 𝑐𝑙á𝑡𝑠𝑧 𝑑𝑇]
𝑇

.

(2.11)

A hővezetés egydimenziós alakja a következőképpen írható fel:
𝜌

𝜕(𝑐eff )
𝜕𝜏

𝜕

𝜕𝑇

= 𝜕𝑥 (𝑘 𝜕𝑥 ),

(2.12)

A módszer számítása sokkal pontosabb, mint az előzőleg bemutatott modell, viszont az
alkalmazása számításigényes és csak alacsony időlépés mellett működik pontosan. Túl nagy
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időlépés esetén előfordulhat, hogy a fázisváltási tartomány kimarad, főleg szűk hiszterézisű
anyagok esetén.
2.5.3 Hőforrás módszer (Source based method)
Ebben a modellben [45] a fázisváltás modellezésére az energiaegyenletbe egy pozitív/negatív
hőforrást vesznek bele. A fő különbség az előző modellekhez képest, hogy a látens hő belekerül
az energiaegyenletbe, és nem hőkapacitásként van definiálva. A 2.12-es egyenletet átalakítva a
látens hő S hőforrásként jelenik meg az egyenletben:
𝜕𝑇

𝜕

𝜕𝑇

(2.13)

𝜌𝑐 𝜕𝜏 = 𝜕𝑥 (𝑘 𝜕𝑥 ) + 𝑆,
ahol
𝑆 = −𝜌

𝜕𝐿𝑜𝑙𝑣
𝜕𝑇

.

(2.14)

A modellt könnyű beépíteni meglévő algoritmusokba is, a pontossága megfelelő és a számítási
kapacitás igénye is alacsony.
2.5.4 Entalpia módszer (Enthalpy method)
Az entalpia módszer [44, 46-51] lényege, hogy a számítás során nem a hőmérséklet
változásával lesz arányos a PCM energiafelvétele/leadása, hanem közvetlenül az entalpiával.
Ez gyakorlatilag kiküszöböli a fázisváltási tartomány kihagyásának lehetőségét:
𝜕ℎ

𝜕

𝜕𝑇

(2.15)

𝜌 𝜕𝜏 = 𝜕𝑥 (𝑘 𝜕𝑥 ),
ahol az entalpiát a következőképpen lehet definiálni:
T ∙ 𝑐𝑠𝑧 ,

T < 𝑇𝑎𝑙𝑠ó
𝑇−𝑇𝑎𝑙𝑠ó

h = { 𝐻𝑠𝑧 + 𝐿𝑜𝑙𝑣 ∙ 𝑇𝑓𝑒𝑙𝑠ő −𝑇𝑎𝑙𝑠ó ,
𝐻𝑓 + 𝑐f ∙ (T − 𝑇𝑓𝑒𝑙𝑠ő ),

𝑇𝑎𝑙𝑠ó < T < 𝑇𝑓𝑒𝑙𝑠ő .

(2.16)

T > 𝑇𝑓𝑒𝑙𝑠ő .

Ez a legpontosabb modell és a számítási kapacitás igénye sem magas. Manapság ez a
legnépszerűbb módszer.
2.5.5 Fázisváltó anyagok modellezési lehetőségeinek összehasonlítása
A teljes fázisváltásnál a hőmérséklet és az entalpia kapcsolatát többféleképpen le lehet írni, ezt
a 3. táblázatban szereplő P53-as paraffin anyagra mutatom be. Az átláthatóság kedvéért minden
esetben csak az olvadási görbe kerül bemutatásra, a megszilárdulási hasonlóan néz ki. A
modellek csak olyan anyag esetén használhatók, ahol nincs aláhűlés.
2.5.5.1 Látszólagos hőkapacitás módszer
A P53 paraffin látszólagos hőkapacitását 4 tartományon mutatom be különböző folyadék és
szilárd hőmérséklet különbségek esetén (megjegyzés: a folyadék és szilárd hőmérsékletek
meghatározása még pontos mérésekkel sem ad egzakt eredményt), a 2.5.1. fejezetben
bemutatott matematikai modell alapján [34-40]. A 19. ábra mutatja be az egyes változatok
eredményeit és egy DSC méréssel (0,5 K/perc melegítési sebességgel, 30-70 °C-os
tartományban vizsgálva) kapott eredményeket hőmérséklet-látszólagos hőkapacitás és a
hőmérséklet-entalpia síkon. A 4 vizsgált tartomány:
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 I/1 görbe az 53,5 °C egzakt olvadási hőmérsékletet határozza meg, a folyadék és szilárd
hőmérsékletek különbsége 0, ebben az esetben a látszólagos hőkapacitás egy Diracdelta,
 I/2 görbe 1 °C-os olvadási tartományt mutat be, 53-54 °C között,
 I/3 3 °C-os tartományt mutat be, 52-55 °C-t,
 I/4 esetben az olvadáshő a teljes tartományban oszlik el 50,5-56,5 °C között.
A modell pontossága nő az olvadási hőmérséklettartomány növelésével, de még a valós
tartomány elérése mellett is alacsony. Ez a modell gyakorlatilag egy egyszerű linearizálást
mutat be.

19. ábra. Hőmérséklet – látszólagos hőkapacitás és hőmérséklet – entalpia görbék

2.5.5.2 Effektív hőkapacitás módszer 2 egyenessel közelítéssel
Az effektív hőkapacitás 2 egyenessel kerül közelítésre az olvadási tartományon belül a 2.5.2.
fejezetben bemutatott matematikai modell alapján, ezzel növelve a modell pontosságát [40-43].
Ebben az esetben csak egy lehetőséget szemléltetek a 20. ábrán, azt amikor a 2 egyenes
meredeksége és metszéspontja előzetesen optimalizálva lett a nagyobb pontosság érdekében. A
modell pontossága magasabb, de még mindig alacsony, viszont a számítási kapacitás igénye
megnövekedett.

20. ábra. Hőmérséklet – effektív hőkapacitás és hőmérséklet – entalpia görbék

2.5.5.3 Entalpia módszer adatbázis alapján
A modell alapja egy hőkapacitásmérés. A hőmérséklet-entalpia párok egy adatbázisból
kerülnek kiolvasásra és a hiányzó pontok meghatározása interpolálással történik. Az eredményt
a 21. ábra mutatja be. A pontosság ennél a módszernél a legmagasabb, ahogy a számítási
kapacitás igénye is. A pontossága elérheti a hőkapacitásmérés pontosságát. Részletesebb mérés,
több adatpár nagyban növeli mind a pontosságot és a számítási kapacitást is.
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21. ábra. Hőmérséklet –hőkapacitás és hőmérséklet – entalpia görbék a 3. Modell esetén

2.5.5.4 Entalpia módszer illesztett egyenessel
A módszer alapja a 2.5.5.3. fejezetben bemutatott, adatbázison alapuló modell, viszont az
adatpárok közötti interpoláció helyett 3 egyenes illesztésével közelíti a valóságot [46-51]. A 22.
ábra mutat be egy példát a P53-as anyag esetén. Az eredmény hasonló, mint az látszólagos
hőkapacitás esetén azzal a különbséggel, hogy itt a fázisváltást leíró egyenes meredeksége és
metszéspontja optimalizálva lett a legnagyobb pontosság elérése érdekében. Az adatbázison
alapuló entalpia módszerhez képest kisebb a pontossága, viszont a számítási kapacitásigénye is
kisebb, mert az optimalizálást csak a legelső alkalommal kell megtenni, utána pedig 3 db
egyenes egyenletét és metszéspontjait kell alkalmazni.

22. ábra. Hőmérséklet –hőkapacitás és hőmérséklet – entalpia görbék a 4. Modell esetén

A 5. táblázat mutatja be az egyes modellek felírásához szükséges tényezőket. A több sor a
modelleknél különböző alternatívákat mutat be, például használni lehet előre meghatározott
egyenesek egyenletét.
5. táblázat. A modellek összefoglalása és a leíráshoz szükséges tényezők

Modell
Leíráshoz szükséges tényező
csz, cf, Lolv, Tolv, ΔTolv
1.
csz, cf, Lolv, Tszolv, Tfolv, ΔTolv
2.
csz, cf, Tszolv, Tfolv, egyenes1, egyenes2
hőmérséklet-entalpia adatpárok
3.
csz, cf, Lolv,, Tszolv, Tfolv,
csz, cf, Tszolv, Tfolv, egyenes1
4.
egyenes1, egyenes2, egyenes3
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3

A dolgozat célkitűzései

A 2. fejezetben bemutattam a tudomány jelenlegi állását a témámmal kapcsolatban. A
gyakorlatban leggyakrabban használt hőtárolási módszer a szenzibilis hőtárolás. A látens
hőtárolás témakörében az utóbbi években intenzív kutatás folyik, viszont a gazdaságos
gyakorlati alkalmazást lehetővé tevő technológiák kidolgozása még várat magára. A cikkek
részletesen foglalkoznak a jeges tárolók modellezésével, alkalmazásával, szabályozásával.
A legtöbb fázisváltó anyaggal töltött tárolót bemutató cikk 1-1 laboratóriumi vizsgálatot mutat
be, ahol a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges feltételekről nem kapunk választ.
A 2. fejezetben bemutattam több cikket, melyek a fázisváltó anyagok típusaival és ezek
modellezésével foglalkoznak. A hőtárolásnál az etalon a víz, olcsó, bevált technológia és a
kapacitás/teljesítmény aránya is megfelelő. Ehhez kell hasonlítani az egyéb hőtárolási
módszereket, így a látens hőtárolást is. A vízhez képest a PCM-ek alkalmazása esetén olyan
kérdésekre kell választ találnunk, mint:
 Mekkora egy adott tartományon belüli valós hőkapacitás? Ez hogyan függ a
hőmérsékleti határoktól? Hogyan lehet egy feladatra megtalálni a „legjobb” anyagot?
 A víznek minden fizikai/hőtechnikai tulajdonsága ismert, ezzel szemben a látens
hőtárolásra használt anyagok tulajdonságai nem ismertek. Ezek hogyan válnak ismerté,
a gyártók adatszolgáltatása elegendő vagy további mérések szükségesek?
 Mi történik, ha a fázisváltás nem fejeződik be, hanem a folyamat közben megszakad
(például az olvadás nem fejeződik be, hanem időközben az anyag elkezd hűlni és
visszaszilárdul)?
A fenti kérdésekre keresve a választ, az alábbi hipotéziseket állítottam fel.
Hipotézis: Megszakított fázisváltásnál a hiszterézis nagyban befolyásolja a lejátszódó
folyamatot.
Hipotézis: A fázisváltó anyagot szűk hőmérséklettartományban a legversenyképesebbek a vizes
tárolókhoz képest, viszont a valós hőtároló képességük nagyban függ a
hőmérséklettartománytól és az anyagi jellemzőktől.
Hipotézis: A gyártók általi adatszolgáltatás kevés ahhoz, hogy precízen lehessen egy feladatra
egy látens hőtárolót méretezni.
Az energiatárolás esetén a hőtároló kapacitása tetszőlegesen növelhető a tároló tömegének,
méretének növelésével. A töltési- és kisütési teljesítmény egy olyan tématerület, melyet sokan
kutatnak, a legtöbb kutatás a kapszulázott PCM-ekben látja a megoldást, viszont a gyakorlati
felhasználhatóságnak rengeteg korlátja van, amikre a vizsgált cikkek nem adnak megoldást:
 Mennyi az élettartama egy kapszulázott PCM-mel feltöltött rendszernek?
 Mi történik a rendszerrel, ha a kapszula kilyukad?
 Ár-érték arányban megfelelő-e a megközelítés?
Hipotézis: A kapszulás technológia nem megfelelő ár-érték arányban, ezért egy olyan hőtároló
szerkezetre van szükség, ami megfelelő tárolási teljesítményt tesz lehetővé és gazdasági
szempontból is megfelelő.
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A jég esetén bemutatott felületi hőátbocsátási tényező segítségével a fázisváltozás folyamata
egyszerűbben modellezhető, az így szimulált tároló rendszerbe illesztését is megkönnyíti a
felületi hőátbocsátási tényező. A jég egy nagyon jól modellezhető anyag, nincs hiszterézise, a
fizikai és hőtechnikai tulajdonságai széles körben kutatottak és ismertek. A fázisváltó anyagok
esetén is szükséges egy olyan modell, ami megfelelő pontossággal közelíti a valóságban
lejátszódó folyamatokat, viszont a hiszterézis és az anyagi jellemzők kevésbé ismeretek, ami
megnehezíti a modellalkotást.
Hipotézis: Létezik a jeges tárolóhoz hasonló felületi hőátbocsátási tényező, ami a fázisváltó
anyaggal töltött tároló viselkedését írja le egyszerűen.
A legfontosabb célom a gyakorlati felhasználhatóság bizonyítása. Miután a legtöbb nyitott
kérdésre választ adok, keresem a fázisváltó anyaggal töltött tároló létjogosultságát és helyét a
világban. A fűtési rendszerek esetén a vizes tárolókkal nehéz versenyezni, azonban hűtési
rendszerek esetén a vizes tárolók kevéssé alkalmazhatók, ezért dolgozatomban ezt az irányt
vizsgálom. A PCM technológián alapuló tároló hűtési rendszerekben komoly előnnyel
rendelkeznek a vizes tárolókhoz képest, méretük akár 90%-kal kisebb lehet a vizes tárolók
méreténél.
Hipotézis: Komoly energiamegtakarítás érhető el a fázisváltó anyagot tartalmazó tárolók
alkalmazásával hűtési rendszerekben.
A dolgozat további részében a hipotéziseimet kívánom bizonyítani! Továbbra sem célom és
nem is a kompetenciám a fázisváltás kémiai- és fizikai folyamatainak vizsgálata, tisztán a
jelenség épületgépészeti célra való leírására törekszem.
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4

Fázisváltó anyagok hőkapacitása és hiszterézise

A komfort épületgépészeti rendszerek tervezése általában egy szélsőséges esetre történik. Ez
viszont azt eredményezi, hogy a tervezett rendszer az év nagy részében nem a tervezett
állapotban fog üzemelni. Például egy fűtési rendszer tervezése -13 °C-os külső hőmérsékletre
történik, ami az év során maximum pár órában fordul elő, a rendszer részterhelésen fog
üzemelni az év nagy részében. Egy csúcsfogyasztásra méretezett hőtároló részterhelések mellett
nem fogja felhasználni a hőkapacitásának 100%-át, a hőtároló az év nagy részében részterhelés
mellett fog üzemelni. Fázisváltó anyaggal töltött hőtárolók esetén azt az állapotot, amikor a
fázisváltás nem tud teljesen lejátszódni, megszakított fázisváltásnak nevezzük.
Az épületgépészeti rendszerekben való alkalmazás miatt a hőtároló működési tartománya
korlátolt, ehhez igazodva kell a megfelelő működést biztosítani. A 2.1 fejezetben bemutatott
okok alapján a fázisváltó anyaggal töltött hőtárolók legnagyobb előnye a vizes hőtárolókhoz
képest a szűk hőmérséklet tartományban jelentkezik a legjobban. A szűk tartományban való
működést támogatja az épületgépészeti rendszerek kötött működési tartománya is (például egy
komfort hűtési rendszer 7/12 °C-os, 10/15 °C-os vagy 15/20 °C-os hőfokszintje, egy
hőszivattyús rendszer 45/35 °C-os vagy 35/27 °C-os hőfokszintje). Megfigyelhető a fűtési
hőmérsékletek csökkenésének a trendje (hőszivattyúk, felületfűtés). Általánosan bevett szokás
az időjárásfüggő hőmérsékletszabályozás, melyhez a PCM tároló csak korlátozottan tud
alkalmazkodni, de a hőforrás szintjéhez méretezett hőtároló és egy egyszerű szabályozókörrel
megoldható az alacsony hőmérsékletű fűtés kiszolgálása.
Egy hőtároló rendszer tervezésénél fontos a hőkapacitása ismerete a különböző működési
tartományokban és az üzemeltetési paraméterek változásának függvényében.
A 2.5. fejezetben a teljes fázisváltozás leírásának bemutatása volt a célom, a 4. fejezetben pedig
a fentebb ismertetett okok miatt a megszakított, vagy részleges fázisváltozás bemutatása
következik.

4.1 Megszakított fázisváltás modellezése
A megszakított fázisváltás bemutatásánál a vizsgálatokat a 6. táblázatban szereplő P53-as
paraffin anyagra végeztem el, valamint az eredmények kiterjesztéséhez a C.zsír20-as
elnevezésű kókuszzsírt használtam fel (a bemutatott anyagok tulajdonságait a követhetőség
támogatása végett újra közlöm).
6. táblázat. A megszakított fázisváltásnál használt fázisváltó anyagok tulajdonságai

Tulajdonság
P53 C.zsír20
53,5
20
Olvadási hőmérséklet (°C)
Olvadáshő (kJ/kg)
196,2
107,6
Fajhő szilárd fázisban (kJ/kg K)
4,1
1,8
Fajhő folyékony fázisban (kJ/kg K) 3,1
2,1
Az anyagok fázisváltozása jellemzően hiszterézissel történik. A hiszterézist a hőmérsékletentalpia síkon a szakirodalom 4 egyenessel közelíti. Az olvadási folyamat során az entalpia
először a szilárd fázis fajhőjével arányosan nő, ezután a lényegesen nagyobb meredekségű
olvadási egyenesen folytatódik, majd a hőmérsékletet tovább emelve a folyadék fázis fajhőjével
arányosan nő. Megszilárdulás esetén ez a folyamat fordítva zajlik le, azonban a megszilárdulási
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egyenes az olvadási egyeneshez képest az alacsonyabb hőmérsékletek irányában fekszik,
bizonyos anyagok esetében pedig a meredeksége is eltérő.
A gyakorlati alkalmazások során nem feltétlenül zajlik le a teljes fázisváltozási ciklus. A
megszakított fázisváltozás leírására a szakirodalomban több, egymással ellentmondásban lévő
modellt is alkalmaznak, amelyek jelentős elhanyagolással és ezért nem kielégítő pontossággal
írják le a jelenséget.
A kutatók különböző modelleket alkalmaznak a fázisváltás megszakítására a hiszterézis által
közbezárt 2-fázisú tartományban. A 23. ábrán látható egy példa a megszakított olvadásra. Az
anyag a T0 hőmérsékletről melegszik (és olvad) a Tx hőmérsékletig, ahol a melegítés
félbeszakad és az anyag elkezd visszahűlni (és visszafagyni). A szakirodalom szerint az anyag
2 különböző úton juthat vissza a T0 hőmérsékletre:
 A ‘Transition scenario’ (TS) (magyarul ‘Átváltó modell’), melyet Bony and Citherlet
[52] határozott meg mérések alapján. Az olvadás félbeszakítása után az anyag a szilárd
vagy folyékony fajhőnek megfelelő görbén átvált a megszilárdulási görbére és eléri a
T1 hőmérséklet pontot.
 A ‘Stay scenario’ (SS) (magyarul ‘Maradó modell)’ Chandrasekharan és társai [53]
szerint a visszahűlésnél az anyag az olvadási görbén maradva éri el a T2 hőmérséklet
pontot.

23. ábra. Megszakított olvadás modellezésére használt modellek

A bemutatott modellek és az eredményeik egymással ellentmondanak, ezért a vizsgálatom célja
a két modell összehasonlítása és szükség esetén egy új modell alkotása a megszakított
fázisváltás modellezésére. A [54] forrás ugyan ezt az ellentmondást vizsgálja és egy teljesen
eltérő viselkedést mutat be. Az kutatók eredményei alapján a vizsgált anyag az olvadási és a
megszilárdulási egyenesek közötti utat járja be a megszakított fázisváltás esetén. A cikkben
írnak egy optimalizációs modellről, de mivel ennek részleteit nem közölték, ezért nem tudom
összehasonlítani a saját méréseim eredményeit a modellel kapott eredményekkel. Célom a
matematikai modellek felülvizsgálata és szükség esetén saját modell alkotása.
A modellek vizsgálatának alapját jelentő hőmérséklet-entalpia adatpárokat DSC mérések
segítségével határoztam meg. A [15-21] forrásokban található ajánlások alapján minden mérést
0,5 K/perc melegítési/hűtési sebességgel végeztem el, így a mintán belüli hőegyensúly
biztosított volt és a teljes minta homogénnek tekinthető. Először a P53-as jelű paraffint
vizsgáltam 3 különböző minta segítségével, mintánként 3-3 méréssel, a fázisváltás pontos
modellezése érdekében. A bemutatott eredmények a mérések átlagait mutatják. A validáláshoz
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és a modellek kiterjeszthetőségének vizsgálata érdekében egy nagyon széles hiszterézisű
anyaggal, a C.zsír20-as jelű kókuszzsírral is végeztem méréseket. A vizsgált anyagok releváns
anyagtulajdonságait a 6. táblázat tartalmazza.
A 24. ábrán látható a P53-as paraffin teljes hiszterézise. A piros görbe mutatja az olvadás
folyamatát, illetve a kék görbe a megszilárdulásét. A szaggatott fekete görbe az olvadási
folyamat közelítését mutatja be a 2.5.5.4. fejezetben bemutatott modell szerint, illetve a
szaggatott zöld görbe ugyanezt a megszilárdulásra. Az olvadás és a megszilárdulás leírásához
3-3 egyenesre van szükség, ahol a teljesen szilárd és a teljesen folyékony fázisban lévő anyag
(szenzibilis) hőtárolását leíró melegítési- és hűtési görbék egybeesnek.

24. ábra. A P53-as paraffin teljes hiszterézise és az illesztett egyenesek

A 25. ábra szemlélteti a C.zsír20-as kókuszzsír teljes hiszterézisét és az illesztett egyeneseket.

25. ábra. A C.zsír20 anyag teljes hiszterézise és az illesztett egyenesek

Az anyagok fázisváltozása jellemzően hiszterézissel történik. A hiszterézist a hőmérsékletentalpia síkon a szakirodalom 4 egyenessel közelíti. A hiszterézist a Pszszil – Pszolv - Pfolv – Pfszil
pontok segítségével megbízhatóan le lehet írni (26. ábra). A P53-as paraffin magasabb
hőmérsékleten vált fázist, de a két anyag hiszterézisének összehasonlítása érdekében a 27. ábra
szemlélteti a két anyag hiszterézisének különbségét, illetve a hiszterézis sarokpontjainak
jelöléseit.
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26. ábra. Hiszterézis leírása sarokpontokkal
27. ábra. A C.zsír20-as hiszterézise az illesztett egyenesekkel
ábrázolva, illetve a P53-as paraffin hiszterézisének
vastagsága (szaggatott) a hiszterézisek közötti különbség
szemléltetése érdekében

A 7. táblázat tartalmazza a vizsgált anyagok olvadási és megszilárdulási hőmérséklet
tartományait. A P53-as anyag hiszterézise nagyon szűk (0,8-1 °C a különbség az olvadási és a
megszilárdulási görbék között), viszont a C.zsír20-as anyag hiszterézise széles (6-9,5 °C
különbség).
7. táblázat. A vizsgált anyagok hiszterézisének sarokpontjai

Tszolv - Olvadás kezdő hőmérséklete (°C)
Tfolv - Olvadás véghőmérséklete (°C)
Tszszil - Fagyás véghőmérséklete (°C)
Tfszil - Fagyás kezdő hőmérséklete (°C)

P53
50,5
56,5
49,5
55,7

C.zsír20
14
24,5
8
15

A P53 paraffin esetén az olvadást a következő hőmérsékleti értékeknél szakítottam meg:
50,9 °C; 51,8 °C; 52,7 °C; 53,9 °C; 54,9 °C; 55,8 °C (Olvadás 1-6. jelölve a továbbiakban), és
minden vizsgálatnál 40 °C-ra hűtöttem vissza az anyagot. Megszilárdulás esetén minden mérés
65 °C-ról indult és a fagyasztás a következő hőmérsékleteken lett megszakítva: 54,3 °C;
53,4 °C; 52,4 °C; 51,35 °C; 50,3 °C (Fagyasztás 1-5. jelölve). A megszakítási pontok egyenlő
részekre osztják a hőmérséklet-entalpia egyenest a fázisváltás szakaszában.
A 28. és 29. ábra mutatja a P53-as paraffin megszakított fázisváltásának hőmérséklet-hőáram
diagramjait. Ezek a görbék megmutatják, hogy mekkora hőáram szükséges a vizsgált anyag
hőmérsékletének egységnyi megváltozásához. A kiértékelésben a TA Universal Analysis 2000
és a Matlab 2019b programok voltak segítségemre.

28. ábra. A P53-as paraffin megszakított olvadásának
hőmérséklet-hőáram diagramja

29. ábra. A P53-as paraffin megszakított fagyásának
hőmérséklet-hőáram diagramja

A 30. ábra szemlélteti a P53-as paraffin 52,7 °C és 54,9 °C pontokban megszakított olvadásának
hőmérséklet-entalpia diagramját. Látszik, hogy a visszafagyás egy olyan görbe, ami eltér az
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olvadási és a megszilárdulási görbétől, a kettő között halad és alakjában hasonlít a
megszilárdulási görbéhez. Minél magasabb hőmérséklet (folyadékarány) mellett következik be
a fázisváltás megszakítása, annál közelebb kerül a visszafagyási görbe a megszilárdulási
görbéhez, azaz a TS modell annál pontosabb, minél később történik meg a fázisváltás
megszakítása. Az SS modell pedig annál pontosabb, minél hamarabb történik meg a fázisváltás
megszakítása.

30. ábra. A P53-as paraffin megszakított olvadásának hőmérséklet-entalpia diagramja

Megszakított fázisváltozásnál az anyag a megszakítási pontból, az ábrán Px (Tx, hx) kezdeti
állapotába (P0) a hőmérséklet-entalpia síkon 2 egyenest követve jut vissza, melyek
metszéspontja az ábra szerinti Pszolv és Pfszil pontok összekötésével kapott átlón helyezkedik el.
A megszakított olvadás (ábra/a) a Pxolv - Pxsarok - Psz,xsarok - Pszszil - P0, a megszakított fagyás
(ábra/b) a Pxszil - Pxsarok - Pf,xsarok - Pfolv - P0 pontokon keresztül zajlik. A megszakított
fázisváltozás jellemzője a teljes hiszterézist modellező négyszögön belül elhelyezkedő,
megszakított olvadás esetén Pxolv - Pxsarok - Psz,xsarok - Pszolv, megszakított szilárdulás esetén Pxszil
- Pxsarok - Pf,xsarok - Pfszil sarokpontok által meghatározott kisebb négyszög.

31. ábra. Megszakított fázisváltás modellezése a) megszakított olvadás, b) megszakított fagyás

A 32. ábra mutatja a két egyenes metszéspontját, azaz a sarokpontokat minden vizsgált mérés
esetén. Összekötve a Tszolv és Tfszil pontokat megkapjuk a hiszterézis átlóját, melyre R2 = 0,965
pontossággal illeszkednek a sarokpontok. Ezt felhasználva alkotható egy egyszerű és könnyen
használható matematikai modell, amivel pontosan leírható az anyagok viselkedése a hiszterézis
által körbezárt kétfázisú állapottérben. A továbbiakban a modellt ‘Diagonal model’ (vagy ‘Átló
modell’) néven fogom használni.
29

32. ábra. Sarokpontok illesztése

Megszakított fázisváltás esetén a kapott kisebb négyszög oldalainak arányára jól használható a
𝜉 folyadékarány, ami alapvetően az entalpiakülönbségből számítható, viszont az egyenes
illesztés, azaz linearizálás miatt a hőmérsékletkülönbség felhasználása azonos eredményt ad.
Megszakított olvadás esetén:
𝜉𝑥𝑜𝑙𝑣 =

𝑜𝑙𝑣 )
(𝐻𝑥𝑜𝑙𝑣 −𝐻𝑠𝑧
𝑜𝑙𝑣 )
(𝐻𝑓𝑜𝑙𝑣 −𝐻𝑠𝑧

=

𝑜𝑙𝑣 )
(𝑇𝑥𝑜𝑙𝑣 −𝑇𝑠𝑧

,

(4.1)

𝑜𝑙𝑣 )
(𝑇𝑓𝑜𝑙𝑣 −𝑇𝑠𝑧

megszakított fagyás esetén pedig:
𝜉𝑥𝑠𝑧𝑖𝑙 =

𝑠𝑧𝑖𝑙 )
(𝐻𝑥𝑠𝑧𝑖𝑙 −𝐻𝑠𝑧
𝑠𝑧𝑖𝑙 )
(𝐻𝑓𝑠𝑧𝑖𝑙 −𝐻𝑠𝑡

=

𝑠𝑧𝑖𝑙 )
(𝑇𝑥𝑠𝑧𝑖𝑙 −𝑇𝑠𝑧

.

(4.2)

𝑠𝑧𝑖𝑙 )
(𝑇𝑓𝑠𝑧𝑖𝑙 −𝑇𝑠𝑧

A négyszög sarokpontjait a következő arányokkal jellemezhetjük megszakított olvadás esetén:
𝜉𝑥𝑜𝑙𝑣 =

𝑜𝑙𝑣 )
(𝑇𝑥𝑜𝑙𝑣 −𝑇𝑠𝑧
𝑜𝑙𝑣 )
(𝑇𝑓𝑜𝑙𝑣 −𝑇𝑠𝑧

=

𝑜𝑙𝑣 )
(𝑇𝑥𝑠𝑎𝑟𝑜𝑘 −𝑇𝑠𝑧
𝑜𝑙𝑣 )
(𝑇𝑓𝑠𝑧𝑖𝑙 −𝑇𝑠𝑧

=

𝑠𝑎𝑟𝑜𝑘 −𝑇 𝑜𝑙𝑣 )
(𝑇𝑠𝑧,𝑥
𝑠𝑧
𝑠𝑧𝑖𝑙 −𝑇 𝑜𝑙𝑣 )
(𝑇𝑠𝑧
𝑠𝑧

,

(4.3)

megszakított dermedés esetén pedig:
𝜉𝑥𝑠𝑧𝑖𝑙

=

(𝑇𝑓𝑠𝑧𝑖𝑙 −𝑇𝑥𝑠𝑧𝑖𝑙 )
𝑠𝑧𝑖𝑙 )
(𝑇𝑓𝑠𝑧𝑖𝑙 −𝑇𝑠𝑧

=

(𝑇𝑓𝑠𝑧𝑖𝑙 −𝑇𝑥𝑠𝑎𝑟𝑜𝑘 )
𝑜𝑙𝑣 )
(𝑇𝑓𝑠𝑧𝑖𝑙 −𝑇𝑠𝑧

=

𝑠𝑎𝑟𝑜𝑘
(𝑇𝑓𝑠𝑧𝑖𝑙 −𝑇𝑓,𝑥
)

(𝑇𝑓𝑠𝑧𝑖𝑙 −𝑇𝑓𝑜𝑙𝑣 )

.

