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1 A téma ismertetése, célkitűzés 

A fázisváltó anyagok (Phase Change Material – PCM) 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 nélkülözhetetlen egy 

tároló, ami képes kiegyenlíteni az időben változó rendelkezésre állás és változó felhasználás 

különbségeit. A tároló alkalmazása megoldást jelent számos problémára. 

A kutatásom célja 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 hőmérséklet 

pedig általában 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 kidolgoznom, ami a 

műszaki megfelelőség mellett gazdasági szempontból is versenyképes lehet. 

A legtöbb fázisváltó anyaggal töltött tárolót bemutató cikk 1-1 laboratóriumi vizsgálatot mutat 

be, ahol a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges feltételekről nem kapunk választ. 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, vagy nem teljesen ismertek. Hogyan 

válnak ezek ismerté? Elegendő-e a gyártók adatszolgáltatása, 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 1.: Megszakított fázisváltásnál a hiszterézis nagyban befolyásolja a lejátszódó 

folyamatot. 



Hipotézis 2,: A fázisváltó anyagok szűk hőmérséklettartományban a legversenyképesebbek a 

vizes tárolókhoz képest, viszont a valós hőtároló képességük nagyban függ a 

hőmérséklettartománytól és az anyagi jellemzőktől. 

Hipotézis 3.: A gyártók általi adatszolgáltatás kevés ahhoz, hogy precízen lehessen egy 

feladatra egy látens hőtárolót méretezni. 

Az energiatároló kapacitása a tároló méretének és hőtároló tömegének növelésével 

tetszőlegesen növelhető, a megfelelő töltési és kisütési teljesítmény elérése azonban problémát 

jelent. A legtöbb kutatás a kapszulázott PCM-ekben látja a megoldást, a gyakorlati alkalmazás 

során azonban számtalan kérdés merül fel 

 megfelelő-e az élettartama a kapszulázott PCM-mel feltöltött rendszernek? 

 a kapszula sérülése kockázatot jelent a rendszer üzeme szempontjából; akkor is, ha 

maga az anyag nem mérgező, vagy agresszív; 

 kétséges a megoldás ár-érték aránya. 

Hipotézis 4.: A kapszulás technológia ár-érték arányban nem megfelelő, ezért egy olyan 

hőtároló szerkezetre van szükség, ami megfelelő tárolási teljesítményt tesz lehetővé és 

gazdasági szempontból is megfelelő. 

A jég esetén a felületi hőátbocsátási tényező segítségével a fázisváltozás folyamata 

egyszerűbben modellezhető: 

 �̇�𝑗é𝑔 = (kA)𝑗é𝑔 ∙ ∆T𝑙𝑛,𝑗é𝑔, (1) 

ahol �̇�𝑗é𝑔 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) 

ahol L1-L6 a felületi hőátbocsátási tényező meghatározásához szükséges konstansok, melyek 

értéke gyártók katalógusaiból ismert, (1 − 𝜉) pedig a szilárd részarány. Az L1-L6 konstansok 

segítségével meghatározható a tároló által leadott/felvett teljesítmény a tárolóban lévő hőtároló 

anyag szilárd arányának függvényében (1. ábra). 

 
1. ábra. Jeges tároló felületi hőátbocsátási tényezője 



A jég 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 5.: Létezik a jeges tárolóhoz hasonló felületi hőátbocsátási tényező, ami egyszerűen 

írja le a fázisváltó anyaggal töltött tároló viselkedését. 

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 6.: A hűtési rendszerekben komoly energiamegtakarítás érhető el a fázisváltó anyagot 

tartalmazó tárolók alkalmazásával. 

A dolgozat további részében a hipotéziseimet kívánom bizonyítani. Nem célom és nem is 

kompetenciám a fázisváltás kémiai- és fizikai folyamatainak vizsgálata, dolgozatomban tisztán 

a jelenség épületgépészeti célra való leírására törekszem. 