(4.4)

Az Átló modell szerint a részleges fázisváltozás során a hiszterézist modellező négyszögön
belül a megszakított fázisváltozást leíró négyszög sarokpontjai ugyanolyan arányban osztják az
olvadási illetve megszilárdulási egyeneseket, az átlót és a hiszterézist leíró négyszög szilárd
illetve folyékony szakaszait.
A 8. táblázat tartalmazza a különböző modellek és a mérések összehasonlításának R2 értékeit.
Az SS modell esetén a sarokpont hőmérséklet növekedésével az R2 értéke csökken, míg a TS
modell esetén ennek az ellenkezője figyelhető meg. Az Átló modell pontossága kiemelkedik a
másik két modell közül.
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8. táblázat. Modellek összehasonlítása a P53 anyag esetén

Tx [°C] Hx [kJ/kg] R2-SS [1] R2-TS [1] R2-Átló modell [1]
0,998
0,983
Teljes Olvadás
0,982
0,998
Teljes Fagyasztás
50,9
16,7
0,979
0,943
0,989
Olvadás1
51,8
33,3
0,976
0,961
0,992
Olvadás2
52,7
69,2
0,973
0,963
0,995
Olvadás3
53,9
121,2
0,967
0,967
0,996
Olvadás4
54,9
160,3
0,965
0,971
0,997
Olvadás5
55,8
183,4
0,956
0,973
0,998
Olvadás6
54,3
166,7
0,957
0,990
0,998
Fagyasztás1
53,4
126,5
0,962
0,987
0,998
Fagyasztás2
52,4
84,1
0,965
0,982
0,996
Fagyasztás3
51,35
45,2
0,971
0,981
0,995
Fagyasztás4
50,3
16,2
0,972
0,978
0,993
Fagyasztás5
Ahogy az előzőekben írtam, a modell validálása érdekében a vizsgálatot elvégeztem egy
nagyon széles hiszterézisű anyag, a C.zsír20 kókuszzsír esetén is. Az 9. táblázat az előzőekhez
hasonlóan bemutatja a modellek pontosságát. A táblázat jó egyezést mutat a P53 paraffin esetén
kapott eredményekkel. Az Átló modell pontossága itt is kiemelkedő. Ezek alapján kijelenthető,
hogy a modell nem csak a vizsgált paraffin esetén használható, hanem a többi fázisváltó anyag
esetén is.
9. táblázat. Modellek összehasonlítása a C.zsír20 anyag esetén

Tx [°C] Hx [kJ/kg] R2-SS [1] R2-TS [1] R2-Átló modell [1]
0,997
0,714
Teljes Olvadás
0,738
0,998
Teljes Fagyasztás
15,3
37,55
0,951
0,718
0,991
Olvadás1
19,2
75
0,894
0,798
0,984
Olvadás2
23
127,2
0,791
0,885
0,986
Olvadás3
13,3
101,3
0,80
0,942
0,989
Fagyasztás1
12
76
0,911
0,881
0,985
Fagyasztás2
9,5
41,6
0,926
0,789
0,982
Fagyasztás3
A bemutatott Átló modell alkalmazható más anyagok esetén is. További kérdés, hogy a vizsgálat
elején elhanyagolt kinetikus hatás befolyásolja-e az eredményt. A 10. táblázat tartalmazza a
P53 anyag esetén a modellek pontosságát 2 K/perc melegítési/hűtési sebesség mellett. Hasonló
eredmények láthatók, mint feljebb, ez azt mutatja, hogy a modell más melegítési/hűtési
sebességek esetén is pontosan használható.
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10. táblázat. Modellek összehasonlítása a P53 anyag esetén 2K/perc melegítési/hűtési sebesség mellett

Tx [°C] Hx [kJ/kg] R2-SS [1] R2-TS [1] R2-Átló modell [1]
0,993
0,987
Teljes Olvadás
0,985
0,991
Teljes Fagyasztás
51
15,4
0,982
0,951
0,989
Olvadás1
53
74,6
0,975
0,966
0,995
Olvadás2
55
154,7
0,968
0,973
0,997
Olvadás3
54,5
166,7
0,961
0,992
0,998
Fagyasztás1
52,5
89,8
0,968
0,986
0,996
Fagyasztás2
50
16,2
0,977
0,970
0,993
Fagyasztás3
A megfelelő fázisváltó anyag kiválasztásához az anyagok viselkedésének ismerete
elengedhetetlen a szilárd-folyadék kétfázisú mezőben. A szakirodalomban alkalmazott
módszerek a megszakított fázisváltozást különböző anyagtípusokra jellemzően 0,8-0,95,
maximum 0,97, míg az általam javasolt Átló modell az általam vizsgált összes anyag
viselkedését 0,982 fölötti R2 értékkel írja le. Az Átló modell megfogalmazása során a fázisváltás
kémiai- és fizikai folyamatait nem vizsgáltam, tisztán a jelenség épületgépészeti célra való
leírására törekedtem.
Ezen megfontolások alapján fogalmaztam meg doktori értekezésem 2. tézisét.

4.2 Fázisváltó anyag viselkedésének vizsgálata szűk hőmérséklettartományon
Minden energetikai, épületgépészeti feladathoz rendelhető egy hőfoklépcső, melyen a
rendszer/berendezés megfelelően működik. Ehhez kell igazodnia a rendszerhez illesztett
hőtárolónak is, azaz minden hőtároló számára meg kell határozni egy működési
hőmérséklethatárt. A következőkben példákon keresztül szemléltetem miért szükséges
pontosan ismerni a fázisváltó anyagok hiszterézisét leíró anyagi jellemzőit.
4.2.1 Potenciálisan elérhető maximális hőkapacitás
Vizsgáljuk meg különböző PCM-ek esetén hogyan alakul a szűk tartományon potenciálisan
elérhető maximális hőkapacitást (potenciális hőkapacitás).
A feladat egy hőtárolót tervezni egy indirekt free-cooling rendszerbe, ami egy adatközpont
hőmérsékletét hivatott 26 °C-on tartani (a feladat részletes leírását a 7.3. fejezet tartalmazza).
A 33. ábra szemlélteti a példát. A hőfoklépcsőket figyelembe véve a hőtárolási
hőmérséklettartomány 19-22 °C között található (zöld függőleges egyenesek). A példában a
Climator Climsel 21 anyagot használom, melynek általam mért hőtechnikai tulajdonságait a 11.
táblázat tartalmazza.
11. táblázat. Climator Climsel 21 hiszterézist leíró hőtechnikai tulajdonságai

Név

Tszszil Tszolv Tfszil Tfolv Látenshő Fajhő
°C
°C °C °C
kJ/kg kJ/kg K
Climator Climsel 21 17,3 18,9 18,1 24,5
90,2
3,7-3,8
A potenciális hőkapacitás a hőmérséklethatár által kimetszett legnagyobb és legalacsonyabb
entalpia különbsége (33. ábra):
𝐶𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖á𝑙𝑖𝑠 = ℎ2 − ℎ1 .
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(4.5)

Adott a hiszterézis és a hőmérséklettartomány, meg kell vizsgálni, hogy a PCM hiszterézisének
mekkora része esik a hőmérséklettartományon belülre.

33. ábra. PCM választás

A 12. táblázat tartalmazza 4 vizsgált anyagok potenciális hőkapacitását. Az arány a potenciálisés a teljes hőkapacitás arányát jelenti. A Climator Climsel 21 anyag teljes fázisváltása alatti
hőkapacitása 112,7 kJ/kg. Az adott hőmérséklettartományon a potenciális hőkapacitása 72,9
kJ/kg, ami a teljes érték 64,7%-a. Az utolsó sor mutatja, hogy 1 kJ hő eltárolása, csak az anyag
árával számolva, milyen költséggel jár a különböző anyagok esetén, a CrodaTherm 21 és a
Zehaochem 21 anyagoknál a legalacsonyabb ez az érték, ez alapján a vizsgálat alapján a két
anyag közül kellene választani a feladathoz anyagot.
12. táblázat. PCM-ek látszólagos hőkapacitása

Név
Teljes hőkapacitás [kJ/kg]
Potenciális hőkapacitás
olvasztáskor [kJ/kg]
Arány [%]
Ár [Ft/kg]
Ár [Ft/kJ]

CrodaTherm Zehaochem Víz
21
21
203,4
142,7
12,6

Climator
Climsel 21
112,7

Climator
Climsel 21B
120,1

72,9

63,9

173,4

92,6

12,6

64,7
2100
28,8

53,2
2100
32,9

85,2
2065
11,9

64,9
1295
14,0

100
0,1
0,008

4.2.2 A valós hőkapacitás vizsgálata az Átló modell segítségével
A 4.2.1 fejezetben azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a valós hőkapacitás a PCM
hiszterézisének a definiált hőmérséklet határon belülre eső része. Ez a feltételezés viszont a
valóságban nem igaz.
Teljes fázisváltozásról akkor beszélhetünk, ha a folyamat kezdeti- és véghőmérsékletei is kívül
esnek a Pszszil - Pfolv tartományon. Ha a kezdeti és véghőmérsékletek valamelyike ebbe a
tartományba esik, részleges fázisváltozásról beszélünk. A részleges fázisváltozásnak a
hőmérséklethatároktól függően 6 esetét írhatjuk le, amelyeket a megszilárdulás esetére mutatok
be. Olvadás esetén ugyanilyen eseteket határozhatunk meg, ahol a folyamat az itt bemutatásra
kerülőnek az inverze.
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A részleges fázisváltozás kiinduló pontja minden esetben a T0 hőmérséklet. A vizsgált anyag
T1 hőmérsékletig hűl le, utána T2 hőmérsékletig melegszik, utána pedig a T1-T2
hőmérséklethatárok között működik (a T1-T2 tartományt a tárolót tartalmazó rendszer határozza
meg). 6 esetet különböztethetünk meg (34. ábra). A mérési eredményeket a 35. ábra szemlélteti
külön minden esetre.
a) Tfszil ≤ T1 ≤ Tfolv és T2 ≥ Tfolv. A T0-T1 között nem kezdődik el a fázisváltás, ezért a T1-T2
hőmérséklet határok között csak a folyékony fajhővel arányos hőtárolás történik.
b) Tszszil ≤ T1 ≤ Tfszil és T2 ≥ Tfszil és a P1 - P2 metszi a Pszolv - Pfszil átlót. A T0-T1 között csak
részben megy végbe a fázisváltás, a T1-T2 hőmérséklet határok között a látens hő egy
része és a fajhő tárolja a hőt.
c) Tszszil ≤ T1 ≤ Tfszil és Tszolv ≤ T2 ≤ Tfolv és a P1 - P2 metszi a Pszolv - Pfszil átlót. Ennél az
esetnél a T1 hőmérséklet elérésénél a fázisváltás csak részleges. A T2 hőmérsékletre való
újramelegítés után a P2 pontban az anyag továbbra is részleges fázisváltási állapotban
marad. Az anyag a teljes működés alatt részlegesen szilárd-folyékony állapotban marad,
a látens hő csak egy részét használva a hőtárolásra.
d) Tszszil ≤ T1 ≤ Tfszil és Tszszil ≤ T2 ≤ Tszolv és a P1 - P2 nem metszi a Pszolv - Pfszil átlót. A T1
pontnál részleges a fázisváltás, és a folyadékarány változása nélkül jut a PCM a T2
pontba, azaz egy állandó, részlegesen szilárd-folyékony állapotú fajhő fogja a hőt
tárolni.
e) T1 ≤ Tszszil és Tszszil ≤ T2 ≤ Tfolv. A T0-T1 között teljesen megszilárdul az anyag, utána a
P1-P2 pontok közé fog beállni a ciklus, hasonlóan a b) esethez.
f) T1 ≤ Tszszil és Tszszil ≤ T2 ≤ Tszolv. Lényegében azonos az a) esettel.

34. ábra. PCM viselkedése szűk tartományon az Átló modellel vizsgálva (a-g)
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35. ábra. PCM viselkedése szűk tartományon DSC mérés eredménye, a-f eset

Minden épületgépészeti feladathoz rendelhető egy hőfoklépcső, melyen a rendszer/berendezés
megfelelően működik. Ehhez kell igazodnia a rendszerhez illesztett hőtárolónak is, azaz minden
hőtároló számára meg kell határozni egy működési hőmérséklethatárt. Az ehhez választott
fázisváltó anyag (PCM) esetén ismerni kell a fázisváltó anyag valós hőkapacitását, amellyel a
rendszer üzemi hőmérséklettartományán valójában rendelkezik. Mérésekkel vizsgáltam a
Climator Climsel 21 anyagot és annak viselkedését előre definiált szűk tartományokon. Az
eredmények egyeznek az Átló modell következtetéseivel.
Példaként a Climator Climsel 21 különböző hőmérséklethatárok esetén kapott valós
hőkapacitásait mutatja az alábbi táblázat, ahol az „Arány” a valós hőkapacitás és a teljes
hőkapacitás aránya. Látszik, hogy a Climator Climsel 21 anyag a széles hiszterézise miatt az
legtöbb vizsgált tartományon nagyon alacsony valós hőkapacitással rendelkezik. A fajlagos
valós hőkapacitás (a valós hőkapacitás hőmérsékleti tartományra fajlagosított értéke) az a), d)
és f) esetekben a fajhőt adja vissza, ahogy diagramokon is látszik ezekben az esetekben nincs
hiszterézis, azaz nincs fázisváltás a folyamat közben. A többi esetben a fajlagos valós
hőkapacitás értéke magasabb a fajhőnél, mivel itt az anyag átesik egy részleges fázisváltáson.
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13. táblázat. Climator Climsel 21 valós hőkapacitása különböző hőmérséklethatárok esetén

Eset Hőmérséklethatár Valós hőkapacitás Arány
[°C]
[kJ/kg]
[%]

Fajlagos valós
hőkapacitás [kJ/kg
°C]
a)
20-25
19,0
17
3,8
b)
18-25
33,9
30
4,8
c)
18-20
21,3
19
10,7
d)
17-19
32,9
29
11,0
e)
17,5-18
1,9
2
3,7
f)
16-18
7,4
7
3,7
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a PCM-ek csak akkor tudnak megfelelően hőt
tárolni, hogyha a T1-T2 hőmérséklethatárok minél közelebb vannak az anyag Tszszil és Tfolv
hőmérsékleteihez. Egy adott feladathoz precízen kell PCM-et választani, ehhez ismerni kell a
hiszterézis sarokpontjait, az anyag látens hőjét és fajhőjét szilárd- és folyékony állapotban. Ez
a gyártók és forgalmazók számára támaszt egy követelményrendszert, mely alapján a
tervezőmérnökök ki tudják választani az adott rendszer számára megfelelő fázisváltó anyagot.
A 3. tézisem ezen gondolatmenten alapul.

4.3 Vizsgált anyagok
Különböző hőtárolási feladatokhoz egymástól eltérő fázisváltó anyagokra van szükség. A
gyártók és forgalmazók katalógusai, valamint a szakirodalom általában hiányosan adják meg a
fázisváltó anyagok hőtechnikai tulajdonságait, mert azokból nem állapítható meg a hőtároló
anyag viselkedése a rendszer különböző működési hőmérséklettartományain, tetszőleges
hőmérséklet-határokra nem lehet meghatározni a hőtároló valós kapacitását.
Az 14. táblázat tartalmazza a teljes kutatási időszak során részletesen megmért legfontosabb
anyagok tulajdonságait, a Kókuszzsír 1-6 anyagok különböző gyártók (papíron 100%
tisztaságú) termékei, érdekes a jelentős különbségek az anyagok között. A 15. táblázat a
kereskedelmi PCM termékek általam kimért tulajdonságait tartalmazza.
A vizsgált anyagok között találhatók szerves, szervetlen valamint bio anyagok is. Az egyes
tulajdonságok méréséhez a következő eszközöket és elveket használtam (2.3.2, fejezet):
 Fázisváltási hőmérsékletek, látenshő és fajhő: DSC.
 Sűrűség: tömeg és térfogatmérés segítségével.
 Veszély faktor, illetve alkalmazási korlát: minden anyag esetén vizsgáltam a nedvszívó
képességet, az illékony komponensek jelenlét (2 hétig hagytam levegővel érintkezni,
előtte és utána megmértem a minta tömegét), illetve a gyártók biztonsági adatlapjai
szerint kiszűrtem a korrozív, mérgező vagy gyúlékony anyagokat. Az aláhűlés mértékét
a DSC vizsgálat alapján határoztam meg.
 Ár: gyártóktól/forgalmazóktól származó árajánlatok alapján 1 tonna anyag esetén
(minden ár a 2020-as érték).
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14. táblázat. Mérésekkel vizsgált anyagok listája

Anyagnév

Tszszil Tszolv Tfszil Tfolv Látenshő Fajhő Sűrűség Veszély
Ár
°C °C °C °C kJ/kg Szil. Foly. Szil. Foly.
EUR/kg
kJ/kg K kg/m3
Kókuszzsír 1
2 15 9 25 107,6 3,2 2,7 892 831 nincs
4,3
Kókuszzsír 2
5 15 11 25 104,2 3,2 2,7 894 793 nincs
4,7
Kókuszzsír 3
5 15 11 25
98,5 3,2 2,7 881 858 nincs
4,9
Kókuszzsír 4
5 15 11 25 102,3 3,2 2,7 888 791 nincs
4,4
Kókuszzsír 5
9 16 11 25 106,1 3,2 2,7 891 853 nincs
4,5
Kókuszzsír 6
10 17 11 26 106,7 3,2 2,7 886 849 nincs
4,6
Glicerin monosztearát 1 2 22 13 34
52
2,6 2,3 1218 1157 aláhűlés 2,4
N_hexadekán
16,2 19,5 17 20 221,7 2,3 2,1 847 797 higroszkóp 6,2
Glicerin
-30 -27,5 18,2 20,1 198,6 3,4 2,9 1223 1127 higroszkóp 0,8
PEG 600
20,2 21,6 21 22,3 127,2 3,2 2,7 789 716 higroszkóp 1,6
Glicerin disztearát
25,6 28,1 27,3 29,8 146,8 2,9 2,5 1245 1179 nincs
2,9
Glicerin monosztearát 4 37 42 57 61,3 170,5 3,4 2,9 1206 1112 aláhűlés 2,7
Glicerin monosztearát 2 55 60 58 63
80,5 3,3 2,8 1203 1077 nincs
2,5
LiCH3COO*2H2O
55,1 56,9 55,6 58,5 172
4 3,4 1657 1471 nincs
3,9
MnCl2*4H2O
57,3 58,3 57,8 60,1 213,2 3,4 2,9 1913 1692 higroszkóp 4,5
NaH2PO4*2H2O
58,2 60,9 60,4 61,6 154,2 3,8 3,1 1675 1570 nincs
1,19
Glicerin monosztearát 3 59 64 61 66
91,6
3 2,7 1241 1142 nincs
2,3
Cr(NO3)3*9H2O
59,1 60,7 60,4 62,1 231,2 3,5 3 1820 1626 korrozív 2,9
Sztearinsav
60,3 67,4 66,2 75,7 212,6 2,8 2 870 831 aláhűlés 1,9
Palmitinsav
61,1 62 61,5 62,5 166,1 3,2 2,2 895 874 nincs
1,6
Kandelilla viasz
67,4 70,1 69,8 72 167,2 2,9 2,3 988 911 nincs
2,6
Na3PO4*12H2O
73,5 74,9 73,9 75,7 199,2 4,3 3,6 1620 1439 aláhűlés 2,6
Mg(NO3)2*6H2O
86,7 88,1 86,9 89,8 162
3,5 3 1555 1387 korrozív 2,1
15. táblázat. Mérésekkel vizsgált kereskedelmi termékek listája

Kereskedelmi termék Tszszil TszolvTfszil Tfolv Látenshő Fajhő
neve
°C °C °C °C kJ/kg Szil. Foly.
kJ/kg K
CrodaTherm 19
14 19 15 20,5 162,5 3,4 3
PureTemp 23
15 22 17 26
154
2,4 1,9
Zehaochem 21
17,8 22,1 18,8 23 127,1 3,2 2,6
PCM18G
16 18,1 17,9 21,3 194,1 3,1 2,6
BioPCM Q23
18 23 20 25
210
3,9 3,6
RT21
18 22 19 23
125
2,6 2
CrodaTherm 21
18,5 20,3 19,5 21,4 185,2 2,3 2,6
Climator Climsel 21B 19,8 21,7 21,1 23,6 82,4 4,2 3,8
Climator Climsel 21 17,3 18,9 18,1 24,5 90,2 3,9 3,6
Climator Climsel 24 24,2 27,1 25,6 28 108,3 3,9 3,3
PP53 araffin
49,5 55,7 50,5 56,5 192,7 4,1 3,1
RT60
56,1 58,7 57,9 61,1 161,2 2,8 2,5
Paraffin 63
60 63,5 61,2 65 186,2 3,7 2,9
Sasolwax 6403
61,8 64,2 63,8 65,9 140
3,4 2,7
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Sűrűség Veszély
Ár
EUR/kg
Szil. Foly.
kg/m3
857 778 nincs
5,8
875 805 nem stabil 4,1
900 860 nincs
3,7
865 796 nincs
7,5
760 683 korrozív
37
850 778 nincs
8,3
891 850 nincs
5,9
1423 1311 nincs
5,8
1457 1283 korrozív
6,1
1561 1513 nincs
5,6
802 743 nincs
1,8
723 704 nincs
5,95
846 811 nincs
1,8
812 793 nincs
1,95

Paraffin 85
Shell Sarawax SX70
A70

60 85 65 87
176
67,4 68,2 71,3 72,6 187,3
67,6 69,8 68,9 71,2 222,1

3,8 2,7
3,4 2,6
3,3 2,8

862
756
892

774 nincs
740 nincs
840 nincs

1,7
1,9
10,6

Ajánlások a gyártók számára:
 olyan táblázatok, diagramok közzététele, ami nem csak a fázisváltás
csúcshőmérsékletét adja meg, hanem a teljes tartományt, a hiszterézist leíró egyenes
meredekségét, vagy olyan hőmérséklet-hőkapacitás adatpárokat, melyek alapján a fent
bemutatott számítás elvégezhető mérések nélkül,
 egyértelműen az olvadáshő legyen definiálva (például a Climator anyag katalógusában,
az olvadás körüli 10 °C-os tartomány hőkapacitása van feltüntetve),
 a szilárd és a folyadék fázis fizikai jellemzői egyértelműen különüljenek el és legyenek
jelölve.
A mérési eredmények és az ajánlások a 4. tézisem alapján képezik.
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5

Hőtároló matematikai modellezése

A 2. és 4. fejezetekben bemutattam a fázisváltó anyagok matematikai modellezési lehetőségeit,
az 5. fejezetben különböző fázisváltó anyaggal töltött hőtárolók matematikai modelljeit
mutatom be. Először az általános leírási lépéseket mutatom be, majd különböző geometriákat
vizsgálok meg. Végül bemutatom saját modellemet és annak validálását mérések segítségével
2 különböző geometriára és fázisváltó anyagra.

5.1 Hőtárolók matematikai modellezésének általános lépései
A hőtárolók matematikai modellezését egy 6 lépéses folyamatban mutatom be. A
modellezésnél a tároló és a benne található PCM minden tulajdonságát meg kell vizsgálni, ezzel
a komplex eljárással a tároló teljes hőtechnikai méretezése és ellenőrzése megtörténik. A
vizsgálat részei:
 hőkapacitás: PCM látens és szenzibilis hőkapacitásának vizsgálata,
 teljesítmény: szükséges teljesítmény leadására/felvételére alkalmashőcserélő tervezése,
PCM hővezetési tényezőjének vizsgálata,
 nyomásesés.
1) Energiaegyensúly
A tároló töltése és kisütése közben az energiaegyensúly a következőképpen számítható:
𝐸𝑡ö𝑙𝑡 = ∆𝐸 + 𝐸𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡 ,

(5.1)

𝐸𝑘𝑖𝑠ü𝑡 = ∆𝐸 − 𝐸𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡 ,

(5.2)

általánosabban:
𝜏

(5.3)

𝜏

(5.4)

𝐸𝑡ö𝑙𝑡 = ∫1 2 𝑚̇𝑡ö𝑙𝑡 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑑𝜏,
𝐸𝑘𝑖𝑠ü𝑡 = ∫𝜏 2 𝑚̇𝑘𝑖𝑠ü𝑡 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑑𝜏.
1

A környezetbe jutó hőveszteség azonos időintervallum alatt:
𝜏
𝐸𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡 = ∫𝜏 2 𝑅𝑡 ∙ (𝑇𝑘 − 𝑇̅𝑡 ) ∙ 𝑑𝜏.
1

(5.5)

Az eltárolt energia, a DE két részből áll, a hőtároló anyag szenzibilis és a látens hőtároló
képességéből. Amennyiben csak szenzibilis hőtárolásról van szó (víz vagy a tároló anyaga
esetén):
∆𝐸 = ∆𝐸𝑠𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠 = 𝑚𝑣í𝑧 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ (𝑇1 − 𝑇2 ).

(5.6)

Ebben az esetben a kiinduló egyenletek a következőképpen írhatók fel:
𝜏2
𝜏2
∫1 𝑚̇𝑡ö𝑙𝑡 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑑𝜏 = 𝑚𝑣í𝑧 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ (𝑇1 − 𝑇2 ) + ∫𝜏 𝑅𝑡 ∙ (𝑇𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑇̅𝑡 ) ∙ 𝑑𝜏,

(5.7)

𝜏2
𝜏2
∫𝜏 𝑚̇𝑘𝑖𝑠ü𝑡 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑑𝜏 = 𝑚𝑣í𝑧 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ (𝑇1 − 𝑇2 ) − ∫𝜏 𝑅𝑡 ∙ (𝑇𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑇̅𝑡 ) ∙ 𝑑𝜏.

(5.8)

1

1

1

Látens hőtárolás esetén az eltárolt energiának két komponense lesz,
∆𝐸 = ∆𝐸𝑠𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠 + ∆𝐸𝑙á𝑡𝑒𝑛𝑠 ,
ahol a szenzibilis rész:
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(5.9)

∆𝐸𝑠𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠 = 𝑚𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑐𝑃𝐶𝑀 ∙ (𝑇1 − 𝑇2 ),

(5.10)

∆𝐸𝑙á𝑡𝑒𝑛𝑠 = 𝑚𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝐿𝑜𝑙𝑣 ∙ 𝜉𝑃𝐶𝑀 .

(5.11)

a látens rész:
A hőegyensúlyi egyenlet:
𝜏

𝜏

2
2
∫1 𝑚̇𝑡ö𝑙𝑡 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑑𝜏 = 𝑚𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑐𝑃𝐶𝑀 ∙ (𝑇1 − 𝑇2 ) + 𝑚𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝐿𝑜𝑙𝑣 ∙ 𝜉𝑃𝐶𝑀 + ∫𝜏 𝑅𝑡 ∙ (𝑇𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑇̅𝑡 ) ∙ 𝑑𝜏,
1

𝜏2
𝜏2
∫𝜏 𝑚̇𝑘𝑖𝑠ü𝑡 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑑𝜏 = 𝑚𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑐𝑃𝐶𝑀 ∙ (𝑇1 − 𝑇2 ) + 𝑚𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝐿𝑜𝑙𝑣 ∙ 𝜉𝑃𝐶𝑀 − ∫𝜏 𝑅𝑡 ∙ (𝑇𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑇̅𝑡 ) ∙ 𝑑𝜏.
1

1

(5.12)

(5.13)

2) Tároló térfogatban eltárolható hő mennyisége
A hőegyensúlyi egyenletek alapján egy adott DT hőmérsékletkülönbség esetén az adott V
térfogatban eltárolható hő, töltés és kisütés esetén:
𝐸𝑉,𝑡ö𝑙𝑡 =
𝐸𝑉,𝑘𝑖𝑠ü𝑡 =

∆𝐸
𝑉𝑡
∆𝐸
𝑉𝑡

=
=

𝜏
∫𝜏 2 [𝑚̇𝑡ö𝑙𝑡 ∙𝑐𝑣í𝑧 ∙∆𝑇−𝑅𝑡 ∙(𝑇𝑘ö𝑟𝑛𝑦 −𝑇̅𝑡 )]∙𝑑𝜏
1

𝑉𝑡
𝜏
1

,

∫𝜏 2 [𝑚̇𝑘𝑖𝑠ü𝑡 ∙𝑐𝑣í𝑧 ∙∆𝑇+𝑅𝑡 ∙(𝑇𝑘ö𝑟𝑛𝑦 −𝑇̅𝑡 )]∙𝑑𝜏
𝑉𝑡

(5.14)
.

(5.15)

3) Töltési/kisütési teljesítmény
A hőtároló egység töltési/kisütési teljesítménye is ugyanazzal az összefüggéssel számítható ki:
(5.16)

𝑞̇ = 𝑚̇𝑣í𝑧 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ (𝑇𝑏𝑒 − 𝑇𝑘𝑖 ).
4) Teljes hőátbocsátási tényező
A teljes hőátbocsátási tényező kifejezhető a töltési/kisütési teljesítményből:
𝑞̇ = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇𝑙𝑛 ,

(5.17)

ahol
∆𝑇𝑙𝑛 =

∆𝑇1 −∆𝑇2
𝑙𝑛

∆𝑇1
∆𝑇2

,

(5.18)

ahol DT1 és DT2 a hőcserélő két végén mért közeghőmérséklet-különbségek.
Az előző egyenletek kombinálásával:
𝑞̇

𝑘 = 𝐴∙∆𝑇 .

(5.19)

𝑙𝑛

5) Belső hőátadási tényező meghatározása
A fázisváltó anyag szilárd és folyékony fázisai közötti hőátadási tényező az egyik kulcspontja
a hőtárolók méretezésének és alkalmazásának. A szakirodalomban két módszer áll
rendelkezésre a hőátadási tényező számítására.
Az első lehetőség az 5.17-es egyenletből kiszámítani a hőátbocsátási tényezőt és abból
meghatározni a hőátadási tényezőt:
1

𝑞̇ = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇𝑙𝑛 → 𝑘 → 𝑘 = 𝛼

1

𝑃𝐶𝑀
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1

+ ℎő𝑣𝑒𝑧𝑒𝑡é𝑠 + 𝛼 ,
𝑘

(5.20)

ahol a „hővezetés” kiszámítása a geometria alapján történik.
A másik lehetőség szerint, a geometriára megalkotott dimenziótlan összefüggésekből
számítható ki. Egy régebbi kutatásomban [4] meghatároztam a paraffin anyagnál az egyenes
vízszintes cső körüli hőátadás esetén a folyadék-szilárd halmazállapot közötti hőátadási tényező
dimenziótlan összefüggését:
𝑁𝑢 = 0,48 ∙ (

2

0,225+𝑅𝑎1/6
(1+0,85/𝑃𝑟 9/16 )

4/9

) , ℎ𝑎 10 ≤ Ra ≤ 106 .

(5.21)

A Nusselt szám felhasználásával a hőátadási tényező kiszámítható:
𝑁𝑢∙𝑘

𝛼𝑃𝐶𝑀 = 𝑑

𝑃𝐶𝑀

.

(5.22)

Megjegyzés: a vízre kidolgozott Nusselt szám meghatározására vonatkozó összefüggések akár
80%-os hibát is eredményezhetnek ha fázisváltó anyagokra alkalmazzuk azokat. A
szakirodalomban számos mérési eredmények alapján meghatározott összefüggés található,
bizonyos típusú anyagok esetén. Fontos, hogy mérésekkel legyenek validálva az eredmények
és ne szimulációkkal.
6) Tároló nyomásesése
Fontos a tároló vízoldali nyomásesésének kiszámítása a rendszerbe illesztés szempontjából,
mely függ a tároló hőcserélőjének geometriájától és topológiájától, a párhuzamos
csőszakaszoktól, csőhosszaktól, csövek anyagától, érdességétől, keresztmetszetétől, alaki
ellenállásoktól, térfogatáram határaitól. A nyomásesés meghatározása egy komoly hidraulikai
feladat, ennek részleteit a dolgozatomban nem mutatom be, mert nem kapcsolódik szorosan a
dolgozat céljaihoz.

5.2 Egységnyi fázisváltó anyag darabok rendszerbe illesztése
Az 1.2.2.1. fejezetben leírtak szerint a PCM-ek tárolására 3 fő lehetőség létezik:
 (általában négyszögletes geometriájú) táblás,
 (általában gömb alakú) kapszulás,
 ömlesztett tárolás, ahol az anyag felveszi a tároló tartály és a hőcserélőfelület alakját.
Az alábbiakban a különböző tárolási lehetőségekre mutatok be olyan matematikai modelleket
amelyek képesek meghatározni az állapothatározók (hőmérséklet, entalpia, szilárd-folyadék
fázisarány, aktuálisan tárolt energia) térbeli- és időbeli eloszlását a töltési- és kisütési
időszakokban. A táblák egységein és a kapszulákon belül az állapothatározók homogének, a
teljes tároló viszont anizotróp.
5.2.1 Táblás alkalmazásnál használható matematikai modellek
A táblás kiszerelésű fázisváltó anyagok modellezési lehetőségei több csoportra oszthatók:
használhatók fix hálós eljárások, deformálódó hálós valamint hibrid eljárások [45]. A fix hálós
eljárások egyszerűbbek, flexibilisebbek és könnyebben alkalmazhatóak. A legelterjedtebb fix
hálós modell az entalpia modell, a hőkapacitás modell és a hőforrás modell. Ezek a modellek
implicit időlépést alkalmaznak, a térbeli diszkretizáció pedig a véges elemek módszerén
alapszik, melynek során a 36. ábra szerint rétegekre bontjuk a fázisváltó anyagot.

41

36. ábra. Táblás geometria rétegekre bontása [45]

A fázisváltó anyagokra felírható modellek az alábbi összefüggésre épülnek:
∁∙

𝜕𝜙
𝜕𝜏

𝜕

𝜕𝜙

(5.23)

= 𝜕𝑋 ∙ (𝐷𝜙 ∙ 𝜕𝑋 ) + 𝑆

A képletben szereplő C a tárolási tényező; 𝜙 a változó ami a különböző modellek szerint
entalpia vagy hőmérséklet lehet; D a diffúziós tényező; X a rétegvastagság; S pedig a forrástag.
Az egyes modellekben ezek a tagok az 16. táblázat szerint változnak.
16. táblázat. Az egyes tényezők a különböző modellekben [45]

modellek

∁

𝝓

𝑫𝝓

S

entalpia modell

𝜌

h

0

hőkapacitás modell
hőforrás modell

𝜌 ∙ 𝑐(𝑇)
𝜌 ∙ 𝑐𝑒𝑓𝑓

T
T

𝑘
𝑐𝑝
k
k

0

𝜕𝑦
𝜕𝑡
Az egyes modellek részletesebb bemutatását a Melléklet 13.1. fejezete tartalmazza.
−𝜌 × 𝐿 ×

5.2.2 Kapszulás alkalmazásnál használható fixágyas matematikai modellek
Az fixágy definíciója: hasonló méretű állandó pozíciójú részecskéket tartalmazó tároló, ahol a
részecskék között a hőközvetítő közeg képes áramlani [41]. A 37. ábra szemléltet egy kapszulát,
mely egy általában rugalmas fallal körbezárt PCM gömb. A 38. ábra szemlélteti a geometriát,
a modellezés hengerkoordináta rendszerben történik.

37. ábra. PCM kapszula

38. ábra. Kapszulás tároló
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A fixágyas modellek két nagyobb csoportra bonthatók: egyfázisú modell, mikor a pillanatnyi
folyadék és szilárd fázist együtt kezelik, illetve kétfázisú modell, mikor a két fázist külön
kezelik. A kétfázisú modellt tovább lehet bontani három főbb modellre, melyek a szilárd és
folyadék közötti átmeneti állapotot is tudják kezelni. Ide sorolható a folyamatos szilárd fázis
modell, a Schumann modell és a koncentrikus diszperziós modell. Ezek a modellek a következő
feltételek mellett működnek: a fix ágy hengeres alakú, a PCM termofizikai tulajdonságai
hőmérsékletfüggők, az ágy belsejében nem képződik hő, nem mennek végbe kémiai reakciók,
nincs sugárzásos hőcsere, a környezet felé van hőveszteség, illetve a koncentrikus diszperziós
modellt kivéve nincs termikus gradiens a szilárd részek belsejében.
5.2.2.1 Folyamatos szilárd fázis modell
Ebben a modellben a PCM nem független részecskékből áll, folytonos fázist alkot, a modell
elhanyagolja a szilárd és folyadék fázis közötti hőátadási ellenállást. Ebből az következik, hogy
a hőátadás az ágyban hővezetéssel valósul meg radiális és axiális irányban. Az energiaegyenlet
a folyadék fázisra és a PCM kapszulákra a következőképpen írható fel hengerkoordináta
rendszerben:
𝜀 ∙ 𝜌∞ ∙ 𝑐∞ ∙ (

𝜕T
𝜕𝑡

+ 𝜈∞ ∙

𝜕T
𝜕𝑥̅

) = 𝜆∞,𝑥 ∙

𝜕2 T
𝜕𝑥̅ 2

(1 − 𝜀) ∙ 𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑐𝑃𝐶𝑀 ∙

𝜕2 T

+ 𝜆∞,𝑟 ∙ [

𝜕 T𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑡

𝜕𝑟̅ 2

1 𝜕T

+ ∙
𝑟̅

= 𝜆𝑃𝐶𝑀,𝑥 ∙

𝜕𝑟̅

] + 𝛼𝑝 ∙ 𝑎𝑝 ∙ (T𝑃𝐶𝑀 − T) − 𝑘𝑓𝑎𝑙 ∙ 𝑎𝑓𝑎𝑙 ∙ (T − T0 ),

𝜕2 T𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑥̅ 2

+ 𝜆𝑃𝐶𝑀,𝑟 ∙

𝜕2 T𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑟̅ 2

(5.24)

+ 𝛼𝑝 ∙ 𝑎𝑝 ∙ (T − T𝑃𝐶𝑀 ).

(5.25)

A (5.24)-as egyenlet bal oldalán az áramló folyadék entalpiaváltozásának összege és a folyadék
mozgásából származó energia áll. A jobb oldalon az axiális és radiális irányban, vezetés révén
megvalósuló hőcsere, az áramló folyadék a fázisváló anyag közötti hőátadás, illetve a falon
keresztüli hőveszteség szerepel. A (5.25)-es egyenlet bal oldalán a PCM entalpiaváltozása, jobb
oldalán pedig az axiális és radiális irányban megvalósuló hővezetés, valamint az áramló
folyadék és a fázisváló anyag közötti hőátadás áll. Egydimenziós esetben csak az axiális
hővezetés érvényesül.
5.2.2.2 Schumann modell
Az egydimenziós Schumann modell a (5.24) és (5.25)-es egyenletekből származik. A modell
feltételezi, hogy radiális irányban nincs hővezetés, az áramló folyadék belsejében sincs
hővezetés és a fázisváltó anyaggal töltött kapszulák egyként vannak kezelve, azaz nem számol
a hővezetéssel és hőátadással, csak a hőkapacitással. A feltételek a következő parciális
differenciálegyenlet rendszert adják a folyadékra és a kapszulákra:
𝜕T

𝜕𝑇

𝜀 ∙ 𝜌∞ ∙ 𝑐∞ ∙ (𝜕𝑡 + 𝜈∞ ∙ 𝜕𝑥̅ ) = 𝛼𝑝 ∙ 𝑎𝑝 ∙ (T𝑃𝐶𝑀 − T) − 𝑘𝑓𝑎𝑙 ∙ 𝑎𝑓𝑎𝑙 ∙ (T − T𝑃𝐶𝑀 ),

(5.26)

𝜕T𝑃𝐶𝑀

(5.27)

(1 − 𝜀) ∙ 𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑐𝑃𝐶𝑀 ∙

𝜕𝑡

= 𝛼𝑝 ∙ 𝑎𝑝 ∙ (T − T𝑃𝐶𝑀 ).

5.2.2.3 Egy fázisú modellek
Az egyfázisú modellt Vortmeyer és Schafer fejlesztették ki a kétfázisú modellből [55-56]. A
modell a fázisváltó anyag hővezetését és hőkapacitását hasonlítja össze a folyadék közeggel,
miközben a két anyag pillanatnyi hőmérséklete azonos. Az ágyban radiális hővezetést
feltételezve a kétdimenziós modell a következőképpen néz ki:
[(1 − 𝜀) ∙ 𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑐𝑃𝐶𝑀 + 𝜀 ∙ 𝜌∞ ∙ 𝑐∞ ] ∙

̅
𝜕𝜙
𝜕𝑡

+ 𝐺 ∙ 𝑐∞ ∙

̅
𝜙
𝜕𝑥̅

= 𝜆𝑒𝑓𝑓,𝑥 ∙

̅
𝜕2 𝜙
𝜕𝑥̅ 2

+ 𝜆𝑒𝑓𝑓,𝑟 ∙ [

̅
𝜕2 𝜙
𝜕𝑟̅ 2

1

̅
𝜕𝜙

𝑟̅

𝜕𝑟̅

+ ∙

Az egydimenziós modell az ágyban jelentkező radiális hővezetés elhanyagolásával:
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].

(5.28)

[(1 − 𝜀) ∙ 𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑐𝑃𝐶𝑀 + 𝜀 ∙ 𝜌∞ ∙ 𝑐∞ ] ∙

̅
𝜕𝜙
𝜕𝑡

+ 𝐺 ∙ 𝑐∞ ∙

̅
𝜙
𝜕𝑥̅

= 𝜆𝑒𝑓𝑓 ∙

̅
𝜕2 𝜙
𝜕𝑥̅ 2

− 𝑘𝑓𝑎𝑙 ∙ 𝑎𝑓𝑎𝑙 ∙ (𝜙̅ − T0 ).

(5.29)

5.2.2.4 Koncentrikus diszperziós modell
A koncentrikus diszperziós modell szerint a kapszulák belsejében van hőmérséklet gradiens, de
nincs a kapszulák között hőátadás, ezért a kapszulák felületén a hőmérséklet gradiens csak a
kapszula és a folyadék közötti hőátadásból származik. A kapszula belsejében létrejövő
hővezetést figyelembe véve a folyadék fázisra a következő egyenlet írható fel:
𝜕T

𝜕2 T

𝜕𝑇

𝜀 ∙ 𝜌∞ ∙ 𝑐∞ ∙ (𝜕𝑡 + 𝜈∞ ∙ 𝜕𝑥̅ ) = 𝜆∞,𝑥 ∙ 𝜕𝑥̅ 2 + 𝛼𝑝 ∙ 𝑎𝑝 ∙ (T𝑃𝐶𝑀 𝑟̅ =𝑟̅ − T) − 𝑈𝑓𝑎𝑙 ∙ 𝑎𝑓𝑎𝑙 ∙
0
(T − T0 ).
(5.30)
A kapszulára felírható egyenlet:
𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑐𝑃𝐶𝑀 ∙

𝜕T𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑡

= 𝜆𝑥 ∙

𝜕2 T𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑟̅ 2

.

(5.31)

A modelleknél alkalmazott kezdő és peremfeltételeket a dolgozat mellékletének 13.1. fejezete
tartalmazza.

5.2.3 Ömlesztett tároló matematikai modellezése
A fent bemutatott modellek kombinációjával modellezhető az ömlesztett tároló [33, 57].
Az első lehetőség a tároló darabokra/szeletekre bontása és a táblás modelleknél bemutatott fixvagy deformálódó hálós modellek alkalmazása. Ennél a megközelítésnél nagyon fontos, hogy
a tároló belsejének felosztásánál szimmetria szabályt kell alkalmazni vagy valamilyen belső
határfelületeket kell felhasználni.
Második elvárás a kapszulás modellek alkalmazása. Ebben az esetben a tároló 1 nagy
kapszulaként kezelendő, mely belsejében a hőcserélőfelület belső hőforrásként jelenik meg, a
külső hőveszteség pedig a kapszula falára hat.
Harmadik eljárás egy hibrid modell, ahol a tároló darabjai kapszulákként viselkednek, melyek
között a fentebb ismertetett módon történik a hőátadó közeg áramlása a csövekben. Az egyes
kapszulák lehetnek egymástól függetlenek, de akár anyagcsere is megvalósulhat közöttük.
A fejezet további részében a saját hibrid modellemet fogom bemutatni.
Az 17. táblázat a négyszögletes, a 18. táblázat a gömb és a 19. táblázat a hengeres geometriára
mutat példákat a szakirodalomból fázisváltó anyaggal töltött hőtárolók matematikai
modellezésére fűtési- és hűtési esetekben. A cikkek alapján nem lehet a gyakorlatban is jól
működő fázisváltó anyaggal töltött hőtárolót tervezni, mert a szerzők általában nem vizsgálják
a szűk hőmérséklet tartományban történő viselkedést.
17. táblázat. Négyszögletes tároló modellek (FH-Fix Hálós, DH-Deformálódó hálós, K-Kapszulás, H-Hibrid, A-Analitikus)

Forrás
58
59-60
61
62-64
65-66

Anyag
S27
n-Oktadekán
n-Oktadekán
n-Oktadekán
n-Oktadekán

Modell
2D
1D
2D
2D
44

K
A
FH
K

Validáció
Mérés
Mérés
Más eredményei
Mérés
Más eredményei

67
68
69
70
71
72
73
74

n-Oktadekán, gallium
Különböző PCM-ek
CaCl2-6H2O
KF-4K2O
Paraffin
Paraffin
Laurinsav
CaCl2-6H2O

2D
1D
2D
1D és 2D
3D
1D
2D
1D

FH K
K
A
A K CFD
K
DH
DH
K

Mérés
Más eredményei
Mérés
CFD
Mérés
Mérés
Más eredményei
Mérés

18. táblázat. Gömb alakú tároló modellek (FH-Fix Hálós, DH-Deformálódó hálós, K-Kapszulás, H-Hibrid, A-Analitikus)

Forrás
75
76
77
78
79
80-81
82
83
84
85
86
87
88
89

Anyag
Különböző PCM-ek
n-Oktadekán
37.5% NH4NO3 + 62.5%
Mg(NO3) 6H2O
n-Oktadekán
Jég
Jég
Különböző PCM-ek
Paraffin
Paraffin
Paraffin
Paraffin
méhviasz
n-Oktadekán

Modell
2D K FH
2D CFD
2D DH K
1D A
2D A
1D DH K
1D DH K
2D A
2D K
1D A
1D FH
2D DH
2D CK FH
2D DH CK

Validáció
Más eredményei
Mérés
Más eredményei
Nem
Mérés
Más eredményei
Más eredményei
Mérés
Más eredményei
Más eredményei
Más eredményei
Mérés
Nem
Mérés

19. táblázat. Hengeres tároló modellek (FH-Fix Hálós, DH-Deformálódó hálós, K-Kapszulás, H-Hibrid, A-Analitikus)

Forrás
41
90
91
92
93
94-95
96
97
98
99
100
101
102
103

Anyag
Jég
Nincs megnevezve
Mg69Zn28Al3
A164
Jég
Paraffin
80.5% LiF + 19.5% CaF2
Paraffin
Paraffin
Paraffin
Paraffin
n-Eikozán
Különböző PCM-ek
n-Hexakozán
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Modell
2D FH
2D K H
2D K
2D K FH
2D H
2D FH
2D FH
2D A
2D DH
2D DH
2D DH
2D DH
2D K
1D FH

Validáció
Mérés
Más eredményei
Más eredményei
CFD
Mérés
Mérés
Nem
Nem
Más eredményei
Mérés
Más eredményei
Más eredményei
Mérés
Más eredményei

5.3 Fázisváltó anyaggal töltött tároló modellezésére szolgáló részletes numerikus
modell
Az 5. fejezet bevezetésénél bemutatott folyamatot követve több részletes, hibrid modellt
készítettem a fázisváltó anyaggal töltött tárolók leírására (az energiatárolás folyamatának és a
tároló teljesítményének leírása) a kutatásaim alatt [2-4, 104], melyek egy részét mérési
eredményeimmel validáltam is. A modellek eltérnek a pontosságukban, eltérnek a tároló
geometriák és különböző elhanyagolásokat tartalmaznak.
Az első modellemben [2] egy kapszulákkal töltött henger geometriájú tárolót vizsgáltam,
elhanyagoltam a hőveszteséget és a hőátadási tényezőt állandónak tekintettem. Szakirodalmi
adatokkal összehasonlítva a modell pontossága 90-93% között alakult.
Második modellemben [4] szintén hengeres geometriájú tárolót vizsgáltam, melybe ömlesztve
került az anyag és egy dupla csőkígyó végezte a hőátvitelt a keringtetett víz és a PCM között.
A modellben a PCM elemek mérete elég nagy volt és a hőátadási tényezőt állandónak
tekintettem, ezért a modell pontossága 91-94% volt, melyet saját mérések alapján határoztam
meg.
A harmadik modell a második modell továbbfejlesztése volt [104], ennél a PCM elemek mérete
kisebb volt, illetve a hőátadási tényező is függött a PCM hőmérsékletétől (illetve ezen keresztül
a fázisától). A modell pontossága eléri a 97%-ot (ami megközelíti a méréshez felhasznált
mérőeszközök mérési pontosságát). A modellnek komoly számítási kapacitás igénye van, ami
a gyakorlati alkalmazhatóságát korlátozza. Természetesen a mai világban
„szuperszámítógépek” segítségével a számítás megvalósítható, viszont a gyakorlati alkalmazás
során egy működő rendszer szabályozása nehézkes lenne. A tároló állapotának folyamatos
monitorozására 2 lehetőség áll rendelkezésre:
1. nagyszámú hőmérsékletérzékelő használata,
2. Kisszámú hőmérséklet érzékelés és a tároló folyamatos modellezése segítségével a
teljes tároló állapotának szimulációja.
A gyakorlatban a 2. lehetőséget célszerű alkalmazni, viszont ehhez vagy egy
„szuperszámítógépet” kell a helyszínre vinni, vagy egy olyan egyszerű modellt/összefüggést
kell alkotni, ami megfelelő pontossággal képes leírni a tároló állapotát. A 2.4. fejezetben
bemutatott jeges tárolók esetén használt egyszerűsített modellhez hasonlót kell készíteni a PCM
tárolók esetén is. Értekezésem fő célja egy ilyen egyszerűsített modell megalkotása és
bemutatása

5.4 Az egyszerűsített matematikai modell bemutatása
Az egyszerűsített matematikai modell célja egy olyan gondolatmenet kidolgozása, aminek
segítségével kiszámítható egy hőtároló állapothatározóinak idő- és térbeli elosztása a teljes
működési tartományon, a belépő hőközvetítő közeg (továbbiakban: víz) hőmérséklete és
tömegárama, valamint a tároló állapota (PCM hőmérséklete és fázisa) függvényében.
Fázisváltó anyagot tartalmazó tároló esetében a teljesítményt nagyban befolyásolja a PCM
halmazállapota és az ehhez tartozó változó hőellenállások.
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A tervezési fázisban alkalmazhatók a részletes, bonyolult és számításigényes modellek, de a
valóságban általában a tervezési állapottól eltérő üzem valósul meg. Az eltérő
üzemállapotokban is szükséges a tárolóban lejátszódó folyamatok ismerete a hosszabb távú
(éves) szimulációk elvégzése és a folyamatos pontos szabályozás kiépítése céljából.
Az alábbiakban bemutatom a modell felépítésének a módját és folyamatát.
5.4.1 Számítás menete
A tároló szimmetria tengelyeit felhasználva a legkisebb elemi egység hőtani vizsgálatával kell
kezdeni az egyszerűsített modell felépítésének folyamatát.
A hőcserét a 39. ábra és az (5.23) differenciálegyenlet írja le.

39. ábra. Hőcsere magyarázata

𝑚̇𝑣í𝑧 ∙ 𝑐 𝑣í𝑧 ∙ 𝑇𝑣í𝑧 − 𝑚̇𝑣í𝑧 ∙ 𝑐 𝑣í𝑧 ∙ (𝑇𝑣í𝑧 +

𝜕𝑇𝑣í𝑧
𝜕𝑥

∙ ∆𝑥) = 𝑘 ∙ 𝐷𝑐𝑠 ∙ π ∙ ∆x ∙ ∆𝑇𝑙𝑛 + 𝑚𝑐𝑠 ∙ 𝑐𝑐𝑠 ∙

𝜕𝑇𝑐𝑠
𝜕𝜏

.

(5.32)

A tagok a következőket fejezik ki, (1) – (2) = (3) + (4):
(1)
(2)
(3)
(4)

hőközvetítő közeg entalpiaárama a vizsgált Δx hosszúságú csőszakasz belépésekor,
hőközvetítő közeg entalpiaárama a vizsgált Δx hosszúságú csőszakasz kilépésekor,
fázisváltó anyag által felvett hőteljesítmény,
csőkígyó anyaga által tárolt energia (amit a feltételek alapján elhanyagolhatunk).

Feltételek:






az elemek és a környezet közötti hőcserét és anyagcserét elhanyagoljuk,
egy elemi egységen belül a tároló közeg és a hőátadó közeg hőmérséklete állandó,
érvényesül a hőközvetítő közegre a kontinuitás,
az elemi egység hőforrásmentes,
a tároló szerkezetének anyaga által tárolt energia elhanyagolható, ezért az (5.32)-es
egyenlet jobb oldalának utolsó tagját elhanyagolhatjuk.

A feltételekből következően az (5.23)-as egyenlet a következőképpen egyszerűsíthető:
𝜕𝑇

𝑇𝑃𝐶𝑀 ),

𝑚̇𝑣í𝑧 ∙ 𝑐 𝑣í𝑧 ∙ 𝑇𝑣í𝑧 − 𝑚̇𝑣í𝑧 ∙ 𝑐 𝑣í𝑧 ∙ (𝑇𝑣í𝑧 + 𝜕𝑥𝑣í𝑧 ∙ ∆𝑥) = 𝑘 ∙ 𝐷𝑐𝑠 ∙ π ∙ ∆x ∙ (𝑇𝑣í𝑧 −
(5.33)
𝜕𝑇𝑣í𝑧
𝜕𝑥

−k∙𝐷𝑐𝑠 ∙π

= 𝑚̇

𝑣í𝑧 ∙𝑐𝑣í𝑧

∙ (𝑇𝑣í𝑧 − 𝑇𝑃𝐶𝑀 ).

(5.34)

Bevezetve a hőmérséklet különbségen alapuló átviteli egységszámot:
k∙𝐷𝑐𝑠 ∙π

𝑁𝑇𝑈 = 𝑚̇

𝑣í𝑧 ∙𝑐 𝑣í𝑧
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.

(5.35)

Behelyettesítve az (5.25)-ös egyenletbe:
𝜕𝑇𝑣í𝑧
𝜕x

(5.36)

= −𝑁𝑇𝑈 ∙ (𝑇𝑣í𝑧 − 𝑇𝑃𝐶𝑀 ),

megoldva:
𝑇𝑣í𝑧,𝑛+1 −𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑛
𝑇𝑣í𝑧,𝑛 −𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑛

= 𝑒 −x∙𝑁𝑇𝑈 ,

(5.37)

ebből, a víz hőmérsékletének változása az n-edik pontban:
𝑇𝑣í𝑧,𝑛 −𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑛−1
𝑇𝑣í𝑧,𝑛−1 −𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑛−1

= 1 − 𝑒 −x∙𝑁𝑇𝑈 .

(5.38)

Rendezés után az adott csőkígyó hurokból kilépő víz hőmérsékletét a következő egyenlet adja:
𝑇𝑣í𝑧,𝑛 = 𝑇𝑣í𝑧,𝑛−1 − (𝑇𝑣í𝑧,𝑛−1 − 𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑛−1 ) ∙ (1 − 𝑒 −x∙𝑁𝑇𝑈 ).

(5.39)

A víz leadott teljesítménye:
𝑄̇𝑣í𝑧,𝑛 = 𝑚̇𝑣í𝑧 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ (𝑇𝑣í𝑧,𝑛 − 𝑇𝑣í𝑧,𝑛−1 ).

(5.40)

𝑚
∙𝑐
∙(𝑇
−𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑛 )
𝑄̇𝑡á𝑟𝑜𝑙𝑡,𝑛 = k ∙ A ∙ (𝑇𝑣í𝑧 − 𝑇𝑃𝐶𝑀 ) = 𝑃𝐶𝑀 𝑃𝐶𝑀 𝑃𝐶𝑀,𝑛−1
.
𝜏

(5.41)

Tároló hőteljesítménye:

Célom egy olyan összefüggés létrehozása, mely képes a tároló egészét modellezni, képes a
hőteljesítményt a hőközvetítő folyadék térfogatárama, hőmérséklete és a tárolóban lévő anyag
hőmérséklete és fázisa segítségével meghatározni.
𝑄̇ (𝜏) = 𝑓(𝑚̇𝑣í𝑧 , 𝑇𝑣í𝑧,𝑏𝑒 , 𝑇𝑃𝐶𝑀 , 𝑦𝑃𝐶𝑀 ).

(5.42)

A jeges tárolók modellezésére használt összefüggések képesek ezt a célt elérni, ezért azzal a
következtetéssel élek, hogy létrehozható egy hasonló összefüggés a PCM-ekre is. A legnagyobb
különbség az olvadási hőmérséklettartomány és a hiszterézis. A víz-jég fázisváltás egy egzakt
hőmérsékleten történik, illetve a megszilárdulás és az olvadás azonos hőmérsékleten történik.
Más fázisváltó anyagoknál ezek a hőmérsékletek nem esnek egybe, illetve számolni kell a
hiszterézissel, esetleg az aláhűtéssel is.
Az n-edik időlépésben a tároló esetén 3 alap hőteljesítmény egyenlet írható fel 1-1 elemi
egységre:
1) 𝑄̇𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 = 𝑚̇𝑣í𝑧,𝑛 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ (𝑇𝑣í𝑧,𝑏𝑒,𝑛 − 𝑇𝑣í𝑧,𝑘𝑖,𝑛 ),

(5.43)

2) 𝑄̇𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇𝑙𝑛 ,

(5.44)

3) 𝑄̇𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 = 𝑚𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑐𝑃𝐶𝑀 ∙

(𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑛 −𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑛−1 )
𝑑𝜏

= 𝑚𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑐𝑃𝐶𝑀 ∙

∆𝑇𝑃𝐶𝑀
𝑑𝜏

.

(5.45)

Ezeket felírva a teljes tárolóra és az egyes elemi egységek hőmérsékleteit átlagolva beírva a
következő koncentrált paraméterű egyenlet alkotható:
𝑄̇𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔 (𝑚̇𝑣í𝑧 , 𝑇𝑣í𝑧,𝑏𝑒 , 𝑇𝑃𝐶𝑀 , 𝑦𝑃𝐶𝑀 ) = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙

𝑚
∙𝑐𝑃𝐶𝑀 ∙∆𝑇𝑃𝐶𝑀
−𝑇𝑃𝐶𝑀 )
(𝑇𝑣í𝑧,𝑏𝑒 −𝑇𝑃𝐶𝑀 )−(𝑇𝑣í𝑧,𝑏𝑒 − 𝑃𝐶𝑀
𝑚̇
∙𝑐 ∙𝑑𝜏
𝑣í𝑧 𝑣í𝑧

𝑇𝑣í𝑧,𝑏𝑒 −𝑇𝑃𝐶𝑀
𝑙𝑛(
)
𝑚
∙𝑐𝑃𝐶𝑀 ∙∆𝑇𝑃𝐶𝑀
𝑇𝑣í𝑧,𝑏𝑒 − 𝑃𝐶𝑀
−𝑇𝑃𝐶𝑀
𝑚̇𝑣í𝑧 ∙𝑐𝑣í𝑧 ∙𝑑𝜏

Vegyük sorra az egyes tényezőket:
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. (5.46)

 kA: az 5.5 fejezetben bemutatott módszer alapján számítható,
 Tvíz,be: konstans, mért adat,
 𝑇𝑃𝐶𝑀 : könnyű számítani egy kezdeti ponthoz képest, ha több paramétert elhanyagolunk,
de nehéz pontosan modellezni,
 𝑚̇𝑣í𝑧 : konstans,
 𝑚𝑃𝐶𝑀 : 1 egységben található PCM tömege, könnyű számítani, (meghatározása
részletesebb az 5.5. fejezetben kerül bemutatásra),
 cPCM: függ a pillanatnyi fázistól, a hőmérséklettől, a folyamat irányától, ennek a
modellezését a 4.1. fejezetben bemutatott Átló modellem végzi,
 ∆𝑇𝑃𝐶𝑀 : az időlépések közötti PCM hőmérséklet különbség, könnyű számítani,
 𝑚̇𝑣í𝑧 : konstans, mérhető vagy számítható,
 cvíz: közel konstans, cvíz = f(Tvíz),
 𝑑𝜏: időlépés, állítható.

5.5 Számítás bemutatása a kutatás során vizsgált tároló geometriáján
A tároló belső szerkezetét a 40. ábra szemlélteti. Egy bordás-csöves hőcserélő, osztó-gyűjtő
csövekkel, merevítéssel és végül egy szigetelt külső doboz alkotja a tárolót. A hőcserélő felület
köré kerül be a fázisváltó anyag, ami a csövek és bordák felületén veszi fel, illetve adja le a hőt.
A konstrukció előnye, hogy nem tudnak holt terek kialakulni benne, azaz nincsenek benne
inaktív zónák, a PCM teljes tömege részt vesz a hőtárolásban.

40. ábra. A hőtároló belső szerkezete

41. ábra. A hőtároló fényképe

A szimmetriát kihasználva ki kell jelölni az elemi egység határait, ami a jelen geometria esetén
egyszerű feladat (42. és 43. ábra). Ezen egység hőteljesítményét kell meghatározni.
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42. ábra. A kalorifer metszete

43. ábra. A kalorifer elemi egysége

Az (5.38)-as egyenlet alapján a hőáramokat külön kell választani a cső felől érkező és a borda
által leadott hőáramokra. A nehézséget a tárolási folyamat közben változó hőellenállás jelenti,
mivel a fázis változásával módosulnak az eredő hőellenállás tényezői.
Az elemi egységhez érkező hőteljesítményt két részre lehet bontani, a cső, illetve a borda felől
érkező teljesítményre:
𝑄̇𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔 = 𝑄̇𝑐𝑠ő + 𝑄̇𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎 .

(5.47)

5.5.1 Cső felől érkező hőáram
A cső felől érkező hőáram a következő összefüggéssel határozható meg:
𝑄̇𝑐𝑠 = (𝑘 ∙ 𝐴)𝑐𝑠 ∙ (𝑇𝑣í𝑧 − 𝑇𝑃𝐶𝑀 ).

(5.48)

A víz és a PCM hőmérsékletét állandónak feltételezzük az elemi egységen belül. A
hőátbocsátási tényezőt és a felületet egyben kell kezelni, mert az egyes ellenállásoknál a felület
változik. A hőátbocsátási tényező kiszámításánál 3 hőellenállást kell figyelembe venni:
1

(𝑘 ∙ 𝐴)𝑐𝑠 =
𝑅

𝑐𝑠,𝑣 +𝑅𝑐𝑠,𝑎 +𝑅𝑐𝑠,𝑓,𝑎

.

(5.49)

A vezetési hőellenállást a cső és a szimmetria határ közé kell felírni, 2 dimenzióban egy kör és
egy négyzet közé, ahogy azt a 44. ábra is mutatja [105-106]:
ln(0,54∙

𝑅𝑐𝑠,𝑣 = 2∙𝜋∙𝛿∙𝜆(𝑇

𝐻
)
𝐷𝑐𝑠 ⁄2

.

𝑃𝐶𝑀 )∙(1+𝜉)

(5.50)

A hővezetési tényező a PCM hőmérsékletének a függvénye, az (1 + 𝜉) tag pedig a természetes
áramlás egyszerűsített modellezésére szolgál [41, 45, 90], ahol y a folyadékarány:
𝑦=m

m𝑓
𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠

.