 

 

 



2 Előzmények, kutatási módszerek 

A fázisváltó anyagok legfontosabb hőtechnikai tulajdonsága a termikus hiszterézis. A víz-jég 

halmazállapotváltásnál az állapotváltozás egy hőmérsékleten történik, illetve az olvadás és a 

megszilárdulás hőmérséklete is azonos (2. ábra/a). A fázisváltó anyagoknál a vízzel ellentétben 

termikus hiszterézis figyelhető meg. Ez a szilárd-folyékony fázisváltás példáján keresztül 

bemutatva azt jelenti, hogy az olvadási és megszilárdulási hőmérsékletek nem esnek egybe (2. 

ábra/b). A legtöbb anyagnál ezen kívül a fázisváltás nem egy-egy diszkrét hőmérsékletnél 

következik be, hanem egy bizonyos hőmérséklettartományban zajlok le (2. ábra/c). A 

hiszterézis a gyakorlati alkalmazást és a modellezést is nehezíti, mert a gyakorlatban egy szűk 

hőmérsékletkülönbség mellett kell dolgoznia a PCM-nek. A széles hiszterézis nem fér bele a 

teljes működési tartományba, ezáltal a PCM kevesebb energiát tud eltárolni. Az aláhűlés 

jelensége tovább tágítja a hiszterézis tartományt (2. ábra/d). 

 
2. ábra. a) víz-jég halmazállapotváltozás, b) ideális hiszterézis, c) valós hiszterézis, d) PCM aláhűlés 

A gyakorlati alkalmazás során nem feltétlenül zajlik le a teljes fázisváltozási ciklus. A 

megszakított fázisváltozás leírására a szakirodalomban több, egymással összhangban nem 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 3. 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 

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 szerint 

a visszahűlésnél az anyag az olvadási görbén maradva éri el a T2 hőmérséklet pontot. 



 
3. ábra. Megszakított olvadás modellezésére használt modellek 

A bemutatott modellek és az eredményeik egymással ellentmondanak, ezért a vizsgálatom célja 

a két modell összehasonlítása, szükség esetén egy új modell megalkotása.  

A vizsgálatok alapját jelentő hőmérséklet-entalpia adatpárokat DSC (differenciális pásztázó 

kaloriméter, a legelterjedtebb termikus analitikai technika) mérések segítségével határoztam 

meg. A vizsgált anyagok releváns anyagtulajdonságait a 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat. A megszakított fázisváltásnál használt fázisváltó anyagok tulajdonságai 

Tulajdonság P53 C.zsír20 

Olvadási hőmérséklet (°C) 53,5 20 

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 épületgépészeti rendszerek jellemzően kötött hőfoklépcsővel működnek (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). 

 

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 általában nem állapítható meg a 

hőtároló anyag viselkedése a hiszterézis-tartományban (az olvadás véghőmérséklete és a fagyás 

véghőmérséklete közötti tartományban) , így tetszőleges hőmérséklet-határokra nem lehet 

meghatározni a hőtároló valós kapacitását. Mérésekkel határoztam meg különböző anyagok 

hőtechnikai tulajdonságait. A vizsgált anyagok között találhatók szerves, szervetlen valamint 

bio anyagok is. Az egyes tulajdonságok méréséhez a következő eszközöket és elveket 

használtam: 

 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). 

A 4. ábrán látható bordás-csöves hőcserélőt tartalmazó fázisváltó anyagot tartalmazó hőtároló 

vizsgálatára matematikai modellt készítettem. 

 
4. ábra. A hőtároló belső szerkezete 

A tároló szimmetria tengelyeit felhasználva a legkisebb elemi egység hőtani vizsgálatával kell 

kezdeni az egyszerűsített modell felépítésének folyamatát. 

Az elemi egységben áramló közeg és az elemi egységben lévő PCM közötti hőcserét a (3) 

differenciálegyenlet írja le (5. ábra). 