44. ábra. Felületek érzékeltetése
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(5.51)

A cső körüli átadási hőellenállás akkor lép fel, amikor az anyag elkezd olvadni, illetve ha
folyadék állapotban van:
1

𝑅𝑐𝑠,𝑎 = 𝛼

𝑐𝑠 ∙𝐴𝑐𝑠

(5.52)

, ℎ𝑎 0 < 𝜉.

A fázishatáron fellépő hőellenállás esetén a hőátadó felület a folyadékarány függvényében
változik:
𝑅𝑐𝑠,𝑓,𝑎 = 𝛼

1

𝑓 ∙𝐴𝑓

(5.53)

, ℎ𝑎 0 < 𝜉 < 1.

A hőátadó felület a 44. ábra jelöléseivel a következőképpen határozható meg:
(5.54)

𝐴𝑓 = 2 ∙ 𝑟𝑓 ∙ 𝜋 ∙ 𝛿,
D2𝑐𝑠 ∙𝜋

𝐹𝑐𝑠 =
𝑦=𝐹

𝐹𝑓

𝑃𝐶𝑀

=

𝑟𝑓 2 ∙𝜋−𝐹𝑐𝑠
𝐻 2 −𝐹𝑐𝑠

4

,

(5.55)
𝜉∙(𝐻 2 −𝐹𝑐𝑠 )+𝐹𝑐𝑠

⟹ 𝑟𝑓 (𝜉) = √

𝜋

∙ 𝑓1 .

(5.56)

Az f1 konstans a négyzet és a kör geometria közötti alaktényezőt fejezi ki (kör felületről kiinduló
négyzet felületre érkező hőáram esetén alkalmazott korrekció [105-106]. Értéke 1, amíg 𝑟f <
𝐻 ⁄2, egyébként 1,04.
5.5.2 Borda által leadott hőáram
A borda felől érkező hőáram a következő összefüggéssel határozható meg:
𝑄̇𝑏 = 2 ∙ 𝑘𝑏 ∙ 𝐴𝑏 ∙ (𝑇𝑣í𝑧 − 𝑇𝑃𝐶𝑀 ).

(5.57)

A felület a borda esetén állandó ezért az külön kezelhető. Mivel az elemi egység 2 „félbordát”
tartalmaz, ezért meg kell szorozni 2-vel a hőteljesítményt.
A csőhöz hasonló módon, itt is 3 hőellenállás lép fel:
𝑘𝑏 = 𝑅

1
𝑏,𝑣 +𝑅𝑏,𝑎 +𝑅𝑏,𝑓,𝑎

.

(5.58)

A vezetési hőellenállás (hasonlóan az 5.41-es összefüggéshez):
𝑙𝑏 ⁄2
.
𝑃𝐶𝑀 )∙(1+𝜉)

(5.59)

𝑅𝑏,𝑎 = 𝛼 , ℎ𝑎 0 < 𝜉.

(5.60)

𝑅𝑏,𝑣 = 𝜆(𝑇
Az átadási hőellenállás:
1

𝑏

A fázishatáron fellépő átadási hőellenállás:
1

𝑅𝑏,𝑓,𝑎 = 𝛼 , ℎ𝑎 0 < 𝜉 < 1.
𝑓

(5.61)

A borda modellezése adiabatikus véglap peremfeltétellel történik. A borda mentén több helyen
kell vizsgálni a hőmérsékletet az r futókordináta mentén (45. ábra). Az egyes pontokban
kialakult hőmérsékletkülönbség Gróf Gyula: Hőközlés [105-106] könyve alapján:
∆𝑇𝑏 (𝑟)
∆𝑇𝑏 (0)

=

𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑚∙(𝐻−𝑟))
cosh(𝑚∙𝑟)
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,

(5.62)

ahol az m a bordaparaméter:
𝛼(𝑇

)∙𝑈

,𝜉

𝑚 = √ 𝜆(𝑇𝑃𝐶𝑀,𝜉𝑃𝐶𝑀 )∙𝐴 ,

(5.63)

𝑃𝐶𝑀 𝑃𝐶𝑀

ahol A a borda keresztmetszete és U a keresztmetszet kerülete.

45. ábra. A borda futókoordinátája

A borda mentén vizsgált i darab pontban a hőmérsékletek átlaga, ami megegyezik a keresett víz
és fázisváltó anyag hőmérséklet különbségével:
∆𝑇𝑏 = ∫ ∆𝑇𝑏 (𝑟)𝑑𝑟 = (𝑇𝑣í𝑧 − 𝑇𝑃𝐶𝑀 ).

(5.64)

5.6 Elemi egység felületi hőátbocsátási tényezője
Az 5.5. fejezetben részletezett összefüggések felhasználásával számítható a hőteljesítmény az
elemi egységben.
Az egység által felvett/leadott hőteljesítmény számítható egy (𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔 felületi
hőátbocsátási tényezőből és egy hőmérsékletkülönbségből.
𝑄̇𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔 = (𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔 ∙ (𝑇𝑣í𝑧 − 𝑇𝑃𝐶𝑀 ),

(5.65)

azaz a felületi hőátbocsátási tényező:
(𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔 = (𝑇

𝑄̇𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔

.

𝑣í𝑧 −𝑇𝑃𝐶𝑀 )

(5.66)

A jég fázisváltásakor fellépő felületi hőátbocsátási tényezőt a 2.4. fejezetben mutattam be, ahol
jég/víz hőmérséklete a fázisváltás során állandó. A fázisváltás a víz kivételével nem egzakt
hőmérsékleten történik, tehát nem csak a két fázis jelenléte fogja meghatározni a tároló
teljesítményét. A 46. ábrán egy elemi egység felületi hőátbocsátási tényezőjét ábrázoltam
olvadás esetén a fázisváltó anyag hőmérsékletének függvényében a 43. ábrán bemutatott
geometria és a 15. táblázatban bemutatott P53 Paraffin esetén. A diagramot az 5.4-5.5
fejezetekben bemutatott modell alapján Matlab program segítségével készítettem (explicit
differencia-sémát használtam, 1 másodperces időlépéssel). A későbbiekben, az 6. fejezetben,
bemutatott mérési eredmények jó egyezést mutatnak a modellezés eredményével.
A felületi hőátbocsátási tényező független a víz hőmérsékletétől, illetve a tömegáramtól is, mert
azzal a feltételezéssel éltem, hogy az elemi egységen belül a víz és a fázisváltó anyag
hőmérséklete nem változik.
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46. ábra. 1 elemi egység felületi hőátbocsátási tényezője olvadási folyamat közben

A megszilárdulás folyamata hasonló jelleget mutat, annyi különbséggel, hogy a fázisváltási
hőmérséklethatárok különbözőek lesznek, ezért a felületi hőátbocsátási tényező diagramja el
lesz tolva (47. ábra).

47. ábra. 1 elemi egység felületi hőátbocsátási tényezője fagyási folyamat közben

A 48. ábra szemlélteti az olvadási és a fagyási görbéket, ugyanaz a 4 szakasz figyelhető meg
mindkét görbén, viszont a fagyási görbe el van tolva balra. A két görbe nem teljesen
párhuzamos egymással, mert a megszilárdulás véghőmérséklete és az olvadás kezdeti
hőmérséklete között 1 °C (Tszszil és Tszolv), a megszilárdulás kezdete és az olvadás vége
hőmérsékletek között 0,8 °C van (Tfszil és Tfolv).
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48. ábra. 1 elemi egység felületi hőátbocsátási tényezője olvadás és fagyás esetén

Hasonló geometriák, de más térfogatú elemi egységek esetén is megvizsgáltam az elemi egység
felületi hőátbocsátási tényezőjét. Azonos arányban csökkentettem/növeltem az elemei egység
oldalait, hogy a térfogat az eredetileg vizsgált elemi egység térfogatának (V0):
3

 fele (0,5 V0) (√0,5-szeresére csökkent minden oldal, cső, borda – affinitás elvét
követve) (49. ábra),
 kétszerese (2 V0) (50. ábra),
 ötszöröse (5 V0) (51. ábra),
 tízszerese (10 V0) (52. ábra).
Megfigyelhető, hogy a nagyobb térfogatú elemi egységek esetén a folyamat első szakasza egyre
kevésbé domináns. A hőátadás jobban befolyásolja a felületi hőátbocsátási tényezőt, mint a
hővezetés.
A 53. ábra tartalmazza az összes vizsgált geometria felületi hőátbocsátási tényezőjét, illetve az
54. ábra egy olyan arányt mutat be, hogy az Alap geometria és a vizsgált geometria esetén
kapott felületi hőátbocsátási tényezők hányadosát vettem és ezt megszoroztam az Alap és a
vizsgált térfogatok arányával:
𝑎𝑟á𝑛𝑦 =

(𝑘∙𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
(𝑘∙𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,0

49. ábra. Fele akkora térfogatú elemi egység felületi
hőátbocsátási tényezője

∙V

V𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,0

𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡

.

(5.67)

50. ábra. Kétszer akkora térfogatú elemi egység
felületi hőátbocsátási tényezője
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51. ábra. Ötször akkora térfogatú elemi egység felületi
hőátbocsátási tényezője

52. ábra. Tízszer akkora térfogatú elemi egység
felületi hőátbocsátási tényezője

53. ábra. 1 elemi egység felületi hőátbocsátási tényezője
különböző geometriák esetén

54. ábra. 1 elemi egység felületi hőátbocsátási
tényezőjének aránya különböző geometriák esetén

Megvizsgáltam az Eredeti geometria esetén az elemi egység felületi hőátbocsátási tényezőjét,
ha az Eredeti PCM minden hőtechnikai tulajdonsága változatlan, kivéve a hővezetési tényezője.
A hővezetési tényezőt az eredeti érték felére, kétszeresére és háromszorosára változtattam, az
eredményeket az 55. ábra szemlélteti. Az 56. ábra a fentebb bemutatott elvet követve mutatja a
felületi hőátbocsátási tényezők arányát:
𝑎𝑟á𝑛𝑦 =

(𝑘∙𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
(𝑘∙𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,0

∙λ

λ𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,0
𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡

.

(5.68)

Magasabb hővezetési tényező mellett a hővezetés fog dominálni a hőcsere folyamat során, így
a felületi hőátbocsátási tényező diagrammjának 1. szakasza magasabb lehet, mint a többi
szakasz.

55. ábra. 1 elemi egység felületi hőátbocsátási tényezője
különböző hővezetési tényezőjű anyagok esetén

56. ábra. 1 elemi egység felületi hőátbocsátási tényezőjének
aránya különböző hővezetési tényezőjű anyagok esetén
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Az 5.4-5.5 fejezetekben bemutatott modell alapján a szimulációval előállított függvények
esetén a felületi hőátbocsátási tényező diagramokat 4 egyenessel lehet leírni, melyek a folyamat
szempontjából 4 szakaszt reprezentálnak. Az 57. ábra az általános leíráshoz szükséges pontokat
és szakaszokat mutatja be. T1 és T2 az olvadás kezdeti- és véghőmérsékletei. A bemutatott elvet
követve a szimulációval előállítható azonos függvény másfajta geometria esetén is, amely
segítségével egyszerűbben lehet méretezési számításokat végezni.

57. ábra. 1 elemi egység felületi hőátbocsátási tényezője általános bemutatása

A 4 szakasz értelmezése:
 1. szakasz: a melegedés dominál, még nem kezdődött el a fázisváltozás. Az egyenes
meredeksége a fázisváltó anyag hővezetési tényezőjének függvénye.
 2. szakasz: az egység felületi hőátbocsátási tényezője egy nagyon szűk hőmérséklet
tartományon jelentősen csökken, mert a fázisváltás kezdetén extra hőátadási
ellenállások jelennek meg (a cső/borda és a folyékony PCM, illetve a folyékony és
szilárd PCM határfelületeken).
 3. szakasz: a fázisváltozás dominál, a hullámzás a jelenlévő mikroáramlások
következménye.
 4. szakasz: újra a melegedés dominál.
A 2. szakasz fizikai magyarázatára a következő jelenségeket gondolom, de ez még további
kutatást igényel:
 Olvadás esetén a cső felületén egy olvadék gyűrű alakul ki, amiben extra hőátadási
ellenállások jelennek meg. A 2. szakasz a folyadék gyűrű kialakulásának a tartománya,
a 3. szakasz onnan kezdődik, ahol a gyűrű teljesen kialakult.
 Megszilárdulás esetén az elemi egység sarkaiban folyékony állapotú PCM marad, amint
ez is megszilárdul, az extra hőellenállás megszűnik és a hőteljesítmény rohamosan
megnő.
A felületi hőátbocsátási tényező függvénye előállítható tetszőleges geometria és fázisváltó
anyag esetén. Egyszerű modellezést kínáló eszköz a méretezést végző mérnökök számára.
Látható, hogy az olvadási és fagyási görbék esetén hasonló jelenségek tükröződnek, mint a
hiszterézisnél. További kutatási feladat az Átló modell és a felületi hőátbocsátási tényező
függvények közötti analógia megtalálására vagy az analógia hiányának bizonyítása. Az Átló
modell az anyagjellemzőktől függ, viszont a felületi hőátbocsátási tényező függvénye anyagi
és geometriai jellemzőket is tartalmaz. További kérdés, hogy az egyes geometriák között
hogyan lehet párhuzamot, hasonlóságokat felfedezni, mennyiben változik a felületi
hőátbocsátási tényező függvénye egy merőben eltérő geometria esetén. A fázisváltozást leíró
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modell alapján a fázisváltásnak három szakasza van. Az itt kapott 4 szakasz a 2-3. szakaszok
összevonásával feleltethető meg a fázisváltást leíró 3 szakasznak.
A fejezetben bemutatott gondolat alapján fogalmaztam meg az 5. tézisemet.

5.7 Teljes tároló teljesítménye
Egy komplex szerkezet esetén az elemi egységek összekapcsolására a következő lépéseket
érdemes követni:
 Párhuzamos szakaszok kiválasztása, ahol élhetünk a tükör fal peremfeltétellel (a
szomszédos elemek közötti hő- és anyagcserét elhanyagoljuk). Jelen geometria esetén
n darab azonos párhuzamos csőkígyó alkotja a hőcserélőt.
 Topológia meghatározása, sorban elhelyezkedő elemek számítására szolgáló
összefüggés keresése/megalkotása.
 Szomszédos elemi egységek egymásra hatásának definiálása.
 Hőveszteséggel „terhelt” elemek kiválasztása.
A teljes tároló modellezésénél a feladat, hogy az elemi egységeket összekapcsoljuk egy
rendszerbe. A 40. ábrán bemutatott geometriára ez azt jelenti, hogy vannak azonos méretű
párhuzamosan összekapcsolt csőkígyók, amik sorosan kapcsolt elemi egységekből állnak.
Figyelembe kell venni a hőveszteséget, a jelenlegi geometria esetén a következő elemi
egységeknél:
 két szélső csőkígyó minden elemi egységére,
 minden csőkígyó alsó és felső csősorára (a két szélső csőkígyó esetén is, mert itt
kétirányú hőveszteség jelentkezik a tároló élein),
 illetve minden csőkígyó minden sorának első és utolsó elemére (az eddigiekre is, így a
sarkoknál a 3 környezettel érintkező saroknál háromirányúan jelentkezik a
hőveszteség).
Az egész tároló számításánál a hőveszteséggel terhelt elemi egységek helye könnyen
meghatározható egy rendezett mátrixban.
Az 58. ábra egy 7 (áramlástechnikai szempontból) párhuzamos csőkígyót (z irány) tartalmazó
hőcserélőt mutat be. Minden csőkígyó 3 geometriailag párhuzamos, áramlástechnikai
szempontból sorba kötött csősorból áll (y irány), melyek mindegyike 5-5 egységnyi elemet (x
irány) tartalmaz. A hőforrás felől érkező melegvíz az A1-G1 egységekhez érkezik először. A
belépő víz hűlését az (5.30) összefüggéssel számíthatjuk. Mivel a párhuzamos csőkígyók
közötti hőcserét elhanyagoljuk, ezért az A, B, C… csőkígyók közötti hőátvitel zérus. A
valóságban a hőveszteségből következően a párhuzamos csőkígyók között van hőcsere, így a
hőveszteség nem csak a külső környezettel érintkező elemi egységek viselkedését érinti.
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58. ábra. A példa tároló mérete és jelölései

A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1

A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2

A3
B3
C3
D3
E3
F3
G3

A4
B4
C4
D4
E4
F4
G4

A5
B5
C5
D5
E5
F5
G5

A6
B6
C6
D6
E6
F6
G6

A7
B7
C7
D7
E7
F7
G7

A8
B8
C8
D8
E8
F8
G8

A9
B9
C9
D8
E9
F9
G9

A10
B10
C10
D10
E10
F10
G10

A11
B11
C11
D11
E11
F11
G11

A12
B12
C12
D12
E12
F12
G12

A13
B13
C13
D13
E13
F13
G13

A14
B14
C14
D14
E14
F14
G14

A15
B15
C15
D15
E15
F15
G15

59. ábra. A példa tároló mátrixos leírása

A 59. ábra alapján nézzük végig az egyes elemi egységek egymáshoz kapcsolását. Az A1-es
(és B1-G1-es) ponton lép be a víz, és az A15-ön lép ki (illetve a B15-G15 pontokon), a
tömegáram a kontinuitás miatt végig konstans. Maradva a melegítés/olvasztás példáján, a
belépő víz hőmérséklete magasabb, mint a PCM-é, ezért a víz az egyes elemi egységekben
energiát ad le, azaz hűl. A víz hőmérsékletének változását a következő összefüggések adják
meg (5.56 alapján):
𝑇𝑣í𝑧,𝑛 = 𝑇𝑣í𝑧,𝑛−1 − 𝑐

𝑄̇𝑛−1
𝑣í𝑧 ∙𝑚̇𝑣í𝑧

= 𝑇𝑣í𝑧,𝑛−1 −

(𝑘∙𝐴)𝑛−1 ∙(𝑇𝑣í𝑧,𝑛−1 −𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑛−1 )
𝑐𝑣í𝑧 ∙𝑚̇𝑣í𝑧

.

(5.69)

Az egy csőkígyón belüli egymás alatt/fölött lévő elemek között is definiálni kell hő- és
anyagtranszportot. Az anyagtranszportot a hőtranszport egyenletbe lehet olvasztani, az (5.41)
egyenlethez hasonlóan egy (1+y) taggal való szorzással [41, 45, 90]:
𝑞̇ 𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑠𝑧𝑜𝑚𝑠𝑧é𝑑 = (𝑘 ∙ 𝐴)𝑠𝑧𝑜𝑚𝑠𝑧é𝑑 ∙ (1 + 𝜉) ∙ (𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑛 − 𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑠𝑧𝑜𝑚𝑠𝑧é𝑑,𝑛 ),

(5.70)

A hőveszteség számítását első közelítésben egyszerűsítve végezzük el a következő logikát
követve:
 a tároló lapjain elhelyezkedő egységnyi elemeknek egy oldalról van hővesztesége a
környezet felé,
 a tároló élein elhelyezkedő elemeknek két oldalról van hővesztesége,
 a tároló sarkaiban található elemeknek pedig három oldalról van hővesztesége.
A tárolóban lévő PCM és a környezet közötti hőveszteség leírására használhatjuk a következő
egyszerű összefüggést:
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𝑄̇𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡 = (𝑘 ∙ 𝐴)𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡 ∙ (𝑇𝑃𝐶𝑀 − 𝑇𝑘 ).

(5.71)

A modellezést Matlab programban végeztem (explicit differencia-sémát használtam, 1
másodperces időlépéssel), aminek a legnagyobb előnye a mátrixműveletek gyors és hatékony
elvégzése. Az alábbiakban bemutatom hogyan lehet felépíteni a tároló topológiáját egy
mátrixban.
A hőveszteség számításánál a hőveszteséggel terhelt cellákat meg kell „címezni”, ha
mátrixműveletekben gondolkozunk, akkor az 59. ábrán bemutatott mátrix elemeit kell
megszorozni egy 0-kat és 1-eket tartalmazó segédmátrixxal, oly módon, hogy végeredményben
csak a hőveszteséggel rendelkező cellák maradjanak egy újonnan képzett mátrixban:
𝑄̇𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡,𝑠𝑎𝑟𝑜𝑘 = 𝐻𝑠𝑎𝑟𝑜𝑘 ∙ (𝑘 ∙ 𝐴)𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡,s𝑎𝑟𝑜𝑘 ∙ (𝑇𝑃𝐶𝑀 − 𝑇𝑘 ),

(5.72)

ahol 𝐻𝑠𝑎𝑟𝑜𝑘 egy olyan mátrix, amelynek értéke 1 az éleken található elemek esetén egyébként
0, jelen példánál:

𝐻𝑠𝑎𝑟𝑜𝑘
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(5.73)

azaz a tároló sarkai:
 A és G első és utolsó eleme (első és ’z’-edik sor első és ’x*y’-adik eleme),
 A és G 5-ös és 11-es elemei (első és ’z’-edik sor ’x’-edik ’x*y-x’-edik eleme).
𝑄̇𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡,é𝑙 = (𝐻é𝑙 − 𝐻𝑠𝑎𝑟𝑜𝑘 ) ∙ (𝑘 ∙ 𝐴)𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡,é𝑙 ∙ (𝑇𝑃𝐶𝑀 − 𝑇𝑘 ),

(5.74)

ahol 𝐻é𝑙 egy olyan mátrix, amelynek értéke 1 az éleken található elemek esetén egyébként 0,
jelen példánál:
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(5.75)

 A és G első és utolsó sora (első és ’z’-edik sor 1-től ’x’-ig és ’x*y-x’-től ’x*y’-ig elemei),
 1-es, 5-ös, 11-es és 15-ös oszlopok elemei (mind az ’y’ db oszlop első, ’x’-edik, ’x*yx’-edik és ’x*y’-edik eleme).
A (𝐻é𝑙 − 𝐻𝑠𝑎𝑟𝑜𝑘 ) kivonás azért szükséges, mert így nem azonos elemi egységek nincsenek
többször számolva.
𝑄̇𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡,𝑙𝑎𝑝 = (𝐻𝑙𝑎𝑝 − 𝐻é𝑙 − 𝐻𝑠𝑎𝑟𝑜𝑘 ) ∙ (𝑘 ∙ 𝐴)𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡,𝑙𝑎𝑝 ∙ (𝑇𝑃𝐶𝑀 − 𝑇𝑘 ),

59

(5.76)

ahol 𝐻𝑙𝑎𝑝 egy olyan mátrix, amelynek értéke 1 a lapokon található elemek esetén; egyébként 0.
Jelen példánál:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
𝐻𝑙𝑎𝑝 = 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
azaz a tároló lapjait a mátrix következő cellái jelenítik meg:
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(5.77)

 A és G sorok (az első és ’z’-dik sor),
 1-es, 5-ös, 6-os, 10-es, 11-es és 15-ös oszlopok (mind az ’y’ db oszlop ’x’-edik és
minden ’x-(x+1)’-edik).
𝑄̇𝑡á𝑟𝑜𝑙ó 𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡 = 𝑄̇𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡 𝑙𝑎𝑝 + 𝑄̇𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡 é𝑙 + 𝑄̇𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡 𝑠𝑎𝑟𝑜𝑘 .

(5.78)

Minden esetben felírható egy egyszerű logika, ami segít a program elkészítésében, és
kibővíthetővé teszi azt nagyságrendekkel több elemet tartalmazó hőcserélőkre is.
A hő- és anyagtranszport miatt érdekes egymás fölött/alatt elhelyezkedő elemi egységek
egymáshoz képesti helyzete szintén egyszerűen használható a mátrixos felírásnak
köszönhetően. Például a B7-es cella fölött található a B2-es, mert egymástól ’x’-nyi távolságra
vannak (2=7-’x’=7-5), alatta pedig a B12-es (12=7+’x’=7+5).
Mivel minden peremfeltétel adott, így vizsgáljuk meg a szimuláció folyamatát! A feladat az,
hogy minden elemi egységnél meghatározzuk a fentebb bemutatott egyszerűsített modellből
kapott felületi hőátbocsátási tényező függvény alapján kapott felületi hőátbocsátási tényezőt,
és ezekkel műveleteket végezzünk az előbb bemutatott peremfeltételek alapján. Vizsgáljuk meg
a bemutatott topológiára adódó tároló összteljesítményének számítását!
A feladat véges számú elemi egység (𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝑧 db) teljesítményének az összegzése. A tárolóban
m (z) db egymással párhuzamos csőkígyó található, mindegyikben n (𝑥 ∙ 𝑦) db elemi egységgel.
A 46. ábrán látható felületi hőátbocsátási tényező függvényekből képezett teljesítményeket kell
összegezni:
𝑥∙𝑦
𝑄̇𝑡á𝑟𝑜𝑙ó ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛𝑜𝑠 = ∑𝑧𝑚=1 ∑𝑛=1 𝑄̇𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛,𝑚,𝑜 .

(5.79)

Az (5.54) összefüggés alapján:
𝑄̇𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 = (𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 ∙ (T𝑣í𝑧,𝑛 − T𝑃𝐶𝑀,𝑛 ).

(5.80)

Vizsgáljuk meg a különböző eseteket az A csőkígyó, azaz az A1-A15 elemi egységek össz
hőteljesítményének számítására! A megértést az 60. ábra segíti, egy melegítési esetben,
melynek során végig 59 °C hőmérsékletű vizet keringtetünk a tárolón és kezdeti pillanatban a
PCM hőmérséklete mindenhol 41 °C:
 1. eset: a tárolóban lévő fázisváltó anyag hőmérséklete mindenhol azonos, 41 °C (ehhez
elméletileg végtelen ideig 41 °C-os környezetben kellene lennie a tárolónak). 59 °C-os
vizet kezdünk a tárolón keresztül keringtetni, a felületi hőátbocsátási tényező értéke
azonos lesz minden elemi egységben, viszont ahogy a víz távolodik a belépési ponttól,
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úgy csökken a víz hőmérséklete, azaz a T𝑣í𝑧 − T𝑃𝐶𝑀 hőmérséklet különbség és az
egységek hőteljesítménye is csökken.
 2. eset: az A1 egységben lévő PCM már teljesen megolvadt, az A8 egységben az olvadás
közben tart a PCM, az A15 egységben pedig még szilárd állapotú a PCM. Ebben az
esetben az egységek a felületi hőátbocsátási tényező nem azonos.
 3. eset: a tároló teljesen fel van töltve, minden egység hőmérséklete megegyezik a
belépő víz hőmérsékletével, azaz 59 °C-os (ehhez is szintén végtelen ideig kellene
folytatni a tároló feltöltését). A felületi hőátbocsátási tényező értéke azonos lesz, viszont
a T𝑣í𝑧 − T𝑃𝐶𝑀 hőmérséklet különbség zérus lesz, így az egységek hőteljesítménye is
zérus lesz.
Az 1. és 3. esetek a valóságban nem fordulnak elő, a folyamat megértésében és modellezésében
viszont fontos szerepük van.

60. ábra. Egyes elemek összegzése

1) Egy melegítési folyamat kezdetén a tárolóban lévő PCM hőmérséklete azonos minden elemi
egységben, tehát az egységek felületi hőátbocsátási tényezője is állandó:
𝜏 = 0; T𝑃𝐶𝑀,𝑛 = á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó ⇒ (𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 = állandó ⇒
𝑥∙𝑦

𝑄̇𝑡á𝑟𝑜𝑙ó,ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛𝑜𝑠,𝑛 = ∑ 𝑞̇ 𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 ∙ (T𝑣í𝑧,𝑛 − T𝑃𝐶𝑀,𝑛 )
𝑛=1
𝑥∙𝑦

(5.81)

= (𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 ∙ (∑𝑛=1 T𝑣í𝑧,𝑛 − 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝑇𝑃𝐶𝑀 ).

2) A melegítési folyamat közben a PCM egységek hőmérséklete nem egységes, ezért a tároló
teljesítményének számítása bonyolultabb. Az (5.30)-as és az (5.67) összefüggés alapján a víz
hőmérséklete a következőképpen csökken az egyes egységek között:
𝑞̇ 𝑣í𝑧,𝑛 = 𝑚̇𝑣í𝑧 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ (T𝑣í𝑧,𝑛 − T𝑣í𝑧,𝑛−1 ) = (𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 ∙ (T𝑣í𝑧,𝑛 − T𝑃𝐶𝑀,𝑛 ),
T𝑣í𝑧,𝑛 = T𝑣í𝑧,𝑛−1 −

(𝑘∙𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 ∙(T𝑣í𝑧,𝑛−1 −T𝑃𝐶𝑀,𝑛−1 )
𝑚̇𝑣í𝑧 ∙𝑐𝑣í𝑧

.

(5.82)
(5.83)

Ezek alapján a tároló teljesítménye:
𝑥∙𝑦
𝜏 ≠ 0; ⇒ 𝑄̇𝑡á𝑟𝑜𝑙ó,ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛𝑜𝑠 = ∑𝑛=1(𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 ∙ (T𝑣í𝑧,𝑛 − T𝑃𝐶𝑀,𝑛 ) =

(5.84)

(𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,1 ∙ (T𝑣í𝑧,1 − T𝑃𝐶𝑀,1 ) + ∑𝑥∙𝑦
𝑛=2(𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛
∙ (T𝑣í𝑧,𝑛−1 −

(𝑘∙𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛−1 ∙(T𝑣í𝑧,𝑛−1 −T𝑃𝐶𝑀,𝑛−1 )
𝑚̇𝑣í𝑧 ∙𝑐𝑣í𝑧

− T𝑃𝐶𝑀,𝑛 ) =

(𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,1 ∙ (T𝑣í𝑧,1 − T𝑃𝐶𝑀,1 ) + ∑𝑥∙𝑦
𝑛=2(𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 ∙ (T𝑣í𝑧,𝑛−1 − T𝑃𝐶𝑀,𝑛 )
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(5.85)

𝑥∙𝑦

− ∑𝑛=2

(𝑘∙𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛−1 ∙(T𝑣í𝑧,𝑛−1 −T𝑃𝐶𝑀,𝑛−1 )
𝑚̇𝑣í𝑧 ∙𝑐𝑣í𝑧

(5.86)

3) Ha a tároló teljesen feltöltött, akkor a víz és a fázisváltó anyag hőmérséklete is állandó, illetve
egymással egyenlő:
𝑥∙𝑦
𝜏 = ∞; ⇒ 𝑄̇𝑡á𝑟𝑜𝑙ó,ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛𝑜𝑠 = ∑𝑛=1(𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 ∙ (T𝑣í𝑧,𝑛 − T𝑃𝐶𝑀,𝑛 ) = 0.

(5.87)

Ehhez jön hozzá a hőveszteség is és a szimuláció minden időlépésében ezeken az
összefüggéseken megy végig a program, hogy meghatározza a tároló teljesítményét.
𝑄̇𝑡á𝑟𝑜𝑙ó = 𝑄̇𝑡á𝑟𝑜𝑙ó,ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛𝑜𝑠 − 𝑄̇𝑡á𝑟𝑜𝑙ó,𝑣𝑒𝑠𝑧𝑡 .

(5.88)

Mivel minden hőáram adott, a PCM entalpiáját a következő összefüggésekkel lehet
meghatározni, ahol az i az időlépést jelenti:
ℎ𝑃𝐶𝑀,𝑛 (𝑖) = ℎ𝑃𝐶𝑀,𝑛 (𝑖 − 1) + (𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔,𝑛 (𝑖) ∙ (T𝑣í𝑧,𝑛 (𝑖) − T𝑃𝐶𝑀,𝑛 (𝑖)) ∙ ∆𝜏, (5.89)
az előző időpillanatbeli entalpia és PCM hőmérséklet ismeretében a 4.1. fejezetben ismertetett
„Átló modell” segítségével meg lehet határozni az egység fázisát és a hőmérsékletét. A
folyamat iránya a (𝑘 ∙ 𝐴)𝑒𝑔𝑦𝑠é𝑔 előjelétől függ (pozitív esetben melegszik a fázisváltó anyag,
negatív esetben hűl).
A modell alkalmas egy fázisváltó anyaggal töltött tároló hosszabb idejű, hónapos vagy éves
szimulációjának lefuttatására alacsony számítási kapacitás felhasználásával. Ennek a
rendszerbe illeszthetőség és az energetikai számítások elvégzésénél van jelentősége.
A modell beilleszthető egy rendszerbe, ahol a teljesítménye hőfogyasztóként és hőtermelőként
is könnyen számítható. A rendszer energiafelhasználásának modellezésével megállapítható a
tároló segítségével elérhető energiamegtakarítás, amit részletesebben a 7.4 fejezetben mutatok
be.
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6

Mérések, validáció

A validáláshoz két különböző tárolón végeztem méréseket.
Az első a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti
Eljárástechnikai Tanszék Stokes laborjában található, geometriája a 61. ábrán látható, fényképe
pedig a 63. ábrán, paramétereit a 20. táblázat tartalmazza és a 21. táblázatban bemutatott P53as paraffin található benne. A továbbiakban: „A” Tároló.
A második egy telekommunikációs állomásra lett beépítve (erről részletesebben a 7.3.
fejezetben írok), geometriája a 62. ábrán látható, fényképe az 64. ábrán, paramétereit a 20.
táblázat tartalmazza és a 21. táblázatban bemutatott CrodaTherm 21-es fázisváltó anyag
található benne. Két azonos geometriájú párhuzamos csőkígyót tartalmaz, melyek hatnak
egymásra a hővezető bordákon és a szomszédos elemeken keresztül. Mindkét csőkígyót
egyszerre kell vizsgálni, hogy az egymásra hatásból ne származzanak hibák. A modell azonos,
az egyes cellák peremfeltételei fognak eltérni egymástól. A továbbiakban: „B” Tároló.
A tárolók nemcsak geometriájukban térnek el, hanem a fázisváltó anyag töltetben is, valamint
az első egy fűtési rendszerbe lett beépítve, míg a második egy hűtési rendszerbe. Az 5.4.
fejezetben bemutatott egyszerűsített modell szimulációs eredményeit összehasonlítom mindkét
tároló esetén a mérési eredményekkel.

61. ábra. „A” Tároló hőcserélője

62. ábra. „B” Tároló hőcserélője
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63. ábra. „A” Tároló

64. ábra. „B” Tároló
20. táblázat. A mérésekhez felhasznált tárolók tulajdonságai

Fizikai tulajdonság
Csősorok száma
1 csősorban található
párhuzamos csövek száma
Bordák száma
Bordák távolsága
Szélessége
Hossza
Magassága
Szigetelés vastagsága
Térfogata
Üres tömege
Fázisváltó anyag tömege
Össztömege

„A”
Tároló
8

„B”
Tároló
40

Mértékegység

12

14

db

150
6
412
540
1114
50
0,25
62
98,5
160,5

200
5
610
1294
1532
50
1,14
264
508
772

db
mm
mm
mm
mm
mm
m3
kg
kg
kg

db

21. táblázat. A mérésekhez felhasznált PCM-ek tulajdonságai (követhetőség támogatására a tulajdonságok újra közölve)

Fizikai tulajdonság
Látens hő (olvadáshő)
Tszolv - Olvadás kezdő hőmérséklete
Tfolv - Olvadás véghőmérséklete
Tszszil - Fagyás véghőmérséklete
Tfszil - Fagyás kezdő hőmérséklete
Szilárd sűrűség
Folyékony sűrűség
Szilárd fajhő
Folyékony fajhő
Szilárd hővezetési tényező
Folyékony hővezetési tényező

P53 paraffin
196,2 ± 0,1%
50,5 ± 0,1%
56,5 ± 0,1%
49,5 ± 0,1%
55,7 ± 0,1%
802 ± 5
743 ± 5
4,1 ± 0,1%
3,1 ± 0,1%
0.7 ± 1%
0.7 ± 1%
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CrodaTherm 21
190 ± 0,1%
19,5 ± 0,1%
21,4 ± 0,1%
18,5 ± 0,1%
20,3 ± 0,1%
891 ± 5
850 ± 5
2,3 ± 0,1%
1,9 ± 0,1%
0,18 ± 1%
0,15 ± 1%

Mértékegység
kJ/kg
°C
°C
°C
°C
kg/m3
kg/m3
kJ/(kg·K)
kJ/(kg·K)
W/(m K)
W/(m K)

6.1 Mérések az „A” Tárolóval
Az „A” Tároló esetén a 65 ábrán látható a megvalósított rendszer technológiai kapcsolása. B1el jelöltem a szilárdtüzelésű kazánt, mely a labor padlófűtési rendszerére van rákötve. A
kazánból kilépő melegvíz hőmérsékletét a TT 01-es hőmérséklet érzékelővel lehet mérni.
Amennyiben a rendszer nyomása 2 bar fölé emelkedik, a PV 1-es biztonsági szelep kinyit, és a
többlet víz kilép a rendszerből. A szilárdtüzelésű kazánt a V1-es és V14-es gömbcsapokkal, a
mellette található pellet kazánt pedig a V2-es és V13-as gömbcsapokkal lehet leválasztani a
rendszerről. A kazánból kilépő víz térfogatáramát az FI-01 jelű rotaméteren lehet leolvasni. A
V8-as és V3-as beszabályozó szelepek segítségével be lehet állítani, hogy a kazán előremenő
vizének mekkora része menjen a T1-es tároló felé, és mekkora része áramoljon a padlófűtéshez.
A V4-es és V5-ös gömbcsapok, valamint a V6-os bekeverő szelep segítségével lehet a
kondenzációt kiküszöbölni. A V9-es és V10-es gömbcsapok segítségével beállítható, hogy a
tárolóból kilépő víz az osztó vagy a gyűjtő ágra mennyen. A V17-es gömbcsappal szintén a
kazánokat választhatjuk le, ez szerelési munkálatoknál hasznos. A kazánba visszatérő ágon
található a P1-es szivattyú, mely a rendszerben lévő víz keringtetését oldja meg. A szivattyút a
V11-es és V12-es gömbcsapokkal lehet kiszakaszolni. Az NR1-es visszacsapó szelep
kiküszöböli a visszaáramlást. A kazánba visszatérő víz hőmérsékletét a TT02-es hőmérséklet
érzékelővel lehet mérni. A T2-es tágulási tartály a rendszer biztonsága szempontjából van
szükség, leválasztása a V14-es és V15-ös gömbcsapokkal valósítható meg. A visszatérő ágon
a kazán védelme miatt található egy szűrő. A tároló kilépő ágát a V16-os gömbcsappal zárhatjuk
le. A kazánhoz és a tárolóhoz is tartozik leeresztő csap, V17-tel és V18-al jelölve.

65. ábra. „A” Tároló kapcsolása

A rendszer működését a 66 ábra mutatja. A kazánból kilépő víz a piros színnel jelölt csövekben
áramlik. A V8-as beszabályozó szelep teljesen nyitott, a V3-as beszabályozó szelep pedig
teljesen zárt állása mellett a tároló ki van zárva a rendszerből. A fogyasztót, ami jelen esetben
a padlófűtés, a kazán egyedül látja el. A beszabályozó szelepekkel beállítható, hogy a melegvíz
mekkora része menjen a tároló felé és mennyi lássa el a padlófűtést. A V9-es és V10-es
gömbcsapokkal lehet beállítani, hogy a tároló töltése esetén a tárolóból érkező víz a visszatérő
ágra menjen, vagy kisütés esetén az előremenőbe. Persze itt is megvalósítható részterhelés,
viszont gömbcsapokról lévén szó, a részterhelést mérésekkel nem lehet ellenőrizni. A tárolóban
elhelyezett fázisváltó anyag hőmérsékletét több érzékelő méri.
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66. ábra. „A” Tároló működése

A tárolón keresztül különböző térfogatáramú (500 l/h, 600 l/h és 750 l/h) melegvíz keringtetése
mellett vizsgáltam feltöltési üzemállapot mellett a tárolóban lejátszódó folyamatokat a
következő pontokban mért hőmérsékletekkel:
 tárolóba belépő hőmérséklet,
 tárolóból kilépő hőmérséklet,
 tárolóban lévő PCM hőmérséklete 15 pontban olyan módon, hogy minden térfogatáram
mellett 3 mérést végeztem el és minden mérésnél 5 hőmérséklet érzékelőt helyeztem
más-más helyre. Az 67. ábra szemlélteti a hőmérsékletérzékelők pozícióját (a T11-T15
érzékelők a T6 és T9 mélységében találhatók).
A térfogatáram mérést rotaméterrel végeztem, melynek pontossága
hőmérsékletérzékelők fajtája PT100, pontossága pedig ±0,5 °C volt.

10

l/h.

A

A tároló töltésénél a belépő víz hőmérsékletét a mérések során a laborban található 1 m3-es
puffertároló segítségével közel állandó értéken tartottam. A méréseket 60 °C, 65 °C és 70 °C
belépő vízhőmérséklet mellett végeztem el.
A tároló kisütését vagy a labor padlófűtési rendszerével, vagy a laborban található hálózati
hidegvízzel hűtött lemezes hőcserélővel tudtam megoldani. A tárolóba lépő víz hőmérsékletét
nem lehetett megfelelően szabályozni és konstans értéken tartani.
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67. ábra. Hőmérsékletérzékelők pozíciója oldalnézeből és axonoimetrikus nézetből (jobb oldalon a T6 és T9 mélységében
találhatók a T11-T15 érzékelők)

Az 68. és 69. ábrán látható a tároló hőmérsékletváltozása 500 l/h térfogatáram és 70 °C belépő
vízhőmérséklet mellett mért eredmények. Az 68. ábra a nyers adatokat mutatja be, látszik a
hőmérsékletérzékelők szórása. A 69. ábra az átláthatóság kedvéért a 30 másodperenként
átlagolt („kisimított”) adatsorokat tartalmazza. A továbbiakban a mozgóátlagolt adatsorokat
fogom használni.

68. ábra. „A” Tároló hőmérsékletváltozása 500 l/h térfogatáram és 70 °C belépő vízhőmérséklet mellett (nyers adatok)
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69. ábra. „A” Tároló hőmérsékletváltozása 500 l/h térfogatáram és 70 °C belépő vízhőmérséklet mellett (mozgóátlagolt)

A 22. táblázat tartalmazza a hőmérsékletérzékelési pontok elemzését az. A belépéstől
viszonyított arány meghatározását az 72. ábra szemlélteti és az 5.78 összefüggés,
𝑙𝑏 =

é𝑟𝑧é𝑘𝑒𝑙ő 𝑡á𝑣𝑜𝑙𝑠á𝑔𝑎 𝑎 𝑏𝑒𝑙é𝑝é𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑡ó𝑙 𝑎 𝑐𝑠ő𝑘í𝑔𝑦ó 𝑚𝑒𝑛𝑡é𝑛

.

𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠 𝑐𝑠ő𝑘í𝑔𝑦ó ℎ𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎

(6.1)

70. ábra. Víz belépéstől viszonyított arány (lb) magyarázata
22. táblázat. Hőmérsékletérzékelési pontok elemzése

Hőmérsékletérzékelő
Víz belépéstől
száma
viszonyított arány (lb)
[1]
0.0011
T1
0.028
T2
0.056
T3
0.083
T4
68

Elemzés

A víz belépéshez legközelebb található
hőmérséklet érzékelők, a PCM ezekben a
pontokban vált fázist először és éri el
leghamarabb a belépő víz hőmérsékletét.

T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

0.33
0.58
0.75
1
0.53
0.94
0.53
0.53

T13

0.53

T14

0.53

T15

0.53

A víz belépési ponttól távolodva az adott
pontban található PCM egyre később éri el a
belépő víz hőmérsékletét.
A T9-es hőmérsékletérzékelővel megegyező
távolságban helyezkedik el a víz belépésétől
számítva, de más-más párhuzamos csőkígyó
mentén. Közel azonos értéket mutat a T9-cel.
A T9-es hőmérsékletérzékelővel megegyező
távolságban helyezkedik el a víz belépéstől
viszonyítva, viszont a szélső csőkígyó mellett
található, így a hőveszteség miatt később érik el
belépő víz hőmérsékletét.

A 23. táblázat tartalmazza az egyes mérési pontokban a teljes feltöltéshez szükséges időt, azaz
azt az időpontot amikor a mért PCM egység hőmérséklete 0,5 °C-kal megközelíti a víz belépő
hőmérsékletét, a Hiba (%) a mérés és a szimuláció relatív hibáját szemlélteti. Az 5.5. fejezetben
bemutatott modell alapján a 46. ábrán található függvény felhasználásával Matlab programban
futtatott szimuláció eredményeit (explicit differencia-sémát használtam, 1 másodperces
időlépéssel) hasonlítom össze a mérési eredményekkel. A legnagyobb eltérés a mérés és a
szimuláció között negatív irányban 5,1%, pozitív irányban pedig 3,3%. Ezek alapján a fent
bemutatott egyszerűsített modell nagy pontossággal képes a valóságban lejátszódó folyamatok
szimulációjára.

23. táblázat. Feltöltéshez szükséges idő [perc]

Mérés
27.83
T1
26.83
T2
27.17
T3
28.50
T4
34.50
T5
39.00
T6
38.83
T7
44.67
T8
36.17
T9
T10 43.00
T11 36.33
T12 38.67
T13 36.67
T14 38.17
T15 37.83
ÁTLAG 35.61

500 l/h
Szimuláció Hiba (%)
26.67
-4.4
27.17
1.2
28.00
3.0
28.67
0.6
33.67
-2.5
38.17
-2.2
38.67
-0.4
45.00
0.7
37.17
2.7
44.00
2.3
37.17
2.2
37.67
-2.7
37.83
3.1
38.83
1.7
39.00
3.0
35.84
0.7

Mérés
25.83
27.83
27.67
29.50
32.33
36.00
37.17
41.33
34.67
41.17
34.50
37.83
37.67
36.83
36.50
34.46

70 °C
600 l/h
Szimuláció Hiba (%)
26.67
3.1
27.17
-2.5
27.67
0.0
28.33
-4.1
32.67
1.0
36.50
1.4
36.67
-1.4
42.33
2.4
35.67
2.8
41.67
1.2
35.67
3.3
36.00
-5.1
36.17
-4.1
37.17
0.9
37.33
2.2
34.51
0.2
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Mérés
26.50
26.17
28.17
27.50
31.50
33.83
34.00
41.50
35.83
37.83
33.50
33.33
34.67
36.67
35.00
33.07

750 l/h
Szimuláció Hiba (%)
26.67
0.6
27.00
3.1
27.50
-2.4
28.00
1.8
31.67
0.5
34.83
2.9
34.67
1.9
39.67
-4.6
34.17
-4.9
39.00
3.0
34.17
2.0
34.33
2.9
34.50
-0.5
35.33
-3.8
35.50
1.4
33.13
0.2

500 l/h
Szimuláció Hiba (%)
30.17
-1.7
31.00
0.5
31.67
2.6
32.50
-0.5
38.33
1.3
43.50
-2.7
44.50
0.7
51.50
1.3
42.33
-2.4
50.50
-1.3
42.33
-0.8
42.83
-1.6
43.00
-1.2
44.17
-2.6
44.50
0.4
40.86
-0.6

Mérés
29.50
30.17
32.33
32.83
37.17
42.17
42.33
49.50
40.67
46.83
40.00
40.83
41.33
42.00
41.50
39.28

500 l/h
Mérés Szimuláció Hiba (%)
39.50
39.17
-0.9
T1
41.00
40.00
-2.5
T2
41.00
41.00
0.0
T3
42.33
42.00
-0.8
T4
48.83
49.67
1.7
T5
56.00
56.83
1.5
T6
59.50
59.17
-0.6
T7
68.33
67.67
-1.0
T8
54.50
55.17
1.2
T9
66.17
1.3
T10 65.33
55.00
55.17
0.3
T11
55.83
0.9
T12 55.33
56.17
-0.6
T13 56.50
57.83
-0.6
T14 58.17
58.00
58.17
0.3
T15
ÁTLAG 53.29
53.33
0.1

Mérés
39.17
40.00
40.33
42.00
49.00
53.50
55.83
63.67
52.67
62.50
52.33
53.50
52.67
56.00
55.83
51.27

Mérés
30.67
T1
30.83
T2
30.83
T3
32.67
T4
37.83
T5
44.67
T6
44.17
T7
50.83
T8
43.33
T9
T10 51.17
T11 42.67
T12 43.50
T13 43.50
T14 45.33
T15 44.33
ÁTLAG 41.09

65 °C
600 l/h
Szimuláció Hiba (%)
30.17
2.2
30.83
2.2
31.50
-2.6
32.00
-2.6
37.00
-0.5
41.50
-1.6
42.17
-0.4
48.33
-2.4
40.50
-0.4
47.50
1.4
40.50
1.2
41.00
0.4
41.17
-0.4
42.17
0.4
42.33
2.0
39.24
-0.1
60 °C
600 l/h
Szimuláció Hiba (%)
39.17
0.0
39.83
-0.4
40.67
0.8
41.50
-1.2
48.17
-1.7
54.00
0.9
55.83
0.0
63.33
-0.5
52.83
0.3
62.17
-0.5
52.83
0.9
53.33
-0.3
53.50
1.6
55.00
-1.8
55.17
-1.2
51.16
-0.2

Mérés
30.83
30.67
30.83
32.50
37.17
39.00
39.33
45.67
39.17
45.33
38.33
39.17
39.83
39.67
40.33
37.86

750 l/h
Szimuláció Hiba (%)
30.17
-2.2
30.67
0.0
31.33
1.6
31.83
-2.1
35.83
-3.7
39.50
1.3
39.67
0.8
45.17
-1.1
38.67
-1.3
44.50
-1.9
38.67
0.9
39.00
-0.4
39.17
-1.7
40.00
0.8
40.17
-0.4
37.62
-0.6

750 l/h
Mérés Szimuláció Hiba (%)
40.17
39.17
-2.6
40.17
39.83
-0.8
40.83
40.50
-0.8
42.00
41.00
-2.4
46.67
46.50
-0.4
52.33
51.33
-1.9
52.67
52.50
-0.3
60.00
59.00
-1.7
50.67
50.33
-0.7
57.50
58.00
0.9
49.50
50.33
1.7
52.00
50.83
-2.3
52.00
51.00
-2.0
53.50
52.17
-2.6
51.50
52.33
1.6
49.43
48.99
-0.9

Megvizsgáltam a relatív hibák függését a víz belépéstől viszonyított arány függvényében, de
nem találtam összefüggést. A 60 °C belépő víz hőmérséklet függvényében a vizsgálat
eredményét a 71. ábra szemlélteti.
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71. ábra. Relatív hiba a víz belépéstől viszonyított arány (lb) függvényében a 60 °C belépő víz hőmérséklet esetén

6.2 Mérések a „B” Tárolóval
A „B” Tároló egy telekommunikációs központba került beépítésre, az elektronikai eszközökkel
szomszédos térben.
A rendszer fő eleme a fázisváltó anyaggal töltött tároló: egy speciális kialakítású kétkörös
bordás-csöves hőcserélőfelület található benne, hogy elkülönüljön a primer (külső) és
szekunder (belső) kör (ld. 72. ábra). A primer kör végzi a hűtési energia betáplálását, a
fázisváltó anyag megfagyasztását free-cooling (szabadhűtés) üzemben. A primer kört a
fagyvédelem miatt 30-70% arányban propilénglikol-víz keverékkel kellett feltölteni, egy
szivattyú végzi a folyadék szállítását a tároló és a külső termoventilátor között. A
termoventilátor a hőcserélő lemezein keringteti át a levegőt a megfelelő hűtés érdekében.
A szekunder (belső) kör végzi a fázisváltó anyag megolvasztását, eljuttatja a hűtési energiát a
tárolóból a szerverekhez. Az elvonandó hőt a belső térben a belső termoventilátor veszi fel.
Nyári üzemben ezen a körön keresztül a fázisváltó anyag a klíma segítségével fagyasztható
meg. Ebben az üzemben a split klíma hűti a levegőt, a belső termoventilátor pedig ezzel a hideg
levegővel képes visszafagyasztani a tárolóban lévő fázisváltó anyagot. A belső levegőt nem
szükséges aláhűteni, mert a termoventilátor a klímából kilépő 12 °C-os levegőt szívja be.
A rendszer képes egyszerre energiát betárolni és kivenni a tárolóból a külső és belső kör
egyszerre történő üzemeltetésével, azaz tárolás közben is lehetséges hőcserélőként használni a
konstrukciót.
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72. ábra. „B” Tároló kapcsolása a vizsgált telekommunikációs telephelyen

A „B” Tárolót részletesebben a 7.3. fejezetben mutatom be.
A térfogatáram mindkét oldalon végig 2800 l/h volt, a hőmérsékletmérés a következő
pontokban történt PT1000 szenzorok segítségével:







PT1 - külső levegő hőmérséklete,
PT2 - külső kör visszatérő (tárolóba belépő víz) hőmérséklete,
PT3 - külső kör előremenő (tárolóból kilépő víz) hőmérséklete,
PT4 - belső kör visszatérő (tárolóba belépő víz) hőmérséklete,
PT5 - belső kör előremenő (tárolóból kilépő víz) hőmérséklete,
PT6 - belső levegő hőmérséklete.

A hőmérsékletmérés pontossága ±0,3 °C volt, mert a PT1000 típusú hőmérsékletérzékelő
kisebb hibával mér, illetve felül-mintavételezéssel (10 másodpercenként 100 mérést végzett el
az adatgyűjtő és ezeket átlagolta) tovább csökkentettük az érzékelők mérési hibáját.
A „B” Tároló modellezésénél figyelembe kell venni a két egymástól független csőkígyót, az
azokban eltérő áramlást és hőmérsékleteket. A két csőkígyó a hőcserélő bordák és szomszédos
peremfeltételeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz.
Egy egész napra, 2019. április 26-ére mutatom be a mért és a szimulált eredményeket a külsőés a belső kör esetén. A szimulációt az 5.5-5.7. fejezetekben bemutatott modellek használatával
Matlab programban végeztem, explicit differencia-sémát alkalmazva, 1 másodperces
időlépéssel, a geometria diszkretizálásánál minden elemi egységet külön-külön vettem
figyelembe. Bemenő paraméter volt a külső- és a belső kör állapota (a szivattyúk és a
termoventilátorok 100% fordulatszámon üzemeltek egész nap, amikor be voltak kapcsolva),
illetve a 6 db PT1000 hőmérsékletszenzor által mért hőmérsékletek. Ezen felül természetesen
ismert volt a rendszer geometriája és hidraulikája.
Az 73. ábra mutatja a külső kör mért visszatérő-, mért előremenő- és a szimulált előremenő
hőmérsékletet a kiválasztott napra. A mérési adatokat hiba terheli, ezért nem egyenletesek. A
külső kör kikapcsolt állapotában (kikapcsolt szivattyú mellett nincs keringtetés) a mért
visszatérő hőmérséklet megnövekszik, elkezd közelíteni a külső hőmérséklethez. Az előremenő
változásait különféle tranziensek okozzák (külső környezeti paraméterek változása, szél, a
belső hőterhelés változása, tároló teljesítményének változása a töltöttsége és külső-belső
körének állapota függvényében). A szimulált előremenő hőmérséklet értékek követik az mért
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előremenő hőmérséklet változásait, melyet az 74. ábra jobban szemléltet. Az 75. ábrán a mért
előremenő hőmérséklet mozgóátlaga jelenik meg, ehhez képest a szimulált értékek jobban
tudják követni a trendeket. Látszik, hogy a szimulált és a mért értékek néhány nagyobb eltérésen
kívül jó egyezést mutatnak.

73. ábra. Külső kör visszatérő-, előremenő- és a szimulált előremenő hőmérséklet 2019. április 26-án

74. ábra. Külső kör előremenő- és a szimulált előremenő hőmérséklet 2019. április 26-án
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75. ábra. Külső kör mozgóátlagolt előremenő- és a szimulált előremenő hőmérséklet 2019. április 26-án (az 74. ábra
mozgóátlagolt verziója)

Az 76. ábra a külső kör esetén mutatja be a mért visszatérő-, a mért előremenő- és a szimulált
előremenő hőmérsékleteket, az 77. ábra pedig ennek a kinagyítása, amin csak a mért- és
szimulált előremenő hőmérséklet látszik. A 78. ábra pedig a mért előremenő hőmérséklet
mozgó átlagának és a szimulált előremenő hőmérséklet különbségét mutatja be. A külső körhöz
hasonlóan néhány nagyobb eltérésen kívül jó egyezést mutat. Az előremenő hőmérséklet
változásait, hasonlóan a külső körhöz, különféle tranziensek okozzák (külső környezeti
paraméterek változása, szél, a belső hőterhelés változása, tároló teljesítményének változása a
töltöttsége és külső-belső körének állapota függvényében).

76. ábra. Belső kör visszatérő-, előremenő- és a szimulált előremenő hőmérséklet 2019. április 26-án
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77. ábra. Belső kör előremenő- és a szimulált előremenő hőmérséklet 2019. április 26-án

78. ábra. Belső kör mozgóátlagolt előremenő- és a szimulált előremenő hőmérséklet 2019. április 26-án (a 77. ábra
mozgóátlagolt verziója)

Az 5.5. fejezetben bemutatott egyszerűsített matematikai modell eredményeit két különböző
geometriájú tároló esetén végzett mérésekkel hasonlítottam össze. A mért és szimulált
eredmények jó egyezést mutatnak.

75

7

Hőtároló épületgépészeti rendszerbe illesztése

Az előző fejezetek alapján látszik, hogy a vizes tárolóhoz képest a fázisváltó anyaggal töltött
tároló előnyei leginkább a szűk hőmérséklettartományon jelentkeznek. A szűk tartományokon
fontos szem előtt tartani az anyagok viselkedését a fázisváltás közben és a megszakított
fázisváltást is, ami komoly kritériumrendszert ad a tervezéshez.
A hűtési rendszerekben jellemző a szűk hűtési tartomány (7/12 °C, 15/20 °C, 18/24 °C
hőfoklépcsők), melyeken belül kell dolgoznia a hőtárolónak. A hűtési rendszereknél jellemző
a napi komoly teljesítményváltozás (külső- és belső hőterhelés változása a nap folyamán),
illetve a hűtés változó hatékonysága, melyet a következő fejezet mutat be részletesen. A
csúcsigények csökkentése, szintén egy nagyon komoly előny, melyet el lehet érni egy
megfelelően méretezett és üzemeltetett hőtárolóval.

7.1 Folyadékhűtők hatékonysága (EER)
A hűtési rendszerek energiafelhasználásának elemzése miatt szükséges a folyadékhűtők
hatékonyságát tárgyalni.
A folyadékhűtők hatékonyságának legelterjedtebb meghatározása:
ℎű𝑡é𝑠𝑖 𝑖𝑔é𝑛𝑦 (𝑘ü𝑙𝑠ő ℎő𝑚é𝑟𝑠é𝑘𝑙𝑒𝑡) [𝑘𝑊]

𝐸𝐸𝑅 = ℎű𝑡é𝑠 𝑚é𝑟𝑡 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑔𝑦𝑎𝑠𝑧𝑡á𝑠𝑎 [𝑘𝑊],
𝑄ℎ

𝐸𝐸𝑅 = 𝐸

𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟 +𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑘𝑜𝑛𝑑 +𝐸𝑠𝑧𝑖𝑣 +𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑏𝑒𝑙𝑡é𝑟𝑖

.

(7.1)
(7.2)

Az éves hűtési energiafelhasználás számításánál használható a szezonális hatékonyság értéke:
∑ 𝑄ℎ

𝑆𝐸𝐸𝑅 = ∑(𝐸

𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟 +𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑘𝑜𝑛𝑑 +𝐸𝑠𝑧𝑖𝑣 +𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑏𝑒𝑙𝑡é𝑟𝑖 )

,

(7.3)

(megtévesztő lehet az angolszász számítás, mert ők a BTU-t osztják el Wh-val, ami 3,4-es
szorzót jelent, így könnyen kijöhet 10 fölötti SEER érték is az angolszász katalógusokban).
A folyadékhűtők hatékonysága különböző paraméterektől függ:
 külső hőmérséklet (kondenzátor hőmérséklet),
 részterhelés (RT),
 szabályzási logika.
A szakirodalomban számos szakcikk foglalkozik a felsorolt paraméterektől való függőség
számszerűvé tételével. Általában a folyadékhűtő gyártók 35 °C-os külső hőmérséklet és 40%os relatív páratartalom esetén adják meg a berendezéseik hűtési kapacitását, villamosenergia
felvételét (ami sok esetben csak a kompresszorra vonatkozik) és az EER értéket (sok esetben a
számításban csak a kompresszort figyelembe véve).
24. táblázat. Szakcikkekben mérésekkel vizsgált hatékonyság adatok

Forrás
107
108
109
110
111
112

Vizsgálat
EER = f(Te, Tk, RT)
EER = f(Tk, RT), 2 különböző szabályzási módszer alapján
EER javítás szabályzással
EER = f(Tk, RT), több típus és méret esetén
EER = f(RT), 7 különböző folyadékhűtő esetén
EER = f(Tk, RT), optimalizáció moduláris rendszer esetén
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113
114
115
116

EER = f(Tk, RT)
EER = f(RT), optimalizáció moduláris rendszer esetén
EER = f(Te, Tk, RT)
EER = f(RT), optimalizáció moduláris rendszer esetén

A 24. táblázat tartalmaz egy összefoglalást a témában írt szakcikkekről. Minden eredmény
mérésen alapul és bemutatja az EER függőséget és optimalizációs eljárásokat az SEER
növelésére.
Az [110, 113-114] szakcikkek közel azonos eredményt mutatnak be a folyadékhűtők
hatékonyságára a részterhelés és a külső hőmérséklet függvényében. A 79. ábra szerint a
folyadékhűtők 70%-os részterhelés mellett üzemelnek a leghatékonyabban. Magasabb külső
hőmérséklet alacsonyabb hatékonyságot jelent. Az EERmax jelenti a katalógusban megadott
hatékonyság értéket, azaz 35 °C külső hőmérséklet esetén mérhető, laborkörülmények között
mérhető hatékonyság értéket. 0 és 0,3, azaz 30% alatti részterhelés esetén a vizsgált
folyadékhűtők leállnak, ki-be kapcsolva látják el az igényeket.

79. ábra. A folyadékhűtők hatékonysága részterhelés és különböző külső hőmérsékletek mellett [110]

A 80. ábra mutatja be az EN14511 [117] és az EU/2281/2016 [117] alapján a külső hőmérséklet
gyakoriságot, illetve a klíma hatékonyságát. A külső hőmérséklet esetén külön szerepel a
szabványban használt adatsor (megközelítőleg megegyezik Németország északi részének
hőmérsékletével), a 2015-2019 közötti magyarországi átlagnak megfelelő adatsor, illetve a
magyarországi korrigált, ami a nyári indirekt napsugárzás hatását (tehát azt feltételezi, hogy a
kültéri egység árnyékos helyen található). Az EER értéke 4 pontban volt megadva, 20 °C, 25
°C, 30 °C és 35 °C külső hőmérséklet mellett. A korrigált EER tartalmazza a részterhelések
miatti EER csökkenést, mely úgy lett meghatározva, hogy a hűtést igénylő épületnek télen is
van hűtési igénye (részterhelésen üzemel a folyadékhűtő vagy szélső esetben ki-be kapcsol).
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80. ábra. EER és korrigált EER egy adott klíma esetén

7.2 Hőtároló kapcsolása és szabályozási céljai
Bármilyen hőtárolóról legyen szó, nagyon fontos a tárolás céljának a definiálása. Amennyiben
a cél az energia- vagy költségmegtakarítás, a tároló feltöltésére azt az időszakot kell választani,
amikor az energiát energia- vagy költséghatékonyan lehet előállítani, vagy hulladékhő áll
rendelkezésre. A leghatékonyabb időszak általában az éjszakai, amikor free-cooling
(szabadhűtés) segítségével, vagy magasabb hűtési hatékonysággal lehet a hűtési energiát
előállítani mint a nappali üzemben. Költséghatékony időszak továbbá amikor ki lehet használni
a völgyidőszakban alacsonyabb villamosenergia árat (ezzel nem számolok a továbbiakban, mert
Magyarországon ez jelenleg nem jellemző az ipari felhasználók körében).