 
5. ábra. Hőcsere magyarázata 

 �̇�𝑣í𝑧 ∙ 𝑐 𝑣í𝑧 ∙ 𝑇𝑣í𝑧 − �̇�𝑣í𝑧 ∙ 𝑐 𝑣í𝑧 ∙ (𝑇𝑣í𝑧 +
𝜕𝑇𝑣í𝑧

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

𝜕𝑇𝑐𝑠

𝜕𝜏
, (3) 

ahol �̇�𝑣í𝑧, 𝑐 𝑣í𝑧, 𝑇𝑣í𝑧 rendre a víz tömegárama, fajhője, és hőmérséklete; 𝑥 a hosszúsági 

koordináta; 𝑘 a hőátbocsátási tényező; 𝐷𝑐𝑠, 𝑚𝑐𝑠, 𝑐𝑐𝑠, 𝑇𝑐𝑠 rendre a hőcserélő csövének átmérője, 

anyagának tömege, fajhője és hőmérséklete; 𝜏 pedig az idő. 

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 a (3)-as egyenlet 

jobb oldalának utolsó tagját elhanyagolhatjuk. 

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), (4) 

ahol 𝑛 a térbeli egységek sorszáma, 𝑇𝑃𝐶𝑀 a PCM hőmérséklete, 𝑁𝑇𝑈 pedig az átviteli 

egységszám. 



A víz egységen belül leadott teljesítménye (�̇�𝑣í𝑧): 

 �̇�𝑣í𝑧,𝑛 = �̇�𝑣í𝑧 ∙ 𝑐𝑣í𝑧 ∙ (𝑇𝑣í𝑧,𝑛 − 𝑇𝑣í𝑧,𝑛−1). (5) 

Tároló hőteljesítménye (�̇�𝑡á𝑟𝑜𝑙𝑡): 

 �̇�𝑡á𝑟𝑜𝑙𝑡,𝑛 = k ∙ A ∙ (𝑇𝑣í𝑧 − 𝑇𝑃𝐶𝑀) =
𝑚𝑃𝐶𝑀∙𝑐𝑃𝐶𝑀∙(𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑛−1−𝑇𝑃𝐶𝑀,𝑛)

𝜏
. (6) 

Létrehoztam egy összefüggést, mely képes a tároló egészét modellezni, képes a hőteljesítményt 

(�̇�(𝜏)) a hőközvetítő folyadék térfogatárama (�̇�𝑣í𝑧), hőmérséklete (𝑇𝑣í𝑧,𝑏𝑒) és a tárolóban lévő 

anyag hőmérséklete (𝑇𝑃𝐶𝑀) és fázisa (𝜉𝑃𝐶𝑀) segítségével meghatározni. 

 �̇�(𝜏) = 𝑓(�̇�𝑣í𝑧, 𝑇𝑣í𝑧,𝑏𝑒 , 𝑇𝑃𝐶𝑀 , 𝜉𝑃𝐶𝑀). (7) 

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 6. ábrán látható, fényképe 

pedig a 8. ábrán, paramétereit a 2. táblázat tartalmazza és a 3. táblázatban bemutatott P53-as 

paraffin található benne. A továbbiakban: „A” Tároló. 

A második egy telekommunikációs állomásra lett beépítve, geometriája a 7. ábrán látható, 

fényképe az 9. ábrán, paramétereit a 2. táblázat tartalmazza és a 3. 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 továbbiakban: „B” Tároló. 

A két tárolóra azonos, a 2.3. pont szerinti modellt alkalmaztam, azonban az egyes cellák 

peremfeltételei az eltérő geometriának megfelelően eltérnek egymástól.  

A tárolók nemcsak geometriájukban térnek el, hanem a fázisváltó anyag töltetben is. A 

validációs mérésekhez az „A” tároló egy fűtési, a „B” tároló egy hűtési rendszerben üzemelt. 

 
6. ábra. „A” Tároló hőcserélője 

 
7. ábra. „B” Tároló hőcserélője 



 
8. ábra. „A” Tároló 

 
9. ábra. „B” Tároló 

 