81. ábra. Hőtároló hűtési rendszerhez illesztésének példája
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Példaként a 81. ábrán látható kapcsolás működését mutatom be, ahol a hűtőfolyadék
hőmérséklete az előremenő ágban 7 °C és 12 °C a visszatérő ágban. A hőtároló egy 8-9,5 °C
között fázist váltó anyaggal van feltöltve.
Tároló nélkül: A folyadékhűtő vagy a free-cooling látja el hűtési energiával a hűtési beltériket,
a tároló vagy nincs a rendszerbe építve vagy ki van zárva a V1 és V2 szelepekkel.
Tároló feltöltése: A folyadékhűtőből érkező 7 °C-os hűtőfolyadék egy része átáramlik a
tárolón a V1 szelepen keresztül, a tárolóban lévő fázisváltó anyag megszilárdul, azaz feltöltődik
hűtési energiával. A folyamat során a tárolóból kilépő hűtőfolyadék a hűtési rendszer visszatérő
ágába érkezik. A tároló ebben az esetben fogyasztóként van jelen a rendszerben, a folyadékhűtő
a visszatérő hőmérséklet alapján érzékeli a megnövekedett igényt és növeli a hűtési
teljesítményét.
Tároló kisütése: A visszatérő 12 °C-os hűtőfolyadék a V2 szelep segítségével a tárolón
keresztül áramlik át. A tárolóban lévő fázisváltó anyag megolvad, miközben a 12 °C-os
visszatérő hűtőfolyadékot előhűti 9-11 °C-osra, a tároló hűtési energia termelőként vesz részt a
rendszerben, a folyadékhűtő ezért visszább szabályoz.
Az energiatároló kisütésére, a hűtési energia felhasználására több lehetőség is adódik, melyeket
egy folyadékhűtő esetén mutatok be [119-122] (82. ábra):
a) Teljes tároló: a tároló a teljes csúcsidőszakot ki tudja szolgálni, a folyadékhűtő ebben
az időszakban teljesen kikapcsolhat. Ehhez szükséges a legnagyobb kapacitású tároló,
de az energiamegtakarítás itt a legjelentősebb.
b) Részleges kiegyenlítő tároló: a folyadékhűtő folyamatosan azonos teljesítmény mellett
üzemel (csúcs- vagy optimális üzemállapot), a tároló kiegészíti a rendszert amikor
nagyobb a hűtési igény, mint amit a folyadékhűtő el tud látni.
c) Részleges csúcskorlátozó tároló: a folyadékhűtő teljesítményét vissza kell venni a nap
közepén található csúcs idején, vagy energiamegtakarítás vagy a túl magas
villamosenergia felhasználás miatt (például a limitált villamos betáplálás).

82. ábra. Kitárolási logika

A [123] cikk összehasonlítja a teljes és a részleges tárolási logikát, a teljes esetén a tároló
költsége több mint 30%-kal magasabb a részleges tárolónál, viszont a teljes tárolási logikával
nem tudtak jelentősen több energiát megtakarítani. A részleges tároló esetén a megtérülés
gyorsabb volt.
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A [124] tanulmány szerint akár 30%-kal csökkenthető a folyadékhűtő mérete, viszont a
legmelegebb napra méretezett részleges tárolóval nem lehet maximalizálni az
energiamegtakarítást, mert átmeneti időben nem lehet kihasználni a teljes tároló kapacitást. 520%-os csúcscsökkentésre érdemes méretezni a tárolót.
[125] bemutat egy elemzést, mely szerint olyan földrajzi helyen érdemes használni tárolót a
csúcsigények csökkentésére, ahol nagy a napi hőingás, vagy ki lehet használni a
völgyidőszakban vásárolt olcsóbb villamosenergiát.

7.3

„B” Tároló rendszerbe illesztésének bemutatása

2018 decemberében beüzemelésre került egy fázisváltó anyaggal töltött tároló egy
telekommunikációs alállomásra (telco központ), ahol az elektronikai eszközök folyamatos
hőtermelése miatt a belső teret állandóan hűteni kell.
Tervezési alapadatok:
 a telco központ elektronikai eszközeinek folyamatos hőtermelése 2,5 kW.
 a hűtést a redundancia miatt jelenleg 2 db 6 kW-os csúcsteljesítményű inverteres split
klíma végzi.
 belső előírt hőmérséklet 24-26 °C,
 a villamosenergia egységára 33 Ft/kWh,
 éves hűtési villamosenergia költség körülbelül 750.000 Ft/év.
Az 83. ábra mutatja a belső- és külső hőterhelést, valamint a tényleges hűtési igényt. A split
klímák egész évben részterhelésen üzemelnek, ami rontja a hatékonyságukat.
A 84. ábra a klímák hatékonyságát mutatja a külső hőmérséklet függvényében. Az ábrát mérési
eredmények alapján készítettem, az eredmény jó egyezést mutat az előzőekben bemutatott EER
részterhelés és külső hőmérséklet függőségével (7.1 fejezet). Alacsony külső hőmérsékletek
mellett az EER nagyban csökkentehető, ha nem kell a hűtőgépnek alacsony részterhelés mellett
üzemelnie (a tároló töltésekor a hűtőgép üzemelhet az optimális 60-70% körüli részterhelésen,
a tároló üzemeltetésekor pedig kikapcsolhat).

83. ábra. A telco központ belső- és külső hőterhelése,
valamint a tényleges hűtési igény

84. ábra. A beépített split klímák hatékonysága

Megtakarítási lehetőségek a hőtárolóval
Az új hőtárolós rendszer az elektronikai eszközökkel a szomszédos térben került elhelyezésre.
A rendszer fő eleme a fázisváltó anyaggal töltött tároló: egy speciális kialakítású kétkörös
bordás-csöves hőcserélőfelület található benne, hogy elkülönüljön a külső és belső kör (ld. 85.
ábra). Vizes hőtárolóval nem lehetett volna megoldani a feladatot, mert a csekély
hőmérsékletkülönbség miatt a vizes tároló méretét tekintve nem fért volna el a rendelkezésre
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álló területen (a 2.1. fejezetben leírtak szerint a vizes tároló térfogata - típustól függően - 8090%-kal lenne nagyobb, mint a fázisváltó anyagot alkalmazó hőtároló).
A külső kör végzi a hűtési energia betáplálását, a fázisváltó anyag megfagyasztását free-cooling
üzemben. A külső kört a fagyvédelem miatt 30-70% arányban propilénglikol-víz keverékkel
kellett feltölteni, egy szivattyú végzi a folyadék szállítását a tároló és a külső termoventilátor
között. A termoventilátor a hőcserélő lemezein keringteti át a levegőt a megfelelő hűtés
érdekében.
A belső kör végzi a fázisváltó anyag megolvasztását, eljuttatja a hűtési energiát a tárolóból a
szerverekhez. Az elvonandó hőt a belső térben a belső termoventilátor veszi fel. Nyári üzemben
ezen a körön keresztül a fázisváltó anyag a klíma segítségével fagyasztható meg. Ebben az
üzemben a split klíma hűti a levegőt, a belső termoventilátor pedig ezzel a hideg levegővel
képes visszafagyasztani a tárolóban lévő fázisváltó anyagot. A belső levegőt nem szükséges
aláhűteni, mert a termoventilátor a klímából kilépő 12 °C-os levegőt szívja be.
A rendszer képes egyszerre energiát betárolni és kivenni a tárolóból a külső és belső kör
egyszerre történő üzemeltetésével, azaz tárolás közben is lehetséges hűtőrendszerként használni
a konstrukciót. Gyakorlatilag a két munkaközeg közötti hőcserélő, ami tároló funkciót is ellát.

85. ábra. Tároló kapcsolása a vizsgált telekommunikációs telephelyen

A felhasznált fázisváltó anyag a CrodaTherm 21, melynek fizikai tulajdonságait az 21. táblázat
tartalmazza. A CrodaTherm 21 100%-ban bioalapú, növényi olajokból előállított anyag, mely
nem gyúlékony, nem korrozív, nem reakcióképes és 10.000 fázisváltási ciklusig (szilárdfolyékony és folyékony-szilárd változás egymás után) a tanúsítványok szerint nem változnak
az anyagtulajdonságai.
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86. ábra. A rendszer fényképe

A rendszer része még egy szabályozó elektronikai rendszer is, mely 6 hőmérséklet szenzor
(külső- és belső levegő hőmérséklet, külső és belső kör előremenő- és visszatérő hőmérséklet)
mérései alapján egy relé modul vezérli a szivattyúkat (ki-be kapcsolás) és a termoventilátorokat
(fordulatszám szabályozás 0-10 V kimenettel). A fogyasztást 2 okosmérő impulzuskimenetére
kötött szenzor méri, az egyik okosmérő a klímák villamosenergiafogyasztását méri, a másik
pedig az elektronikai eszközök villamosenergia fogyasztását. A rendszer része egy adatgyűjtő
egység is, ami egy szerverre továbbítja a mért értékeket, illetve a szabályzó logika hőmérséklet
setpoint-jainak állítását is lehetővé teszi.
Az egyik cél a gépi hűtés üzemidejének minimalizálása és a free cooling maximalizálása.
Amennyiben nem oldható meg a hűtés csak free-cooling használatával, akkor a klímát a
legmagasabb hatékonyságot eredményező éjszakai időszakban kell üzemeltetni. A
legalacsonyabb hatékonyságú időszakban (a nappali nagy melegben) kerülni kell a klíma
használatát. Jelen projekt esetén nem lehetett kihasználni a völgy- csúcsidőszakban jelentkező
villamosenergiaár különbséget.
3 fő üzemállapotot különböztethetünk meg, melyeknél a „Tároló nélküli üzem” a tároló
beépítése előtti állapotot/problémákat mutatja be, míg a „Tárolós üzem” a tároló beépítése utáni
előnyöket/lehetőségeket.
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1) Teljes free-cooling időszak: A külső hőmérséklet egész nap alacsonyabb a belsőnél,
de a rendszer igényel hűtést.
Tároló nélküli üzem: Alacsony hűtési igény, melyet a klímák fedeznek, de óránként 1012 darab ki-be kapcsolás mellett, mert túl nagy teljesítményt visznek be a hűtött térbe
még részterhelés mellett is.
Tárolós üzem: Teljes free-cooling, a külső levegő hűtési potenciáljának teljes
kihasználása,
minimális
befektetett
villamosenergiával
(szivattyúk
+
termoventilátorok).
2) Éjszakai free-cooling időszak: A külső hőmérséklet csak az éjszaka folyamán
alacsonyabb, mint a belső.
Tároló nélküli üzem: Éjszaka alacsonyabb hűtési igények, sűrűbb ki-be kapcsolás,
nappal komolyabb hűtési energiafelhasználás.
Tárolós üzem: Éjszaka free-cooling és a tároló teljes feltöltése, nappal a betárolt energia
felhasználása, minimális befektetett energiával (szivattyúk + termoventilátorok).
3) Free-cooling nélküli, vagy nyári időszak: Nincs lehetőség éjszaka sem a free-cooling
kihasználására.
Tároló nélküli üzem: Éjszaka alacsonyabb hűtési igények, sűrűbb ki-be kapcsolás,
nappal komolyabb hűtési energiafelhasználás.
Tárolós üzem: A tárolót a klímák segítségével kell feltölteni hűtési energiával az éjszaka
folyamán, amikor a klímák hatékonysága magasabb és a napi csúcsban kell felhasználni
a betárolt hűtési energiát, amikor a klímák hatékonysága sokkal alacsonyabb (ebben az
időszakban több villamosenergiát kellene befektetni azonos hűtési energia
termeléséhez). A töltésen és azon az időszakon kívül, amikor a tároló hűt, a hűtést a
klímák látják el.

7.4 A mérési és szimulációs eredmények bemutatása
2019. január 1. óta mérésekkel vizsgálom a rendszer működését. 2019. január 1-től 2019. július
31-ig a mérések célja a tároló nélküli és a tárolós rendszer összehasonlítása volt, a mérési
ciklusok a következőképpen ismétlődtek:





3 nap mérés a tároló nélküli üzemben (a tárolós rendszer kikapcsolása mellett),
1 nap átállás (a tároló bekapcsolt, de ez a nap nem volt része a kiértékelésnek),
3 nap mérés a tárolós üzemben,
1 nap átállás (a tároló kikapcsolt és a rendszer visszaállt a tároló nélküli „normál”
működésre).

Az átállásokra azért volt szükség, hogy a mért napokon ne legyen probléma a változó
üzemmenetek miatti extra fogyasztással (például a tárolóban lévő PCM-et nem csak meg kellett
fagyasztani, hanem vissza is kellett hűteni az üzemi hőmérsékletére). A 2019-es év további
részében a tárolós üzemben történtek a mérések. Az eredmények alapján egy Matlab program
segítségével szimuláltam a 2019-es év hűtésre fordított villamosenergia fogyasztását tárolós,
illetve a tároló nélküli üzemet, mintha egész évben az egyik vagy a másik üzemállapot valósult
volna meg.
3 fő üzemállapotra, azaz 3 jellemző hőmérsékletű napra vonatkozóan bemutatom a mérési
eredményeket. Az összehasonlítás alapját képező napok dátumait a 25. táblázat, a külső
hőmérsékletek átlagának alakulását pedig a 87. ábra szemlélteti.
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25. táblázat. Jellemző hőmérsékletű napok

Üzemállapot

Tároló nélkül

Tárolóval

Teljes free-cooling időszak

Április 16.

Május 17.

Éjszakai free-cooling időszak

Július 13.

Április 25.

Free-cooling nélküli időszak

Július 4.

Június 7.

87. ábra. A vizsgált üzemállapotok esetén mért külső hőmérsékletének átlagai

Teljes free-cooling időszak
Az 88. ábrán látható teljes free-cooling időszakra vonatkozó két egymáshoz nagyon hasonló
időjárású nap mérési eredményei. A narancssárga oszlopok az órai fogyasztásokat mutatják a
tároló nélkül (csak a klíma fogyasztása), a zöld oszlopok pedig a tároló beépítése után (ez
tartalmazza a klímák és a tároló rendszereinek fogyasztását).
A tároló beépítéséhez kapcsolódnak az ábra tetején látható jelölő négyzetek, szürke a klíma
üzemet jelenti amikor a klíma hűti a távközlési eszközöket (ez csak a későbbi diagramokon
fog megjelenni), lila a free-cooling (F-C), a kék amikor a tárolóban lévő fázisváltó anyag hűt,
sárga pedig azt amikor a klíma segítségével tölti a rendszer a tárolót (ez csak a későbbi
diagramokon fog megjelenni).
Egész nap lehetséges a free-cooling, illetve egész nap a tároló hűti a belső teret. Az alacsony
külső hőmérséklet mellett a free-cooling sokkal magasabb teljesítménnyel képes hűteni a
tárolót, ami azt jelenti, hogy nem kell teljes fordulatszámon üzemeltetni a külső
termoventilátort. Az egész napos hűtési villamosenergia fogyasztást az 88. ábra mutatja.
Egész nap van lehetőség a free-cooling használatára, a tároló gyakorlatilag hőcserélőként
funkcionál, viszont fel van töltve, így a free-cooling megszűnése esetén is marad benne
jelentős kapacitás a hűtésre. A 26. táblázat mutatja a tárolós és a tároló nélküli napok esetén a
napi átlag, maximum és minimum hőmérsékleteket, illetve a hűtésre fordított villamosenergia
fogyasztást összehasonlítást a mérések alapján.
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88. ábra. Teljes free-cooling időszak hűtési villamosenergia fogyasztása tárolós és tároló nélküli esetben

26. táblázat. Teljes free-cooling időszakban vizsgált napok méréseinek összehasonlítása

Dátum

Április 16.

Május 17.

10

10,5

Maximum hőmérséklet (°C)

15,1

15,7

Minimum hőmérséklet (°C)

4,4

5,3

Hűtési villamosenergia felhasználás (kWh)

30,8

5,2

Átlag hőmérséklet (°C)

A tároló megtakarítása a tároló nélküli üzemhez képest: 83,1%
Éjszakai free-cooling időszak
Ebben az esetben egész nap nem kell üzemeltetni a klímát. Ennek oka az, hogy a napközbeni
csúcs kivételével rendelkezésre áll a free-cooling, mely segítségével éjjel feltölthető a tárolót
és a napközbeni csúcs kiszolgálható a tároló segítségével.
A 89. ábrán látható az éjszakai free-cooling időszakban vizsgált két hasonló nap hűtési
villamosenergia fogyasztása a meglévő rendszer és a tárolóval kiegészített rendszer esetén.
10:00-18:00 között nincs free-cooling, viszont a tárolóban van annyi tárolt kapacitás, hogy az
a teljes csúcsidőszak hűtését el tudja látni. Éjszaka egyszerre működik a tároló free-cooling-gal
való visszahűtése, és a belső tér hűtése a PCM által, azaz a külső és belső kör is üzemel. Éjszaka
free-cooling használatával lehet feltölteni a tárolót. A tárolós rendszer a nappalihoz képest
magasabb éjszakai energiafelhasználása a segédenergia fogyasztásból (két termoventilátor, két
szivattyú párhuzamos fogyasztásából) adódik. A 27. táblázat mutatja be a két összehasonlított
napok legfontosabb paramétereit.
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89. ábra. Éjszakai free-cooling időszak hűtési villamosenergia fogyasztása tárolós és tároló nélküli esetben
27. táblázat. Éjszakai free-cooling időszakban vizsgált napok méréseinek összehasonlítása

Dátum

Július 13.

Április 25.

Átlag hőmérséklet (°C)

17,7

17,4

Maximum hőmérséklet (°C)

21,4

23,5

Minimum hőmérséklet (°C)

13,3

11,4

Hűtési villamosenergia felhasználás (kWh)

40,9

8,7

A tároló megtakarítása a tároló nélküli üzemhez képest: 78,7%
Free-cooling nélküli időszak
A free-cooling nélküli időszakot a 90. ábra szemlélteti. Éjszaka a klíma üzemével fagyasztjuk
meg a fázisváltó anyagot 0:00-6:00 között. A klíma üzemben marad 10:00 óráig, onnantól 19:00
óráig a hűtési igényt a tároló kisütésével fedezzük. 19:00 órától ismét a klíma látja el a hűtési
igényeket 23:00-ig. A tároló feltöltése 23:00 óra körül kezdődik újra a klímával. A klíma
hatékonysága az éjszakai órákban a legmagasabb, ekkor érdemes az energiát eltárolni és a
legalacsonyabb hatékonyságú időszakban (a legmagasabb külső hőmérséklet mellett) érdemes
a tárolóban lévő hűtési energiát felhasználni. 19:00-kor a tárolóban lévő kapacitás elfogyott és
a klíma már bekapcsolódott a hűtésbe, ezért látható a tárolós üzem esetén magasabb fogyasztás.
A 28. táblázat mutatja be a két összehasonlított napok legfontosabb paramétereit.
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90. ábra. Free-cooling nélküli időszak hűtési villamosenergia fogyasztása tárolós és tároló nélküli esetben
28. táblázat. Free-cooling nélküli időszakban vizsgált napok méréseinek összehasonlítása

Dátum

Július 4.

Június 7.

Átlag hőmérséklet (°C)

25,8

26,1

Maximum hőmérséklet (°C)

35,0

35,5

Minimum hőmérséklet (°C)

24,0

24,5

Hűtési villamosenergia felhasználás (kWh)

48,4

43,1

A tároló megtakarítása a tároló nélküli üzemhez képest: 10,9%
A fentebb bemutatott eredmények mérési eredmények voltak. Az egy év alatti összes
energiamegtakarítás számítása érdekében tudnunk kellene, hogy amikor tárolós vagy tároló
nélküli üzem esetén a másik üzemben mennyi lett volna a napi villamosenergia felhasználás.
Alább bemutatom mindkét esetre ennek a meghatározásához felhasznált algoritmust.
A tároló nélküli esetben a hűtési villamosenergia fogyasztás meghatározásának algoritmusát a
91. ábra szemlélteti. Első lépésben a külső és a belső hőmérséklet mérésekből meghatározzuk
a külső hőterhelést (külső hűtési igényt):
𝑄𝐻,𝑘 = ∑ 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑘 − 𝑇𝑏 ).

(7.4)

A belső hőterhelés megegyezik az elektronikai eszközök villamosenergia fogyasztásával (Ee),
mely egy mért érték (a telephelyen használt eszközök hődisszipációja megegyezik a felvett
villamos teljesítményükkel):
𝑄𝐻,𝑏 =

𝐸𝑒
𝜏

.

(7.5)

A teljes hőterhelés:
𝑄𝐻 = 𝑄𝐻,𝑘 + 𝑄𝐻,𝑏 .
A split klímák részterhelése (RT):
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(7.6)

𝑅𝑇 = 𝑄

𝑄𝐻
𝐻,𝑚𝑎𝑥

.

(7.7)

Az EER meghatározható a 79. és 84. ábrák segítségével.
A hűtési villamosenergia fogyasztás:
𝑄

𝐻
𝐸𝐻 = 𝐸𝐸𝑅
.

(7.8)

91. ábra. Hűtési villamosenergia fogyasztás meghatározásának algoritmusa

A hőtároló célja a villamosenergia megtakarítás maximalizálása ehhez két célt kell
megvalósítani:
 minél hatékonyabban, azaz minél kevesebb villamosenergia befektetéssel kell feltölteni
a tárolót,
 abban az időszakban kell kisütni a tárolót, amikor a hűtési rendszer hatékonysága a
legalacsonyabb.
A célfüggvény egy napos üzem esetén:
𝑀𝐼𝑁(∑𝑛𝑎𝑝 𝐸𝐻 ) = 𝑀𝐼𝑁 (∑𝑛𝑎𝑝 𝐹𝑡,𝑛é𝑙𝑘ü𝑙 ∙

𝑄𝐻
𝐸𝐸𝑅𝑇,𝑛é𝑙𝑘ü𝑙

+ 𝐹𝑡,𝑡ö𝑙𝑡 ∙

𝑄𝐻 +𝑄𝑇
𝐸𝐸𝑅𝑇,𝑡ö𝑙𝑡

+ 𝐹𝑡,𝑘𝑖𝑠ü𝑡 ∙

𝑄𝐻 −𝑄𝑇
𝐸𝐸𝑅𝑇,𝑘𝑖𝑠ü𝑡

),

(7.9)

ahol 𝐹𝑡,𝑛é𝑙𝑘ü𝑙 , 𝐹𝑡,𝑡ö𝑙𝑡 és 𝐹𝑡,𝑘𝑖𝑠ü𝑡 rendre a tároló nélküli, a tároló töltési és a tároló kisütési üzem
segédmátrixai, melyek a vizsgálati időintervallumokon 1 értéket vesznek fel, ha az aktuális
üzem valósul meg és 0-t, ha másik üzem valósul meg. Az EER értékek meghatározhatók a külső
hőmérséklet és a részterhelés segítségével.
A segédfüggvények értéke 1 órás bontásban, ha a leghatékonyabb feltöltés 22:00-5:00 között
tud megvalósulni és a tároló kisütése 11:00-17:00 között történik:
𝐹𝑇,𝑛é𝑙𝑘ü𝑙 = [0 0
𝐹𝑇,𝑡ö𝑙𝑡 = [1

0 0

1 1

𝐹𝑇,𝑘𝑖𝑠ü𝑡 = [0 0

0 1

1 1

0 0

1 1

1 1

1 0

0

0 0

0 0

1 1

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 1

1 1

1

Órás bontásra bemutatva az algoritmust:
𝐹𝑡,𝑛é𝑙𝑘ü𝑙 , 𝐹𝑡,𝑡ö𝑙𝑡 és 𝐹𝑡,𝑘𝑖𝑠ü𝑡 összege mindig 1.
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1 1

0 0

0 0

1 0

(7.10)

1

1],

(7.11)

0 0

0].

(7.12)

0 0

0 0

0],

Egy napon belül a legmelegebb, illetve lehidegebb órák egy-egy tömbben találhatóak. Ha
kiválasztjuk a leghidegebb órát, akkor biztosan töltést; ha a legmelegebbet, akkor biztosan
kisütést fogunk folytatni – hiszen ilyenkor a leghatékonyabb a hűtőgép, és a tároló töltése,
illetve fordítva: a legmelegebb órában biztosan nem akarjuk járatni a hűtőgépet, és a hűtést a
tárolóból látjuk el. A töltésre fordított idő biztosan folytatódik a leghidegebb órával szomszédos
hidegebbik órában (amennyiben a tároló igényli a további töltést), majd a már töltésre használt
két lehidegebb órával szomszédos hidegebbik órában (például 2:00-4:00 között már biztosan
tölt a tároló, a szomszédos órák alatt az 1:00-2:00 és 4:00-5:00 közötti intervallumok értjük). A
vizsgálat addig folytatódik, amíg a tároló teljesen fel nem tölt.
Kisütésnél az algoritmus ennek a fordítottját vizsgálja, hasonló elveket követve.
Az algoritmus pontossága növelhető a vizsgált intervallumok hosszának csökkentésével, az
intervallumokat jelölheti tört szám is.
Az eredményeket a 6. tézisemben fogalmaztam meg.
Ezek alapján az éves fogyasztást a 92. ábra mutatja. A teljes free-cooling és az éjszakai freecooling időszakban a tárolós rendszer 75-80%-nál több villamosenergiát takarít meg, illetve a
free-cooling időszakban is jelentős a villamosenergia megtakarítás a mért adatok alapján.

92. ábra. Éves villamosenergia fogyasztás

A 93-94. ábrák az éves villamosenergia megtakarítást szemléltetik. Az egész éves hűtési
villamosenergia felhasználás megtakarítás 57,6%. Tároló nélküli esetben 18.682 kWh, tárolós
esetben pedig 7.926 kWh az éves hűtési villamosenergia fogyasztás.
A megtakarítás 25,7%-a köszönhető a teljes free-cooling időszaknak, az 59,7%-a az éjszakai
free-cooling időszaknak és a 14,6%-a a free-cooling nélküli időszaknak. Ezek szerint a
közvetlen free-cooling lehetőségét nem számolva a megtakarítás 42,8% volt.

93. ábra. Éves villamosenergia megtakarítás (abszolút)
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94. ábra. Éves villamosenergia megtakarítás (arány)

7.5 Gazdasági értékelés
Az előzőekben bemutatott projekt beruházási és kivitelezés költsége 1.720.000 Ft, az éves
villamosenergia megtakarítás 10.756,3 kWh, ami 36 Ft/kWh-s villamosenergia árral számolva
az első évben 376.470 Ft megtakarítást eredményezett. A 29. táblázat mutatja be az éves
villamosenergia megtakarítást. A számítások során azt feltételeztem, hogy a villamosenergia
ára évente 7%-kal növekszik, a kamatláb értéke pedig 4%.
29. táblázat. Megtérülésszámítás

1. év
2. év
3. év
4. év
5. év
Éves megtakarítás [Ft]
387.227
414.333
443.336
474.369
507.575
Összes megtakarítás [Ft] 387.227
801.559 1.244.895 1.719.265 2.226.840
Beruházás jelenértéke
1.788.800 1.860.352 1.934.766 2.012.156 2.092.642
A tárolós rendszer megtérülése 4,7 év.
A költségoptimum (akár a megtérülés minimalizálása, akár az élettartam alatt elérhető összes
megtakarítás a cél) megtalálása érdekében a következő paramétereket kell figyelembe venni az
energiatároló rendszer méretezésénél:









hűtési igény,
klímatechnikai rendszer teljesítménye, típusa, fajtája,
hűtőközeg,
hűtési rendszer hőmérsékletei (előírt belső hőmérséklet, előremenő- és visszatérő
hőmérsékletek),
hűtési igények változása (hétköznap-hétvége, napi profil),
éghajlat,
free-cooling lehetőségek,
villamosenergia ára (csúcs- és völgy villamosenergia egységár különbség).

A tárolós rendszer megtérülése javul, ha a klímatechnikai rendszer túlméretezett; ha a hűtési
hőfoklépcső magasabb; ha nagyok a különbségek a csúcs- és völgyidőszak villamosenergia
egységárai között. A free-cooling lehetőségek nélkül pusztán a hűtési rendszer
hatékonyságnövelése jelenti a megtakarítást, ami maximum 10-20%-ot jelent éves szinten.
Hűtési rendszerek esetén, ahol már van kiépített free-cooling rendszer, ott a potenciális extra
megtakarítás a szimulációk alapján - magyar klimatikus viszonyok között - évente maximum
40-50%. A free-cooling energiamegtakarítási lehetőségeit a dolgozatomban nem vizsgálom,
mert nem tartozik szorosan az energiatároló megtakarítási lehetőségeihez és jelentősen növelné
a dolgozat terjedelmét.
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Mivel a vizsgált hőtárolási megoldás nem szezonális jellegű, hanem napi tároló, ezért a
megtérülés annál gyorsabb, minél több fázisváltási ciklus valósul meg egy év alatt, azaz minél
hosszabb a hűtési idény, minél több a hűtési napok száma.
Az éghajlat befolyásoló szerepe nagyon jelentős. A megtérülés függése megadható a következő
paraméterek alapján:
 hűtési villamosenergia szükséglet, ami függ a free-cooling idejétől, az éjszakai freecooling lehetőségeitől és a kompresszoros üzem hosszától,
 a kompresszoros üzem átlaghőmérséklete,
 napi hőingás.
Nem éghajlati jellegű tényező, hanem az adott országok sajátossága a villamosenergia ára
csúcs- és völgyidőszakban. Ezen tényezőnél az ipari (nem lakossági) villamosenergia árakkal
számolok, mert ez az, ami mérvadó.
Az egyes Európai országok villamosenergia árait és az éves külső hőmérséklet adatokat
felhasználva modelleztem a 7.4. fejezetben bemutatott módszer segítségével a megtérülést egy
a B Tároló rendszeréhez hasonló telephelyre, hasonló hőtárolós rendszer esetére. A megtérülési
időintervallumokat a 95. ábra mutatja be. Az 1-2,5 év közötti megtérülési idő (zölddel jelölt
országok) azokban az országokban jellemző, ahol a legmagasabb a villamosenergia ára. A 2,55 év közötti megtérülési idejű országok (kék) esetén jellemző az éjszakai free-cooling, innen
ered a magas villamosenergia megtakarítás, átlagos villamosenergia árral párosulva. Az 5 évnél
hosszabb megtérülési idő (narancssárga) ott jellemző ahol vagy a villamosenergia ár alacsony,
vagy az éjszakai free-cooling aránya alacsony a kompresszoros üzemhez képest. Mivel Európa
legtöbb országában nem jellemző az ipari fogyasztók számára a csúcs- és völgyidőszakban
eltérő villamosenergia ár, ezért ezzel nem számoltam (megjegyzem, hogy ez tovább
csökkentené a megtérülési időt).
Több országban támogatják az energiahatékony beruházásokat, a CO2 kibocsátás csökkentést,
illetve kezd elterjedni a dinamikus villamosenergiaár (a villamosenergia átvételi
rendszerüzemeltető bevonja a villamosenergia rendszer szabályzásába a kisebb fogyasztókat is
valamilyen platformon keresztül). Ezek a tényezők tovább tudják gyorsítani a megtérülést.
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95. ábra. B Tárolóhoz hasonló rendszer megtérülési ideje Európa országaiban
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Összefoglalás

A korszerű épületgépészetben az energiatakarékosságra, a környezet kímélésére és a
fenntarthatóságra törekedve egyre elterjedtebben alkalmaznak alacsony hőfokszintű
hőforrásokat. Ezekben a rendszerekben a hőforrások korlátozott rendelkezésre állása miatt
szinte mindig szükség van valamilyen hőtárolási megoldásra, hogy kiegyenlítsük az igények és
a hőforrások rendelkezésre állása közötti időbeli eltéréseket. A hőtárolás járatos megoldása a
puffertárolók alkalmazása, ahol a víz hőmérsékletváltozását használjuk ki. A puffertárolók
alternatívájaként az anyagok fázisváltásának látens hőjét hasznosító tárolókat is
alkalmazhatunk, ha sikerül megoldanunk az alkalmazás számos problémáját.
Dolgozatomban ezeket igyekeztem sorra venni, és lehetőség szerint megoldást is találni. A
sikeres alkalmazásához a tárolónak illeszkednie kell az épületgépészeti rendszer igényeihez.
Ezekben a rendszerekben a fűtő- vagy hűtőközeg előremenő hőmérséklete a külső hőmérséklet
függvényében elég széles tartományban vehet fel értéket. A rendszereket – és így a hőtárolókat
is – a névleges terhelésre méretezzük; üzem közben azok jellemzően részterhelésen üzemelnek.
Ebből következik, hogy a tárolóban a fázisváltozás csak részlegesen történik meg, a
megszakított fázisváltozás kezelése pedig újabb problémákat vet fel. Az egyik ilyen például,
hogy a hőátadó felületre dermedt fázisváltó anyag hőszigetelésként viselkedik, és jelentősen
korlátozhatja az átadható hőteljesítményt. A tároló kapacitását méretével arányosan egyszerűen
növelhetjük, a teljesítmény meghatározása viszont komoly kihívást jelent. Újabb nehézséget
jelent a tárolóba kerülő fázisváltó anyag kiválasztása. Egy konkrét épületgépészeti
alkalmazáshoz olyan tároló konstrukcióra, számítási modellre és méretezési módszerre van
tehát szükség, ami megoldást ad ezekre a problémákra.
A fázisváltó tárolók alkalmazásának területén a szakirodalomban egy tervezőmérnök számára
egyelőre nem áll rendelkezésre elég információ, hogy fázisváltó anyaggal töltött megfelelő
tárolót tudjon méretezni. A legnagyobb hiányosságok a fázisváltó anyagok viselkedésének
matematikai leírásában, a megfelelő anyag kiválasztásának módszerében, a hőtároló
konstrukció megtalálásában, illetve a hőtároló épületgépészeti rendszerekben való üzemeltetése
kapcsán merülnek fel. Ez az a 4 kutatási terület, amelyek kapcsán dolgozatomban hipotéziseket
fogalmaztam meg. A szakirodalom eredményeinek összefoglalása és értékelése után
vizsgálataimat egyrészt a fázisváltó anyagok viselkedésére, azon belül elsősorban a részleges
fázisváltozás leírására; másrészt egy konkrét tároló geometria modellezésére, és a modellezés
eredményeinek általánosítására koncentráltam.
A munka során 40 különböző, az épületgépészeti szempontoknak megfelelő, ezért a
gyakorlatban potenciálisan alkalmazható anyag teljes fázisváltozásának mérését és
kiértékelését végeztem el. További méréseket végeztem több különböző anyag részleges
fázisváltozására vonatkozóan, különböző kezdeti állapotokból kiindulva. A témában korábban
végzett TDK munkám tapasztalatait is felhasználva sikerült egy olyan tároló konstrukciót
megalkotnunk, amiben a tervezés során nem csak a kapacitás, hanem a részleges fázisváltozás
során elérhető teljesítmény is széles tartományban változtatható. A konstrukció modellezésére
számítási modellt alkottam, amelyet egyrészt alkalmaztam a BME Épületgépészeti és Gépészeti
Eljárástechnika Tanszék Stokes Laborjában megvalósult fázisváltó tároló méretezésénél,
másrészt alkalmas volt a tárolóban zajló folyamatok időbeli modellezésére is. A modell
helyességét a tárolón végzett mérésekkel igazoltam. A kísérleti tároló eredményei alapján egy
projekt keretében a már bevált tároló konstrukciót egy folyamatos hűtéssel üzemelő
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telekommunikációs központba építettem be. A megoldással a 2019. év során az eredetileg
számítottat meghaladó éves 57,6% villamos energia megtakarítást sikerült elérni. Ez a feladat
a rendszer szűk hőmérséklethatárai miatt hagyományos vizes tárolóval ésszerű keretek között
nem lett volna megoldható.
Eredményeimet 6 tézisben foglaltam össze. Ezek közül az 1. a vizes puffertárolók és a
fázisváltozó tárolók összehasonlító értékelésére az elterjedten alkalmazott T-h diagram egy
speciális változatát; a fázisváltó anyaggal való hőtárolás hatékonyságának minősítésére a
∆h/∆T ≤ ≥ cvíz differenciahányados alkalmazását javasolja. A 2. tézis a részleges, illetve a
megszakított fázisváltozására az úgynevezett „átló modell” alkalmazását javasolja. A 3. tézis a
fázisváltó anyag fázisváltáshoz közeli szűk hőmérséklettartományon való viselkedését írja le,
és magyarázatot ad az anyag bizonyos körülmények között ellentmondásosnak tűnő
viselkedésére. A 4. tézisben nevesítettem azokat a fázisváltó anyagok azon anyagjellemzőit,
amelyek ismerete elengedhetetlen egy tárolóban való alkalmazás modellezéséhez és
tervezéséhez és az általam végzett anyagvizsgálatok eredményeit adtam meg. 5. tézisem a tároló
modellezéséhez és méretezéséhez szükséges felületi hőátbocsátási tényező leírására
vonatkozik, míg 6. tézisem optimalizációs módszert ad a fázisváltó anyaggal működő tárolók
üzemeltetéséhez.
Úgy gondolom, hogy dolgozatom célkitűzéseit sikerült elérnem: hipotéziseimet igazoltam, és
olyan új modelleket alkottam, amelyek támogatni tudják a tervező mérnökök munkáját.
Kutatásaim természetesen számtalan egyéb kérdést vetettek fel, amelyek nem fértek bele a
dolgozat kereteibe. Ezek további kutatási irányokat jelölnek ki:
 hogyan lehet maximális energiasűrűséget elérni egy adott hiszterézissel rendelkező
fázisváltó anyaggal.
 További méréseket szükséges végezni a bemutatott „átló modell” kiterjesztése
érdekében, elsősorban az anyagok hiszterézis-tartományon belüli hőmérséklethatárok
közötti fázisváltozási ciklusainak alaposabb megismerésére.
 Különböző rendeltetésű és lokációjú épületek esetén kell vizsgálni a fázisváltós
hőtárolással elérhető megtakarítási potenciált és megtérülést, hogy beazonosítható
legyen, mely épülettípusok és régiók számára kínálja a legnagyobb lehetőségeket a
vizsgált technológia.
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Summary

Low-temperature heat sources are increasingly used in modern HVAC systems to enable energy
saving, environmental protection, and sustainability. Due to the limited availability of heat
sources in these systems, thermal energy storage (TES) solution is almost always needed to
compensate the time differences between the demand and the availability of heat sources. A
standard solution for TES is the use of water buffer tanks, where thermal energy is stored by
changing the temperature of the water. As an alternative to water buffer storage, the utilization
of the latent heat of phase change materials (PCM) can be used if many of the challenges for
applying these PCMs can be solved.
In my dissertation, I aim to list these challenges and present possible solutions. For a successful
application, the TES must match the needs of the HVAC system. In these systems, the supply
temperature of the heating or cooling medium can take a fairly wide range depending on the
external temperature. The systems - and thus the heat accumulators - are sized for the design
load; however, the typical operation is at part load during operation. That is why the phase
change in the storage occurs only partially, which raises a new problem: the interrupted phase
change. One such example is that the phase change material frozen on the heat transfer surface
acts as a thermal insulator and can significantly limit the heat output of the TES. The storage
capacity can be easily increased in proportion to its size, but determining the thermal
performance is a significant challenge. Another difficulty is the selection of the phase change
material to be filled in the TES. Therefore, a specific HVAC application requires a storage
structure, calculation model, and sizing method that provides a solution to these problems.
In the literature, there is not yet enough information for a design engineer to design a proper
TES filled with PCM for a specific HVAC system. The biggest challenges arise in the
mathematical model of the behavior of PCMs, in the method of selecting the appropriate PCM,
in finding the TES structure, and in the operation of the TES in the HVAC system. These are
the 4 research areas in connection with which I formulated hypotheses in my dissertation. After
summarizing and evaluating the scientific literature, my studies focused on the behavior of
phase change materials, particularly on the description of partial phase change; on the other
hand, I aimed to generalize a mathematic model on a specific storage geometry.
In the course of the work, I measured and evaluated more than 40 different PCMs that meet the
HVAC aspects and are potentially applicable in practice. I performed further measurements on
the partial phase change of several different PCMs, starting from different initial states. Using
the experience of my previous TDK work on the topic, I was able to design a storage structure
in which not only the capacity but also the thermal performance during the partial phase change
can be varied over a wide range. To mathematically model the construction, I created a
computational model, which I used to design the PCM TES in the Stokes Laboratory of the
Department of Building Services and Process Engineering of Budapest University of Technical
and Economics. I verified the accuracy of the mathematic model by measurements on the
constructed TES. Based on the results of the experiments carried out on the TES, within the
framework of a project, the already proven TES structure was installed in a telecommunication
site operating with continuous cooling. The solution achieved an annual cooling associated
electricity saving of 57.6% in 2019, which was higher than initially calculated. Due to the
system's narrow temperature limits, this task would not have been possible within a reasonable
size with a conventional water tank.
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I summarized my results in 7 theses. The 1st presents a special version of the widely used T-h
diagram for the comparative evaluation of water-based buffer storages and PCM TES;
recommends using the quotient ∆h / ∆T ≤ ≥ c to classify and compare the heat storage efficiency
with the PCMs and water. Thesis 2 proposes the application of the so-called “diagonal model”
for the partial and interrupted phase change. Thesis 3 describes the behavior of the PCMs in a
narrow temperature range close to the phase change and explains the behavior of the material
that seems contradictory under certain conditions. In Thesis 4, I specified the required material
properties of PCMs, which is essential for modeling and designing a TES system. In my 5 th
thesis, I gave the results of the material tests I performed in the 4th thesis. My Thesis 6 deals
with the description of the surface heat transfer coefficient required for the modeling and sizing
of a TES, while my Thesis 7 gives an optimization method for the operation of PCM-based
TES systems.
I believe that I have succeeded in achieving the objectives of my dissertation: I have verified
my hypotheses and created new models that can support design engineers' work.
My research, of course, raised additional questions that did not fit within the scope of the
dissertation. These identify further research directions:
 how to achieve maximum energy density with a PCM with a given hysteresis.
 Further measurements are necessary to extend the presented “diagonal model”,
primarily to understand better the phase change cycles of materials between temperature
limits within the hysteresis range.
 In the case of buildings with different purposes and locations, the savings potential and
the return of investment achieved with PCM TES should be examined to identify which
building types and regions have the most significant potential.
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10 Tézisek

TÉZIS 1 [S1, S2, S3]:
Az olvadáshő ismerete önmagában nem elegendő a fázisváltó anyagot hőtárolásra alkalmazó
épületgépészeti tárolók méretezéséhez. A víz hőhordozó közegű rendszerekből a hő tárolóba
való betárolása, illetve kitárolása csak a tároló konstrukciójától függő hőmérsékletkülönbséggel
valósítható meg, így a betárolt és visszanyert hő hőfokszintje között a konstrukciótól függő
különbség lesz. A gyakorlatban megvalósítható hőtárolási feladatok hőlépcsőjét tovább növelik
a hőtároló anyag tulajdonságai, ugyanis
1. a gyakorlatban alkalmazható anyagok fázisváltozása hőmérsékletkülönbség mellett
zajlik;
2. a gyakorlatban alkalmazható anyagok hiszterézissel rendelkeznek.
Ezek a jellegzetességek csak egy az alkalmazott anyagtól és a hőtároló konstrukciójától
függő szélességű Δt hőlépcsővel megvalósítható hőtárolást tesznek lehetővé. Egy
hőtárolási megoldást a betárolt fajlagos Δh hőmennyiség és az épületgépészeti rendszer
be- és kitárolási állapotában mérhető ΔTtárolás hőmérsékletkülönbség hányadosaként
képezhető Δh/ ΔTtárolás irányjelzővel lehet jellemezni.
Ha egy épületgépészeti hőtárolási feladat széles ΔTtárolás hőlépcsőt tesz lehetővé, a fázisváltó
anyaggal való hőtárolás elveszíti a vizes hőtárolással szembeni előnyeit. Ez korlátozza a
fázisváltó anyagok épületgépészeti területen való alkalmazásának lehetőségeit.
TÉZIS 2 [S2, S4]:
Megszakított fázisváltozásnál az anyag a megszakítási pontból, az ábrán Px(Tx,hx) kezdeti
állapotába (P0) a hőmérséklet-entalpia síkon 2 egyenest követve jut vissza, melyek
metszéspontja az ábra szerinti Pszolv és Pfszil pontok összekötésével kapott átlón helyezkedik
el.
A megszakított olvadás (ábra/a) a Pxolv - Pxsarok - Psz,xsarok - Pszszil - P0, a megszakított fagyás
(ábra/b) a Pxszil - Pxsarok - Pf,xsarok - Pfolv - P0 pontokon keresztül zajlik. A megszakított
fázisváltozás jellemzője a teljes hiszterézist modellező négyszögön belül elhelyezkedő,
megszakított olvadás esetén Pxolv - Pxsarok - Psz,xsarok - Pszolv, megszakított szilárdulás esetén Pxszil
- Pxsarok - Pf,xsarok - Pfszil sarokpontok által meghatározott kisebb négyszög.

A négyszög sarokpontjait a következő arányokkal jellemezhetjük megszakított olvadás
esetén:
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(T2.1)

megszakított fagyás esetén pedig:
𝜉𝒙𝒔𝒛𝒊𝒍

=

𝒔𝒛𝒊𝒍
(𝑻𝒔𝒛𝒊𝒍
𝒇 −𝑻𝒙 )
𝒔𝒛𝒊𝒍
(𝑻𝒔𝒛𝒊𝒍
𝒇 −𝑻𝒔𝒛 )

=

𝒔𝒂𝒓𝒐𝒌 )
(𝑻𝒔𝒛𝒊𝒍
𝒇 −𝑻𝒙
𝒐𝒍𝒗
(𝑻𝒔𝒛𝒊𝒍
𝒇 −𝑻𝒔𝒛 )

=

𝒔𝒂𝒓𝒐𝒌
(𝑻𝒔𝒛𝒊𝒍
)
𝒇 −𝑻𝒇,𝒙
𝒐𝒍𝒗
(𝑻𝒔𝒛𝒊𝒍
𝒇 −𝑻𝒇 )

.

(T2.2)

A tézis szerint a részleges fázisváltozás során a hiszterézist modellező négyszögön belül a
megszakított fázisváltozást leíró négyszög sarokpontjai ugyanolyan arányban osztják az
olvadási illetve megszilárdulási egyeneseket, az átlót és a hiszterézist leíró négyszög szilárd
illetve folyékony szakaszait.
A szakirodalomban alkalmazott módszerek a megszakított fázisváltozást különböző
anyagtípusokra jellemzően 0,8-0,95, maximum 0,97, míg az általam javasolt Átló modell az
általam vizsgált összes anyag viselkedését 0,982 fölötti R2 értékkel írja le.
TÉZIS 3 [S3, S4]:
Az 2. tézisben bemutatott átló-modell szerint egy hiszterézissel rendelkező fázisváltó anyag
esetében definiálható egy hiszterézis-tartomány, ami az átló-modell szerint a T-h síkon a (Tszszil,
hszszil), (Tszolv, hszolv), (Tfolv, hfolv), (Tfszil, hfszil) pontok által meghatározott négyszögben található.
3.1. Ha a fázisváltó anyag T1–T2 hőmérséklethatárok között zajló hőmérsékletváltozási
ciklusának legfeljebb egyik hőmérséklethatára esik a hiszterézis-tartományba, a
lezajló állapotváltozást a hőmérsékletek egyértelműen meghatározzák; az entalpia
változása csak a hőmérsékletek függvénye:
(T3.1)

∆𝒉 = 𝒇(𝑻𝟏 ; 𝑻𝟐 ).
T1 ≤ Tszszil és Tszolv <T2 < Tfolv

Ha
vagy

Tszszil ≤ T1 < Tfszil és Tfolv <T2

a ciklus során részleges fázisváltozás zajlik le; az egymást követő fázisváltozási ciklusok
azonos módon történnek.
3.2. Ha
a
fázisváltó
anyag
T1–T2
hőmérséklethatárok
között
zajló
hőmérsékletváltozásának mindkét hőmérséklethatára a hiszterézis-tartományba
esik, a lezajló állapotváltozást a hőmérsékletek nem határozzák meg egyértelműen;
az entalpia változása a hőmérsékletek és a kiinduló állapot függvénye:
(T3.2 )

∆𝒉 = 𝒇(𝑻𝟏 ; 𝑻𝟐 ; 𝒉𝟏 ).

Az entalpiaváltozás az anyag kiindulási állapota függvényében két különböző
módon folyhat le aszerint, hogy a T-h síkon ábrázolt állapotváltozás átmetszi-e az 1.
tézis szerinti Tfszil–Tszolv átlót.
1. Ha az átmetszés nem történik meg, az y folyadékarány nem változik; az entalpia
a folyadékarány függvényében c(y)=𝜉 ∙cf+(1- 𝜉) ∙csz fajhő szerint változik.
2. Ha az átmetszés megtörténik, az y folyadékarány megváltozik, azaz az anyagban
részleges fázisváltozás történik.
Ha a T1→T2 hőmérsékletváltozás után a hőmérséklet visszaáll a kiindulási értékre
(T2→T1), az y folyadékarány és a h entalpia nem feltétlenül fog a kezdeti y1, h1 értékekre
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visszaállni. Ez magyarázza azt a jelenséget, hogy a hiszterézis tartományon belül zajló
kis amplitúdójú hőmérsékletváltozási ciklusok esetén az anyag y folyadékaránya
látszólag véletlenszerűen vehet fel széles tartományban értékeket. A lezajló jelenséget az
Átló-modellel lehet leírni.
TÉZIS 4 [S4]:
A kereskedelemben elérhető fázisváltó anyagok gyártók által közzétett anyagjellemzők nem
elégségesek, sok esetben egyenesen félrevezetők egy fázisváltós hőtároló gyakorlati
méretezéséhez.
Meghatároztam, hogy a fázisváltó anyaggal működő hőtárolók méretezéséhez
elengedhetetlen a következő anyagjellemzők közzététele:





a fázisváltó anyag hiszterézis tartományának sarokponti hőmérsékletei: Tszolv, Tfol
, Tfszil és Tszszil;
az olvadáshő egyértelmű, szenzibilis hőkapacitás nélkül definiált értéke;
egyértelműen megadva, hogy az az olvadásra, vagy a dermedésre vonatkozik, vagy
az olvadás- és dermedéshő átlaga;
a szilárd és a folyadék fázis fajhője;
a szilárd és a folyadék fázis sűrűsége.

TÉZIS 5 [S3, S4, S5, S7]:
Elvégeztem több mint 40 az épületgépészeti célokra alkalmas fázisváltó anyag vizsgálatát,
meghatározva a 4. tézisben megadott, a kiválasztáshoz szükséges jellemzőket. A következő
tipikus épületgépészeti alkalmazásokhoz a következő anyagokkal töltött fázisváltós hőtároló
illeszthető a legjobban:





Fan-coil hűtési rendszer (7/12 °C): Pentadekán (szerves paraffin).
Indirekt free-cooling tároló (15/22 °C): CrodaTherm 21 (szerves növényi eredetű
olaj).
Felületfűtési rendszer (35/30 °C): Na2CO3 10H2O (szervetlen sóhidrát).
Fűtési (55/45 °C) és hmv ellátás (maximum 45 °C): Paraffin 51 (szerves paraffin).

TÉZIS 6 [S5, S7]:
A jéggel töltött hőtárolók méretezésénél használt felületi hőátbocsátási tényező
modellezésének analógiájaként előállítottam a fázisváltó anyagokra is alkalmazható
számítási eljárást. Az eljárás során
𝑄̇

(𝑘 ∙ 𝐴)𝑃𝐶𝑀 = 𝑃𝐶𝑀
∆T

𝑙𝑛,𝑃𝐶𝑀

(T5.1)

Összefüggés szerinti felületi hőátbocsátási tényezőt kell meghatározni a tároló geometriája és
az alkalmazott fázisváltó anyag fizikai jellemzői alapján.
A felületi hőátbocsátási tényezőt a hőmérséklet függvényében ábrázoló diagram egyszerűsített
módon 4 egyenes szakasszal írható le. Az alábbi ábra az általános leíráshoz szükséges pontokat
és szakaszokat mutatja be. T1 és T2 az olvadás kezdeti- és véghőmérsékletei. Az ábra
számértékeit a disszertációmban részletesen kifejtett modell alapján lehet meghatározni.
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A 4 szakasz értelmezése olvadásnál:






1. szakasz: a szilárd fázis melegszik, még nem kezdődött el a fázisváltozás.
2. szakasz: az egység felületi hőátbocsátási tényezője egy nagyon szűk hőmérséklet
tartományban jelentősen lecsökken, mivel a hőátadó felületen egy olvadékréteg
alakul ki, amiben további hőátadási ellenállások jelennek meg. A 2. szakasz az
olvadékréteg kialakulásának tartománya, a 3. szakasz onnan kezdődik, ahol ez a
réteg teljesen kialakult.
3. szakasz: a fázisváltozás dominál, a növekedés a folyadék fázisban lévő PCM
rétegben fokozódó mikroáramlások következménye.
4. szakasz: a fázisváltás befejeződött.

A felületi hőátbocsátási tényező függvénye előállítható tetszőleges geometria és fázisváltó
anyag esetére, és ez egyszerű modellezési lehetőséget kínál a méretezést végző mérnökök
számára.
A fázisváltozást leíró modell alapján a fázisváltásnak három szakasza van. A felületi
hőátbocsátási tényező függvényében bemutatott 4 szakasz a 2-3. szakaszok összevonásával
feleltethető meg a hőmérséklet-entalpia diagram 3 jellegzetes szakaszának.
TÉZIS 7 [S3, S6, S7]:
Eljárást dolgoztam ki a hűtési rendszerbe illesztett fázisváltó tárolóval elérhető villamosenergia
megtakarítás maximalizálására. Megtakarítást lehet elérni a hűtőgép csúcsterhelésének
csökkentésével, éjszaka hatékonyabb üzemben megtermelt hűtési energia betárolásával és
éjszakai free-cooling alkalmazásával.
Az egynapos hűtési-hőtárolási ciklus energiafelhasználásának célfüggvénye:
𝒏𝒂𝒑

𝒏𝒂𝒑

𝑴𝑰𝑵(∑𝒊=𝟏 (𝑬𝑯,𝒊 )) = 𝑴𝑰𝑵 (∑𝒊=𝟏 (𝑭𝑻𝒏,𝒊 ∙

𝑸𝑯,𝒊
𝑬𝑬𝑹𝑻𝒏,𝒊 (𝑸𝑯,𝒊 )

+ 𝑭𝑻𝒕,𝒊 ∙

𝑸𝑯,𝒊+𝑸𝑻,𝒊
𝑬𝑬𝑹𝑻𝒕,𝒊 (𝑸𝑯,𝒊 +𝑸𝑻,𝒊 )

+ 𝑭𝑻𝒌𝒔,𝒊 ∙

𝑸𝑯,𝒊 −𝑸𝑻,𝒊

)), (T6.1)

𝑬𝑬𝑹𝑻𝒌𝒔,𝒊 (𝑸𝑯,𝒊−𝑸𝑻,𝒊 )

ahol






𝐸𝐻,𝑖 a hűtésre fordított villamosenergia felhasználás,
𝑄𝐻,𝑖 a hűtési hőigény,
𝑄𝑇,𝑖 a hőtárolóba töltött hőenergia,
𝐹𝑇𝑛,𝑖 , 𝐹𝑇𝑡,𝑖 és 𝐹𝑇𝑘𝑠,𝑖 rendre a tároló nélküli, a tároló töltési és a tároló kisütési üzem
segédmátrixai, melyek a vizsgálati időintervallumokon 1 értéket vesznek fel, ha az
aktuális üzem, és 0-t, ha más üzemmód valósul meg.
Az EER értékek meghatározhatók a külső hőmérséklet és a terhelés függvényében.
Ennek felhasználásával eldönthető, hogy a nap folyamán mikor milyen hatékonysággal
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végezhető el a tároló feltöltése és mennyi villamosenergia megtakarítást jelent a
kisütése.
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13 Melléklet
13.1 Az 5.2. fejezetben bemutatott matematikai modellek kezdeti és peremfeltételei
A 5.2 fejezetben bemutatott tárolás szerinti modellek kezdeti és peremfeltételeit részletezi ez a
fejezet.
13.1.1 Kezdeti feltétel
Az ágyban a kiindulási hőmérséklet mindenhol egységesen 𝑇0 . Az első időlépésben belépő
folyadék hőmérséklete 𝑇𝑛 (𝑖), ami töltési esetben nagyobb, kisütési esetben pedig kisebb, mint
𝑇0 .
13.1.2 Peremfeltételek
A hűtő/fűtő folyadék az ágyba t = 0 időpillanatban lép be, és hőmérséklete nem egyenlő az ágy
hőmérsékletével.
A belépő folyadék hőmérséklete a következő módon számítható:
̅, 𝑟̅ , t ), ℎ𝑎 𝑥
̅ = 0, 0 ≤ 𝑟̅ ≤ 𝑟̅ 0 é𝑠 𝑡 > 0.
𝑇𝑛 (𝑖) = 𝜏(𝑥

(13.1)

Az ágyba való belépés előtt a folyadék nem érintkezik a PCM-mel, tehát még nincs hőcsere.
Ugyanez érvényes a kilépés után.
̅ 𝑃𝐶𝑀
𝜕T
𝜕𝑥̅

= 0, ℎ𝑎 𝑥̅ = 0 é𝑠 𝑥̅ = 𝐿

(13.2)

A kilépő folyadék és az előtte lévő folyadékrészek között nem lép fel hőcsere:
𝜕𝑇̅
𝜕𝑥̅

= 0, ℎ𝑎 𝑥̅ = 𝐿.

(13.3)

A szimmetria miatt felírhatók a következő peremfeltételek x irányban, a folyadékra és a
fázisváltó anyagra:
𝜕𝑇̅
𝜕𝑟̅
̅ 𝑃𝐶𝑀
𝜕T
𝜕𝑟̅

= 0, ℎ𝑎 𝑟̅ = 0 é𝑠 0 ≤ 𝑥̅ ≤ 𝐿,

= 0, ℎ𝑎 𝑟̅ = 0, 𝑟̅ = 𝑟̅0 é𝑠 0 ≤ 𝑥̅ ≤ 𝐿.

(13.4)
(13.5)

Ezenkívül érvényes, hogy:
𝜕𝑇̅

−𝜆∞ ∙ 𝜕𝑟̅ = 𝑘𝑓𝑎𝑙 ∙ (𝑇̅0 − 𝑇̅), ℎ𝑎 𝑟̅ = 𝑟̅0 é𝑠 0 ≤ 𝑥̅ ≤ 𝐿 .

(13.6)

A termikus gradiens figyelembe vételével a PCM belsejére, további két egyenlet írható fel:
̅ 𝑃𝐶𝑀
𝜕T
𝜕𝑟̅

= 0, ℎ𝑎 𝑟̅ = 𝑟̅0 ,

̅

𝜕𝜗
𝑘𝑠𝑧 ∙ 𝜕𝜂̅ = 𝜆𝑝 ∙ (𝑇̅ − 𝜗̅| 𝜂̅=𝜂̅ ) , ℎ𝑎 𝜂̅ = 𝜂̅0 .
0

(13.7)
(13.8)

A számításokhoz dimenziótlan koordinátákra van szükség, melyek axiális, radiális irányban,
illetve a PCM belsejében, radiális irányban a következők:
𝑥̅

𝑥 = 𝐿,

𝑟̅

̅
𝜂

0

0

𝑟 = 𝑟̅ , 𝜂 = 𝜂̅ .
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(13.9)

A dimenziótlan hőmérsékletek a folyadék fázisra, a fázisváltó anyagra, és az egyfázisú modellre
a következőképpen írhatók fel:
𝑇̅ −𝑇̅

𝑇 = 𝑇̅ −𝑇̅0 , T𝑃𝐶𝑀 =
0

𝑖

̅ −𝑇̅
𝜙

̅ 𝑃𝐶𝑀 −𝑇̅
T
,
𝑇̅𝑖 −𝑇̅0

𝜙 = 𝑇̅ −𝑇̅0 .

(13.10)

.

(13.11)

𝑖

0

A dimenziótlan idő:
𝐺∙𝑐∞ ∙𝑡

𝜏 = (1−𝑡)∙𝜌

𝑃𝐶𝑀 ∙𝑐𝑃𝐶𝑀 ∙𝐿

A hőátadást és a hőáramot leíró dimenziótlan számok:
𝐺∙𝑐𝑓 ∙𝐿

𝑃𝑒𝑥 =
𝐵𝑖𝑝 =

𝜆∞𝑥

𝛼𝑝 ∙𝑑𝑝
𝜆𝑃𝐶𝑀

,

𝐺∙𝑐𝑓 ∙𝐿

𝑃𝑒𝑟 =

, 𝐵𝑖𝑓𝑎𝑙 =

𝐿 2

𝜆∞𝑟

𝑘𝑓𝑎𝑙 ∙𝑟̅0
𝜆∞𝑟

,

(13.12)

,

(13.13)

𝐿

𝛽0 = (𝑟̅ ) , 𝛽1 = (𝑟̅ ),
0

𝛼𝑝 ∙𝑎𝑝

𝛤 = 𝐺∙𝑐

∞

(13.14)

0

, 𝛤𝑓𝑎𝑙 =
∙𝐿

𝛼𝑓𝑎𝑙 ∙𝑎𝑓𝑎𝑙
𝐺∙𝑐∞ ∙𝐿

,

(13.15)

A dimenziótlan számok segítségével a kezdő és peremfeltételek a fent felsorolt modelleknél
könnyen alkalmazhatók.
13.1.3 Folyamatos szilárdfázis modell
A folyamatos szilárdfázis modellnél elkülöníthetünk két,- és egydimenziós esetet.
13.1.3.1 Kétdimenziós eset
Ebben az esetben a (11.13) és (11.14)-es egyenletek dimenziótlan alakjai a következőképpen
írhatók fel:
𝜀∙𝜌∞ ∙𝑐∞
(1−𝜀)∙𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙𝑐𝑃𝐶𝑀

𝜕𝑇𝑃𝐶𝑀
𝜕𝜏

=

𝜕𝑇

𝜕𝑇

𝜕2 𝑇

1

𝜕2 𝑇

𝛽

1 𝜕𝑇

∙ 𝜕𝜏 + 𝜕𝑥 = 𝑃𝑒 ∙ 𝜕𝑥 2 + 𝑃𝑒0 ∙ (𝜕𝑟2 + 𝑟 ∙ 𝜕𝑟 ) + 𝛤 ∙ (𝑇𝑃𝐶𝑀 − 𝑇), (13.16)

𝜆𝑃𝐶𝑀,𝑥
𝜆∞,𝑥

𝑃𝑒𝑥

∙

𝑥

∞

𝜕2 𝑇𝑃𝐶𝑀

𝜆𝑃𝐶𝑀,𝑟
∙𝛽0
𝜆∞,𝑟

𝜕𝑥 2

+

𝑃𝑒𝑟

∙

𝜕2 𝑇𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑟 2

+ 𝛤 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑃𝐶𝑀 ).