2. táblázat. A mérésekhez felhasznált tárolók tulajdonságai 

Fizikai tulajdonság „A” Tároló „B” Tároló Mértékegység 

Csősorok száma 8 40 db 

1 csősorban található párhuzamos csövek száma 12 14 db 

Bordák száma 150 200 db 

Bordák távolsága 6 5 mm 

Szélessége 412 610 mm 

Hossza 540 1294 mm 

Magassága 1114 1532 mm 

Szigetelés vastagsága 50 50 mm 

Térfogata 0,25 1,14 m3 

Üres tömege 62 264 kg 

Fázisváltó anyag tömege 98,5 508 kg 

Össztömege 160,5 772 kg 

3. táblázat. A mérésekhez felhasznált fázisváltó anyagok tulajdonságai 

Fizikai tulajdonság P53 paraffin CrodaTherm 21 Mértékegység 

Látens hő (olvadáshő) 196,2 ± 0,1% 190 ± 0,1% kJ/kg 

Tsz
olv - Olvadás kezdő hőmérséklete 50,5 ± 0,1% 19,5 ± 0,1% °C 

Tf
olv - Olvadás véghőmérséklete 56,5 ± 0,1% 21,4 ± 0,1% °C 

Tsz
szil - Fagyás véghőmérséklete 49,5 ± 0,1% 18,5 ± 0,1% °C 

Tf
szil - Fagyás kezdő hőmérséklete 55,7 ± 0,1% 20,3 ± 0,1% °C 

Szilárd sűrűség 802 ± 5 891 ± 5 kg/m3 

Folyékony sűrűség 743 ± 5 850 ± 5 kg/m3 

Szilárd fajhő 4,1 ± 0,1% 2,3 ± 0,1% kJ/(kg·K) 

Folyékony fajhő 3,1 ± 0,1% 1,9 ± 0,1% kJ/(kg·K) 

Szilárd hővezetési tényező 0.7 ± 1% 0,18 ± 1% W/(m K) 

Folyékony hővezetési tényező 0.7 ± 1% 0,15 ± 1% W/(m K) 

 

A „B” tároló egy telekommunikációs központba került beépítésre, az elektronikai eszközökkel 

szomszédos szobában, a 10. ábrán látható kapcsolást alkalmazva, melynek eleme két különálló, 

egy-egy termoventilátorral ellátott folyadékkör, melyet a tároló kapcsol össze 

A rendszer fő eleme a fázisváltó anyaggal töltött tároló, melyben egy speciális kialakítású 

kétkörös bordás-csöves hőcserélőfelület található ,hogy elkülönüljön a külső és belső 

termoventilátorok köre. Vizes hőtárolóval nem lehetett volna megoldani a feladatot, mert a 



csekély hőmérsékletkülönbség miatt szükséges nagyméretű vizes tároló nem fért volna el a 

rendelkezésre álló térben. 

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 külső 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 betárolás közben is lehetséges hűtőrendszerként 

használni a konstrukciót. A tároló gyakorlatilag a két munkaközeg, azaz belső és a külső 

folyadék kör  közötti hőcserélő, ami tároló funkciót is ellát. 

A betárolási és kitárolási ciklusokat a konstrukcióhoz tartozó szabályozórendszer végzi, a 10. 

ábrán látható PT1, PT2, PT3, PT4, PT5 és PT6 hőmérséklettávadók alapján. 

 

10. ábra. „B” Tároló kapcsolása a vizsgált telekommunikációs telephelyen 



3 A kutatómunka összefoglalása és a tézisek ismertetése 

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 Psz
olv és Pf

szil pontok összekötésével kapott átlón helyezkedik 

el. 

A megszakított olvadás (ábra/a) a Px
olv - Px

sarok - Psz,x
sarok - Psz

szil - P0, a megszakított fagyás 

(ábra/b) a Px
szil - Px

sarok - Pf,x
sarok - Pf

olv - P0 pontokon keresztül zajlik. A megszakított 

fázisváltozás jellemzője a teljes hiszterézist modellező négyszögön belül elhelyezkedő, 

megszakított olvadás esetén Px
olv - Px

sarok - Psz,x
sarok - Psz

olv, megszakított szilárdulás esetén Px
szil 

- Px
sarok - Pf,x

sarok - Pf
szil sarokpontok által meghatározott kisebb négyszög. 