(13.17)

A modellre felírható kezdeti feltétel:
T = 𝑇𝑃𝐶𝑀 = 0 ℎ𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 1, 0 ≤ 𝑟 ≤ 1 é𝑠 𝜏 ≤ 0.

(13.18)

A peremfeltételek a folyadék fázisra axiális és radiális irányban:
𝜕𝑇

ℎ𝑎 𝑥 = 0, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝑇 = 1 é𝑠 ℎ𝑎 𝑥 = 1, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝜕𝑥 = 0,
ℎ𝑎 𝑟 = 0, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟

𝜕𝑇
𝜕𝑟

𝜕𝑇

= 0 é𝑠 ℎ𝑎 𝑟 = 1, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝜕𝑟 + 𝐵𝑖𝑟 ∙ 𝑇 = 0.

(13.19)
(13.20)

Peremfeltételek a szilárd fázisra:
ℎ𝑎 𝑥 = 0, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟
ℎ𝑎 𝑟 = 0, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟

𝜕𝑇𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑥
𝜕𝑇𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑟

= 0 é𝑠 ℎ𝑎 𝑥 = 1, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟
= 0 é𝑠 ℎ𝑎 𝑟 = 1, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟
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𝜕𝑇𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑥
𝜕𝑇𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑟

= 0.

(13.21)

= 0.

(13.22)

13.1.3.2 Egydimenziós eset
A (2.15) és (2.16)-os egyenletek dimenziótlan alakjai a folyadék és szilárd fázisra:
𝜀∙𝜌∞ ∙𝑐∞
(1−𝜀)∙𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙𝑐𝑃𝐶𝑀

𝜕𝑇

𝜕𝑇

𝜕2 𝑇

1

∙ 𝜕𝜏 + 𝜕𝑥 = 𝑃𝑒 ∙ 𝜕𝑥 2 + 𝛤 ∙ (𝑇𝑃𝐶𝑀 − 𝑇) − 𝛤𝑓𝑎𝑙 ∙ T,

𝜕𝜃
𝜕𝜏

𝑥

=

𝜆𝑃𝐶𝑀,𝑥
𝜆∞,𝑥

𝑃𝑒𝑥

𝜕2 𝜃

∙ 𝜕𝑥 2 + 𝛤 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑃𝐶𝑀 ).

(13.23)

(13.24)

A modellre felírható kezdeti feltétel:
T = 𝜙 = 0 ℎ𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 é𝑠 𝜏 ≤ 0.

(13.25)

A dimenziótlan peremfeltétel a folyadék fázisra:
T = 1, ℎ𝑎 𝑥 = 0,

(13.26)

és a szilárd fázisra:
ℎ𝑎 𝑥 = 1, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟

𝜕𝑇
𝜕𝑥

= 0, é𝑠

𝜕𝑇𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑥

= 0.

(13.27)

13.1.4 Schumann-modell
A Schumann modell dimenziótlan egyenlete a folyadék fázisra:
𝜀∙𝜌∞ ∙𝑐∞
(1−𝜀)∙𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙𝑐𝑃𝐶𝑀

𝜕𝑇

𝜕𝑇

∙ 𝜕𝜏 + 𝜕𝑥 = 𝛤 ∙ (𝑇𝑃𝐶𝑀 − 𝑇) − 𝛤𝑓𝑎𝑙 ∙ T,

(13.28)

és a szilárd fázisra:
𝜕𝑇𝑃𝐶𝑀
𝜕𝜏

= 𝛤 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑃𝐶𝑀 ).

(13.29)

A kezdeti feltétel:
T = 𝑇𝑃𝐶𝑀 = 0 ℎ𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 é𝑠 𝜏 ≤ 0.

(13.30)

A peremfeltétel folyadék fázisra:
T = 1, ℎ𝑎 𝑥 = 0.

(13.31)

13.1.5 Egyfázisú modell
Az egyfázisú modellnél is elkülöníthetünk két,- és egydimenziós esetet.
13.1.5.1 Kétdimenziós modell
Az 5.2.2.4. fejezet (2.17)-es egyenlet dimenziótlan alakja:
𝜀∙𝜌 ∙𝑐∞

(1 + (1−𝜀)∙𝜌∞

𝑃𝐶𝑀 ∙𝑐𝑃𝐶𝑀

)∙

𝜕𝜙
𝜕𝜏

𝜕𝜙

𝜕2 𝜙

1

𝜕2 𝜙

𝛽

1 𝜕𝜙

+ 𝜕𝑥 = 𝑃𝑒 ∙ 𝜕𝑥 2 + 𝑃𝑒0 ∙ ( 𝜕𝑟 2 + 𝑟 ∙ 𝜕𝑟 ).
𝑥

𝑟

(13.32)

A kezdeti feltétel
𝜙 = 0, ℎ𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 1, 0 ≤ 𝑟 ≤ 1 é𝑠 𝜏 ≤ 0.

(13.33)

A peremfeltételek axiális és radiális irányban:
𝜕𝜙

ℎ𝑎 𝑥 = 0, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝜙 = 1 é𝑠 ℎ𝑎 𝑥 = 1, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝜕𝑥 = 0,
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(13.34)

𝜕𝜙

ℎ𝑎 𝑟 = 0, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟

𝜕𝑟

𝜕𝜙

= 0 é𝑠 ℎ𝑎 𝑟 = 1, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝜕𝑟 − 𝐵𝑖𝑓𝑎𝑙 = 0.

(13.35)

13.1.5.2 Egydimenziós modell
Egydimenziós esetben az 5.2.2.4. fejezet (2.18)-as egyenlet dimenziótlan alakja:
𝜀∙𝜌 ∙𝑐∞

(1 + (1−𝜀)∙𝜌∞

𝑃𝐶𝑀 ∙𝑐𝑃𝐶𝑀

)∙

𝜕𝜙
𝜕𝜏

𝜕𝜙

𝜕2 𝜙

1

+ 𝜕𝑥 = 𝑃𝑒 ∙ 𝜕𝑥 2 − 𝛤𝑓𝑎𝑙 ∙ 𝜙.
𝑥

(13.36)

A kezdeti feltétel
𝜙 = 0, ℎ𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 1

é𝑠 𝜏 ≤ 0.

(13.37)

A peremfeltételek axiális irányban:
ℎ𝑎 𝑥 = 0, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝜙 = 0 é𝑠 ℎ𝑎 𝑥 = 1, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟

𝜕𝜙
𝜕𝑥

= 0.

(13.38)

13.1.6 Fix ágyas modell a termikus gradiens figyelembevételével
A (13.3.29) és (13.3.30) –es egyenletek a következőképpen írhatók fel:
𝜀∙𝜌∞ ∙𝑐∞
(1−𝜀)∙𝜌𝑃𝐶𝑀 ∙𝑐𝑃𝐶𝑀

𝜕𝑇

𝜕𝑇

𝜕2 𝑇

1

∙ 𝜕𝜏 + 𝜕𝑥 = 𝑃𝑒 ∙ 𝜕𝑥 2 + 𝛤 ∙ (𝑇𝑃𝐶𝑀 |𝑟=1 − 𝑇) − 𝛤𝑓𝑎𝑙 ∙ T,
𝑥

𝜕𝑇𝑃𝐶𝑀
𝜕𝜏

λ
(1−𝜖)∙ 𝑃𝐶𝑀,𝑥
λ∞,𝑥

= 𝛽1 ∙

𝑃𝑒𝑥

∙

𝜕2 𝑇𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑟 2

.

(13.39)

(13.40)

A kezdeti feltétel:
T = 0 ℎ𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 1, 0 ≤ 𝜂 ≤ 1 é𝑠 𝜏 ≤ 0.

(13.41)

A peremfeltételek:
𝜕𝑇

ℎ𝑎 𝑥 = 0, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝑇 = 1 é𝑠 ℎ𝑎 𝑥 = 1, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝜕𝑥 = 0.
ℎ𝑎 𝑟 = 0, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟

𝜕𝑇𝑃𝐶𝑀
𝜕𝑟

𝜕𝜙

= 0 é𝑠 ℎ𝑎 𝜂 = 1, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝜕𝜂 − 𝐵𝑖𝑝 ∙ (𝑇 − 𝜃𝑟−1 ) = 0.

(13.42)
(13.43)

13.1.7 A számítás során használandó egyéb képletek:
Nyomásesés az ágyban:
∆𝑝
𝐿

=𝜌

𝐺2

∞ ∙𝑑𝑝

1−𝜀

1−𝜀

∙ [( 𝜀2 ) ∙ (1,75 + 150 ∙ 𝑅𝑒 )].
𝑝

(13.44)

Határréteg együttható a folyadék és a PCM között
1
3

1

𝑁𝑢𝑝 = 3,22 ∙ 𝑅𝑒𝑝 ∙ 𝑃𝑟 3 + 0,117 ∙ 𝑅𝑒𝑝0,8 ∙ 𝑃𝑟 0,4 ,
1

(13.45)

1

𝑁𝑢𝑝 = 2,42 ∙ 𝑅𝑒𝑝3 ∙ 𝑃𝑟 3 + 0,129 ∙ 𝑅𝑒𝑝0,8 ∙ 𝑃𝑟 0,4 + 1,4 ∙ 𝑅𝑒𝑝0,4 , ℎ𝑎 𝑅𝑒𝑝 > 40.

(13.46)

Határréteg együttható a folyadék és a fal között
1

𝜆

1

𝛼𝑓𝑎𝑙 = (2∙𝑟̅𝑓 ) ∙ [2,576 ∙ 𝑅𝑒 3 ∙ 𝑃𝑟 3 + 0,0936 ∙ 𝑅𝑒 0,8 ∙ 𝑃𝑟 0,4 ].
0

A teljes hőátbocsátási tényező:
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(13.47)

𝑘𝑓𝑎𝑙 =

1
̅0 +𝑒)⁄𝑟
̅0 ]
1
ln[(𝑟
1
+
+
𝐴0 ∙𝛼𝑓𝑎𝑙
2∙𝜋∙𝐿∙𝜆𝑠𝑧𝑖𝑔
𝐴𝑥 ∙𝛼𝑥

,

(13.48)

ahol:
∆𝑇 1/4

𝛼𝑥 = 1,42 ∙ ( 𝐿 )

.

(13.49)

13.2 Fázisváltó anyag fizikai tulajdonságai
Mivel a legtöbb PCM gyártó nem teszi közzé anyagainak fizikai tulajdonságait, ezért szeretném
bemutatni a főbb módszereket, melyekkel a fázisváltó anyagok tulajdonságai meghatározhatók.
Az általam vizsgált anyag a Hexán Kft-től vásárolt DWC 5254 nevű paraffin.
13.2.1 Hővezetési tényező mérése
Hővezetési tényező mérésére több módszert is kifejlesztettek, melyeket a 30. táblázat foglal
össze [126-128].
30. táblázat. Különböző hővezetési tényező mérési módszerek összehasonlítása [126]

C-Therm TCI
Hot Plate Tranziens sík forrás
Mérés sebessége és egyszerűsége

Laser Flash

minta
előkészítése

nem szükséges

hosszas

kevés

hosszas

mérés ideje

5 másodperc

órák

percek

órák (ha nem áll
rendelkezésre a c és a 𝜌)

minta
megsemmisül

nem

igen

igen

igen

λ [W/m K]

0 - 500

hőmérséklet
[°C]

-50 - 200

minimum

17 mm átmérő

maximum

akármekkora

anyag

szilárd, folyadék,
por, paszta
$

költség

Tartomány
0 – 100 (100 – 500,
0-2
kell c)
-100 -100 - 700
1400
Minta mérete
2 azonos méretű
150 x 150
minta
mm
25 x 25 mm
600 x 600
2 azonos méretű
mm
minta, akármekkora

0 – 500 (kell c és 𝜌)
-150 – 2800

12,4 mm átmérő, 0,004
mm vastagság

szilárd

szilárd, folyadék

szilárd

$$

$$

$$$

A paraffint a C-Therm TCI berendezéssel, valamint a Hot Plate módszer segítségével
vizsgáltam.
13.2.1.1 Hot plate módszer
A Hot Plate módszer alapja [14], hogy a vizsgálandó anyagot eltérő hőmérsékletű lapok közé
helyezik, ezért a lapok között hőáram indukálódik. Az állandósult állapot beállta után az anyag
hővezetési tényezőjét a Fourier egyenlet segítségével lehet meghatározni:
∆𝑇
𝑄̇ = 𝜆 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑥 .

115

(13.50)

A hővezetési tényező meghatározása során aszimmetrikus berendezést használtam (a minta
egyik oldalán fűtött, a másik oldalán egy hidegebb lap helyezkedik el, így a hőáram csak egy
irányú lesz), mellyel az egyetem Polimertechnika Tanszékén tudtam mérni. A mérőberendezés
kialakítását a 96. ábra szemlélteti.

96. ábra. A mérőberendezés kialakítása

A hidegebb lap hőmérséklete félvezető Peltier-elemekkel van biztosítva, melynek hűtése
alumínium hűtőbordákkal lett megvalósítva, a 97. ábra szerint. A fűtött lap hőmérsékletét AlCr
ellenálláshuzal állítja be. Az egyenletes hőmérsékleteloszlás eléréséhez a hidegebb-és a fűtött
lapra is réz hőelosztó lap került. Az oldalak hőmérsékletét 2-2 Epcos B57045K termisztor adja
meg, melyek a Steinhart-Hart összefüggés szerint lettek kalibrálva.

98. ábra. A vizsgált minta

97. ábra. A berendezés felépítése

A vizsgált mintát a 98. ábra mutatja. A fázisváltó anyag köré Balsa fából készítettem egy 80x80
mm2-es keretet. A keret magassága és szélessége egyaránt 5 mm, aljára vékony fóliát
ragasztottam, melynek hőellenállását elhanyagoltam.
A mérés során a hidegebb lap hőmérséklete 50,4 °C, a fűtött lapé 64,1 °C volt, tehát a köztük
lévő hőmérsékletkülönbség 13,7 °C, 9,45 W nettó fűtési teljesítmény mellett. A PCM mért
területe 70x70 mm2, magassága 5mm, a következő összefüggéssel számítható a hővezetési
tényezője:
𝜆=

𝑄̇
∆𝑇
𝐴∙
∆𝑥

=

9,45 𝑊
13,7 °C
0,07 𝑚∙0,07 𝑚 ∙
0,005 m
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= 0,18

𝑊
𝑚𝐾

.

(13.51)

Tehát a vizsgált paraffin hővezetési tényezője 57,25 °C-on (a hidegebb- és a fűtött lap
átlaghőmérsékletén) 0,7 W/m K.
13.2.1.2 C-Therm TCI berendezés
A berendezés a módosított tranziens sík forrás módszert használja fel a hővezetési tényező
meghatározására [126]. Hasonlóan a tranziens sík forrás módszeréhez, a berendezés egy
ellenállás hőmérőből áll, valamint egy spirális hőforrás generálja a többlet hőt a szenzor
középpontjában elhelyezve. A hő egy része a minta anyagon keresztül gyorsan elvezetésre
kerül, ez feszültségesést eredményez és ebből a mérőműszer szoftvere ki tudja számítani a
hővezetési tényezőt. A berendezést a 99. ábra mutatja be, mellyel az egyetem Energetikai
Gépek és Rendszerek Tanszékén tudtam méréseket végezni Dr. Gróf Gyula segítségével.

99. ábra. C-Therm TCI berendezés [126]

Mérés során az anyagot csak bele kell önteni a berendezésbe, nem kell külön keretet készíteni
hozzá. A vizsgálat eredményeként nem görbéket, hanem egyből a végleges eredményeket
kaptam meg, melyeket az 31. táblázat tartalmaz. A mérések során a környezeti hőmérséklet
végig 22 °C-os volt.
31. táblázat. Mért eredmények

Mérés sorszáma

Hővezetési tényező
[W/m K]
0,70
1
0,702
2
0,70
3
0,699
4
0,701
5
Mivel mindkét mérési módszerrel azonos eredményt kaptam, ezért kijelenthető, hogy az általam
vizsgált fázisváltó anyag hővezetési tényezője 0,7 W/m K. Az alkalmazások szempontjából
kedvezőbb lenne egy magasabb érték, viszont a kapott eredmény reális, mert a gyártó is ezt az
értéket adta meg.
13.2.2 Hőkapacitás mérése
A hőkapacitás méréseket egy BioPCM nevű anyaggal mutatom be, mert csak ennek az
anyagnak mértem meg a hőkapacitását különböző módszerekkel, a paraffin esetén csak a DSC
méréseket használtam.
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Fajhő mérésére a két legelterjedtebb eljárás a differenciális pásztázó kalorimetria és a T-history
modell alkalmazása. Munkám során mindkét módszerrel megmértem a fázisváltó anyag
fajhőjét, hogy az eredményeket össze tudjam hasonlítani. A két modell főbb jellemzőit az 32.
táblázat foglalja össze.
32. táblázat. Módszerek összehasonlítása [130]

Minta tömege [mg]
Mérés ideje [perc]
Berendezés költsége
Üzemeltetési költség
Mérhető jellemzők
Mérési hiba

DSC
1-50
100
++
++
fajhő, entalpia,
olvadáshő
± 0,1%

T-history
15000
40
+
+
fajhő, entalpia, olvadáshő,
hővezetési tényező
± 3%

13.2.2.1 DSC berendezés
A DSC, azaz differenciális pásztázó kaloriméter a legelterjedtebb termikus analitikai technika
[15-17]. A berendezés méri a minta és a referencia között kialakuló hőáramot az idő és a
hőmérséklet függvényében. A kapott hőáramra a következő összefüggés írható fel:
𝑑𝐻
𝑑𝑡

ahol

𝑑𝐻
𝑑𝑡

a mintával közölt hőáram,

𝑑𝑇
𝑑𝑡

𝑑𝑇

= 𝑐𝑝 ∙ m ∙ 𝑑𝑡 + 𝑓(𝑇, 𝑡),

(13.52)

pedig a melegítés/hűtés sebességét jelenti.

A DSC berendezéssel a Polimertechnika Tanszék laborjában tudtam méréseket végezni, a 100.
ábra szerinti berendezéssel.

101. ábra. Minták helye

100. ábra. DSC berendezés

A mérés során először be kell tölteni a mintákat egy alumíniumból készült mintatartóba, le kell
mérni a tömegüket, majd a tartókat légmentesen le kell zárni. A mintatartó henger átmérője 5
mm. Ezután el kell helyezni a mintákat és a referenciát a berendezésben, a 101. ábra szerint.

118

Végül be kell programozni a készüléket. A berendezés a beállításoknak megfelelően elvégzi a
méréseket, a megfelelő sorrendben.
A berendezéssel 5 db mintát vizsgáltam meg különböző hőmérséklethatárok és
melegítési/hűtési sebességek mellett.
A kapott görbéket a 102. ábra mutatja. Megfigyelhető, hogy a különböző melegítési/hűtési
sebességek miatt a két minta görbéje azonos jellegű, de kisebb sebességnél magasabb étékeket
vesz fel. A fagyási és olvadási pontok nem esnek egybe, a hiszterézis jelenségnek megfelelően.
A hűtési szakaszon két csúcs is megfigyelhető, a másodikon hurok is található. Ez valószínűleg
az aláhűlés következménye. A görbék lineárisak, mikor az anyag állandó fázisban van, ekkor a
bevitt hőáramból a fajhőt lehet kiszámítani. Az adott hőmérsékletváltozáshoz szükséges hőáram
megnövekedése a fázisváltozást szemlélteti, ezt kiintegrálva megkapható az olvadáshő.

102. ábra. DSC méréssel kapott görbék, világoskékkel van jelölve az első minta fűtése, pirossal a hűtése, illetve rózsaszínnel
a második minta fűtése és sötét kékkel a minta hűtése

103. ábra. Görbék kiértékelése
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104. ábra. Kiértékelés megjelenítése

A 103. ábra és 104. ábra a mérés kiértékelését szemlélteti. A kapott görbéken be kell jelölni a
fázisváltozás kezdetét és végét, majd a TA Universal Analysis program kiintegrálja a görbe
feletti területet, ami az olvadáshőnek felel meg.
33. táblázat. A mért minták adatai

Mérési tartomány [°C]
Hőmérsékletráta [°C/min]
Minta tömege [mg]
Olvadáshő [J/g]

1. minta
5÷65
10
4,72
161,4

2. minta
5÷65
5
4,72
163,06

3. minta
-10÷65
1
8,28
154,84

4. minta
-10÷65
3
8,28
161,35

5. minta
-10÷65
5
8,28
163,16

A vizsgált PCM átlagos olvadáshője a 33. táblázat alapján 160,7 J/g, atmoszférikus viszonyok
mellett.
A berendezés a hőáram és a hőmérséklet értékéből ki tudja számítani a fajhőt, és a hőmérséklet
függvényében ábrázolja. Mivel más a fajhő értéke szilárd illetve folyadék fázisban, valamint a
fázisváltozás közben, ezért a kapott görbéket három részre bontottam, és trendvonalat
illesztettem rájuk. A diagramok a 3. minta eredményeit ábrázolják. A 107. ábrán a fázisváltozás
közbeni hőkapacitás látható, amely nagyrészt az olvadáshőből áll, de nem szabad
megfeledkezni arról a tényről, hogy fajhője itt is van az anyagnak, hiszen a hőmérséklete
változik.
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106. ábra. Folyadék fajhő

105. ábra. Szilárd fajhő

107. ábra. Hőkapacitás fázisváltozás közben

Az öt minta átlagos fajhőjét szilárd és folyadék fázisban a 34. táblázat foglalja össze.
34. táblázat. Átlagos fajhők

Fajhő [J/(g°C)] 1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 5. minta
2,41
2,34
2,37
2,39
2,35
Szilárd fázis
3,38
3,31
3,34
3,29
3,36
Folyadék fázis

A táblázatból látható, hogy szilárd fázisban, -5÷15 °C-ig, 2,37 ± 0,1% J/(g °C), folyadék
fázisban pedig 25 és 65 °C között, 3,34 ± 0,1% J/(g °C) az átlagos fajhő.
13.2.2.2 A Thermal delay, azaz termikus késleltetési modell
A termikus késleltetési modell a T-history modell továbbfejlesztett változata [131], mely a
fázisváltó anyag és a referenciafolyadék közötti, adott időpontbeli hőmérsékletkülönbségen
alapszik minden adott hőmérsékletnél, nem pedig az időbeli eltérésen.
A modell segítségével mérni lehet a fázisváltozási hőt, a fázisváltozás kezdetén és végén fellépő
hőmérsékleteket és fajhőket, a fázisváltozás közbeni hőtároló képességet és az effektív fajhőt.
A méréshez két darab, kis átmérőjű, hosszú kémcső szükséges, melyet fázisváltó anyaggal,
illetve valamilyen referenciafolyadékkal kell feltölteni, mely esetemben víz volt. Először a
csöveket egy kamrában a PCM olvadási hőmérséklete fölé, állandó hőmérsékletűre kell
melegíteni. Ehhez az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Stokes laborjában
található konvekciós szárítót használtam. Ezután szintén hasonló környezeti feltételek mellett
addig kell hűteni a PCM-et és a referenciafolyadékot, külső állandó levegő hőmérséklet mellett,
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míg a fázisváltó anyag teljesen meg nem szilárdul. A hűtéshez a Tanszék hűtőjét használtam.
A méréshez szükséges eszközöket a 108. ábra mutatja.

108. ábra. Mérési elrendezés

A méréshez ezen kívül szükség van 3 db termoelemre, melyek a két anyag, illetve a környezet
hőmérsékletét mérik, egy adatgyűjtőre, illetve egy számítógépre, a mért adatok tárolásához.
A kémcsövekbe kerülő PCM és víz tömege egységesen 0,02413 kg, a kémcsövek tömege
0,01374 kg. A kémcsövek üvegből készültek, fajhőjük 820 J/kg K. Mivel a fázisváltó anyag és
a víz sűrűsége nem azonos, ezért a két kémcső sem azonos magasságig van feltöltve. Ezt
figyelembe véve a vizsgált PCM felülete 0,04197 m2, a víz felülete pedig 0,03648 m2.

109. ábra. A PCM és a referencia folyadék hűlési görbéje [131]

A mérés kiértékelését a 109. ábra illetve a következő képletek használásával végeztem el:
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Hőmérleg egyenletek a fázisváltó anyagot, illetve vizet tartalmazó kémcsövekre:
(𝑚𝑘𝑐𝑠 ∙ 𝑐𝑝,𝑘𝑐𝑠 + 𝑚𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑐𝑝,𝑃𝐶𝑀 ) ∙ (𝑇𝑖,𝑃𝐶𝑀 − 𝑇𝑖−1,𝑃𝐶𝑀 ) = ℎ𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝐴𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑑𝐼𝑖,𝑃𝐶𝑀 ,.(13.53)

(𝑚𝑘𝑐𝑠 ∙ 𝑐𝑝,𝑘𝑐𝑠 + 𝑚𝑣í𝑧 ∙ 𝑐𝑝,𝑣í𝑧 ) ∙ (𝑇𝑖,𝑣í𝑧 − 𝑇𝑖−1,𝑣í𝑧 ) = ℎ𝑣í𝑧 ∙ 𝐴𝑣í𝑧 ∙ 𝑑𝐼𝑖,𝑣í𝑧 . (13.54)
Az időlépés alatt bekövetkező hőmérsékletváltozás implicit integrálközelítő összeggel:
𝑑𝐼𝑖,𝑃𝐶𝑀 = (𝑇𝑖,𝑃𝐶𝑀 + 𝑇𝑖+1,𝑃𝐶𝑀 − 2 ∙ 𝑇𝑎 ) ∙ (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 )/2,

(13.55)

𝑑𝐼𝑖,𝑣í𝑧 = (𝑇𝑖,𝑣í𝑧 + 𝑇𝑖+1,𝑣í𝑧 − 2 ∙ 𝑇𝑎 ) ∙ (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 )/2.

(13.56)

dI értéke a hűlési görbék és a külső hőmérséklet által közrefogott terület a 𝑡𝑖+1 és a 𝑡𝑖 időlépés
között.
A

ℎ𝑃𝐶𝑀
ℎ𝑣í𝑧

entalpia arányt 1-nek feltételezve a számítás hibája kevesebb, mint 3% [131] Ezzel a

közelítéssel élve a (11.53)-(11.56) egyenletek összevonásával a következő egyenlet szerint
fejezhető ki a fázisváltó anyag effektív fajhője:
𝑐𝑝,𝑒𝑓𝑓,𝑃𝐶𝑀 =

𝑚𝑘𝑐𝑠 ∙𝑐𝑝,𝑘𝑐𝑠 +𝑚𝑣í𝑧 ∙𝑐𝑝,𝑣í𝑧
𝑚𝑃𝐶𝑀 ∙𝐴𝑣í𝑧

∙ 𝐴𝑃𝐶𝑀 ∙

(𝑇𝑖,𝑣í𝑧 −𝑇𝑖−1,𝑣í𝑧 )∙(𝑇𝑖,𝑃𝐶𝑀 +𝑇𝑖+1,𝑃𝐶𝑀 −2∙𝑇𝑎 )
(𝑇𝑖,𝑃𝐶𝑀 −𝑇𝑖−1,𝑃𝐶𝑀 )∙(𝑇𝑖,𝑣í𝑧 +𝑇𝑖+1,𝑣í𝑧 −2∙𝑇𝑎 )

−

𝑚𝑘𝑐𝑠 ∙𝑐𝑝,𝑘𝑐𝑠
𝑚𝑃𝐶𝑀

.(13.57)

A 110. ábra mutatja a hűtés során mért hőmérséklet értékeit a fázisváltó anyagnak és a víznek.
Látszik, hogy 20 °C-nál van egy törés, itt kezd el megszilárdulni a PCM. A víz és a PCM
hőkapacitásának összehasonlításával kapható meg a fázisváltó anyag hőkapacitása, az
olvadáshője, valamint a fajhője a hőmérséklet függvényében.

110. ábra. PCM és víz hőmérséklete az idő függvényében

A 110. ábra mutatja a PCM hőkapacitását a hőmérsékletének függvényében. Pár mérési hibától
eltekintve (melyeket átlagolással kiküszöböltem) megállapítható, hogy a szilárd állapotban lévő
anyag fajhője közel konstans, 2.800 J/kg K, a folyadék állapotú anyag fajhője 1.600 – 1.800
J/kg K. Ezek az értékek alacsonyabbak, mint a DCS berendezéssel mért 3.340 – 2.370 J/kg K,
ez a mérés pontatlanságából származik, melyet az okozhatott, hogy a hőmérsékletérzékelő nem
az anyagok belsejének hőmérsékletét mérték, hanem a kémcső falához közelebbi részekét.
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Az anyag olvadáshőjét az ábrán pirossal jelölt terület adja, melyet numerikus integrálással lehet
megkapni. A görbe alatti teljes területből le kell vonni az anyag fajhőjét az adott
hőmérsékletértékeken, ezt szimbolizálja a piros vonal amely a szilárd és folyadék fajhőket köti
össze. A maradék terület az olvadáshő, ez 135.000 J/kg. Ez az érték is alacsonyabb, mint
160.700 J/kg, a DSC eredménye, valószínű ez is az előbb említett hibának köszönhető.

111. ábra. PCM hőkapacitása a hőmérsékletet függvényében

13.2.3 Sűrűség mérés
A fázisváltó anyag sűrűségét több hőmérsékleti pontban kell vizsgálni, mivel értéke a
hőmérséklet függvényében változik. A kísérlet során a PCM-et kémcsőbe töltöttem,
megmértem a kémcső és a fázisváltó anyag tömegét külön-külön, majd fokozatos melegítés
mellett 5 különböző hőmérsékleten leolvastam az anyag térfogatát.
A fázisváltó anyag és a kémcső tömege:
 kémcső: 22,417 g,
 kémcső+PCM: 30,447 g.
A mért értékeket és a belőlük számolt sűrűséget a 35. táblázat tartalmazza.
35. táblázat. Mért eredmények

Hőmérséklet [°C] Térfogat [cm3] Sűrűség [kg/m3]
9,44
803,2
35
9,45
802,3
40
9,47
800,5
45
9,60
744,7
50
9,62
743,0
55
9,64
741,3
60
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112. ábra. PCM sűrűsége, kékkel jelölve a szilárd, pirossal a folyadék fázis sűrűsége látható

A mérések és a 112. ábra alapján megfigyelhető, hogy a hőmérséklet növekedésével a fázisváltó
anyag sűrűsége csökken. Szilárd fázisban a sűrűség átlagosan 802 kg/m3, folyadék fázisban
pedig 743 kg/m3.
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