 
A négyszög sarokpontjait a következő arányokkal jellemezhetjük megszakított olvadás 

esetén: 

 𝜉𝒙
𝒐𝒍𝒗 =

(𝑻𝒙
𝒐𝒍𝒗−𝑻𝒔𝒛

𝒐𝒍𝒗)

(𝑻𝒇
𝒐𝒍𝒗−𝑻𝒔𝒛

𝒐𝒍𝒗)
=

(𝑻𝒙
𝒔𝒂𝒓𝒐𝒌−𝑻𝒔𝒛

𝒐𝒍𝒗)

(𝑻𝒇
𝒔𝒛𝒊𝒍−𝑻𝒔𝒛

𝒐𝒍𝒗)
=

(𝑻𝒔𝒛,𝒙
𝒔𝒂𝒓𝒐𝒌−𝑻𝒔𝒛

𝒐𝒍𝒗)

(𝑻𝒔𝒛
𝒔𝒛𝒊𝒍−𝑻𝒔𝒛

𝒐𝒍𝒗)
, (T2.1) 

megszakított fagyás esetén pedig: 



 𝜉𝒙
𝒔𝒛𝒊𝒍 =

(𝑻𝒇
𝒔𝒛𝒊𝒍−𝑻𝒙

𝒔𝒛𝒊𝒍)

(𝑻𝒇
𝒔𝒛𝒊𝒍−𝑻𝒔𝒛

𝒔𝒛𝒊𝒍)
=

(𝑻𝒇
𝒔𝒛𝒊𝒍−𝑻𝒙

𝒔𝒂𝒓𝒐𝒌)

(𝑻𝒇
𝒔𝒛𝒊𝒍−𝑻𝒔𝒛

𝒐𝒍𝒗)
=

(𝑻𝒇
𝒔𝒛𝒊𝒍−𝑻𝒇,𝒙

𝒔𝒂𝒓𝒐𝒌)

(𝑻𝒇
𝒔𝒛𝒊𝒍−𝑻𝒇

𝒐𝒍𝒗)
. (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 (Tsz
szil, 

hsz
szil), (Tsz

olv, hsz
olv), (Tf

olv, hf
olv), (Tf

szil, hf
szil) 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: 

∆𝒉 = 𝒇(𝑻𝟏;  𝑻𝟐). (T3.1) 

 Ha   T1 ≤ Tsz
szil és  Tsz

olv <T2 <  Tf
olv     

vagy Tsz
szil ≤ T1 < Tf

szil és  Tf
olv <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: 

∆𝒉 = 𝒇(𝑻𝟏;  𝑻𝟐;  𝒉𝟏). (T3.2 ) 

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 Tf
szil–Tsz

olv 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 

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: Tsz
olv, Tf

ol 

, Tf
szil és Tsz

szil; 

 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 

 (𝑘 ∙ 𝐴)𝑃𝐶𝑀 =
�̇�𝑃𝐶𝑀

∆T𝑙𝑛,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. 

 



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: 

 𝑴𝑰𝑵(∑ (𝑬𝑯,𝒊)
𝒏𝒂𝒑
𝒊=𝟏 ) = 𝑴𝑰𝑵 (∑ (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

𝑬𝑬𝑹𝑻𝒌𝒔,𝒊(𝑸𝑯,𝒊−𝑸𝑻,𝒊)
)

𝒏𝒂𝒑
𝒊=𝟏 ), (T6.1) 

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 

végezhető el a tároló feltöltése és mennyi villamosenergia megtakarítást jelent a 

kisütése. 

 



4 Az elért eredmények hasznosítása 

A fázisváltó tárolók alkalmazásához egyenlőre nem áll rendelkezésre elég információ a 

szakirodalomban egy tervezőmérnök számára, 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 olyan tároló konstrukciót 

megalkotnom, 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 

telekommunikációs központba építettem be. A megoldással a 2019. év során, éves 57,6% 

villamos energia megtakarítást sikerült elérni (11. ábra). Ez a feladat a rendszer szűk 

hőmérséklethatárai miatt hagyományos vizes tárolóval ésszerű keretek között nem lett volna 

megoldható. 

 

11. ábra. Éves villamosenergia fogyasztás 

Úgy gondolom, hogy dolgozatom célkitűzéseit sikerült elérnem: hipotéziseimet igazoltam, és 

olyan új modelleket alkottam, amelyek támogatni tudják a tervező mérnökök munkáját.  
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