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Streszczenie:   Na podstawie analizy przeprowadzonych 

badań zaproponowano rozwiązanie polegające na jednoczesnym 

zastosowaniu dwóch różnych materiałów fazowo zmiennych w 

jednej przegrodzie oraz wyznaczono warunki konieczne do 

efektywnego wykorzystania materiałów zawierających PCM 

użytych w połączeniu z matami. Wyniki pomiarów stanowią 

również podstawę do wyznaczenia rzeczywistych charakterystyk 

termicznych przegrody zawierającej materiał fazowo zmienny, co 

pozwoli na stworzenie narzędzia projektowego do doboru 

odpowiedniej powierzchni materiałów zawierających PCM w 

stosunku do obciążenia termicznego budynku. 

Słowa kluczowe:  fizyka budowli, pojemność cieplna, materiały 

fazowo zmienne. 

1. WSTĘP 

Brak zbieżności czasowej popytu i możliwej podaży energii 

cieplnej wewnątrz obiektów budowlanych jest przyczyną 

poszukiwań skutecznych sposobów magazynowania ciepła 

i chłodu. Jedną z biernych metod jest wykorzystanie ciepła 

utajonego materiałów fazowo zmiennych (w skrócie PCM). 

Literatura wskazuje na duży potencjał akumulowania ciepła 

przez tego typu materiały i tym samym istotny wpływ na 

polepszenie warunków termicznych mikroklimatu wnętrz 

[1,4,5,7,8,9]. Niemniej problemem jest rozbieżność 

pomiędzy teoretycznymi właściwościami PCM a ich 

rzeczywistym wykorzystaniem [2,3,6]. Wskazane jest 

określenie rzeczywistej efektywności zastosowanych 

materiałów i ich wpływu na możliwości akumulowania 

energii przez przegrody budowlane [1].  

Jak wynika z przeprowadzonych symulacji komputerowych 

kolejną problematyczną kwestią w doborze temperatury 

przemiany fazowej użytego PCM jest konieczność 

dokonania wyboru. Ochrona pomieszczenia tylko przed 

szczytowymi temperaturami, bądź ustalenia priorytetu 

najdłuższego okresu z warunkami komfortu termicznego, 

ale z krótkimi i uciążliwymi maksymalnymi temperaturami 

powietrza [1,10]. W celu rozszerzenia zakresu efektywnego 

wykorzystania PCM można próbować połączyć dwa 

materiały o różnych zakresach temperatury przemiany 

fazowej. 

2. CEL I ZAKRES PODJĘTYCH BADAŃ 

 

Celem podjętych badań było określenie rzeczywistego 

zachowania się materiałów fazowo zmiennych (PCM) w 

przegrodzie budowlanej przy zadanej, dynamicznie 

zmieniającej się temperaturze otoczenia. Założono, że 

priorytetową funkcją PCM w przegrodzie jest 

akumulowanie nadmiernych zysków ciepła oraz ochrona 

wnętrza przed przegrzewaniem w okresie letnim, co 

determinowało warunki przyjęte podczas eksperymentu. 

Analiza wyników pomiarów koncentruje się na 

maksymalnych efektach, które są możliwe do osiągnięcia 

poprzez wykorzystanie ciepła utajonego przemiany fazowej 

badanych materiałów. Na podstawie analizy 

przeprowadzonych badań zaproponowano rozwiązania 

polegające na jednoczesnym zastosowaniu dwóch różnych 

materiałów fazowo zmiennych w jednej przegrodzie. 

Wyznaczono warunki konieczne do efektywnego 

wykorzystania zestawu wybranych materiałów.  

Przedstawione wyniki pochodzą z jednego z wielu etapów 

zadania zmierzającego do efektywnego wykorzystania 

ciepła utajonego przemiany fazowej dla polepszenia 

komfortu termicznego pomieszczeń.[12] 
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3. BADANIA MATERIAŁÓW FAZOWO 

ZMIENNYCH W KOMORZE KLIMATYCZNEJ 

Pomiar poszczególnych parametrów był podstawą do 

analizy wpływu materiałów fazowo zmiennych na 

możliwości akumulacyjne przegrody przy zadanych 

warunkach termicznych. Czas trwania poszczególnych 

cykli oraz  przebieg temperatury wewnątrz komory ciepłej 

zostały tak dobrane, aby odpowiadał warunkom  panującym 

w okresie letnim i przejściowym wewnątrz nasłonecznio-

nych pomieszczeń zlokalizowanych w polskich warunkach 

klimatycznych.  [12] 

3.1. Stanowisko pomiarowe oraz charakterystyka 

użytych materiałów 

Badania miały charakter porównawczy – punktem 

odniesienia było użycie tradycyjnego materiału 

budowlanego (zwykłej płyty gipsowo kartonowej) oraz 

ocena korzyści wynikających z użycia materiałów fazowo 

zmiennych. Stanowisko pomiarowe zostało skonstruowane 

w zespole komór klimatycznych. [12]-[15]. Przegrodą 

podstawową, do której były mocowane dodatkowe warstwy 

była lekka ściana szkieletowa o wymiarach 195 cm x 210 

cm. Podstawowe warstwy przegrody stanowią: 15 

centymetrowa płyta styropianowa oraz wewnętrzna okła-

dzina z płyty gipsowo- kartonowej. Powierzchnia przegro-

dy w „komorze ciepłej” została podzielona na cztery pola 

pomiarowe, do których mocowane były dodatkowe 

warstwy materiałów - elastyczne maty z „pęcherzami” 

(kapsułkami) wypełnionymi skoncentrowaną postacią 

organicznego materiału fazowo zmiennego.  

Badania w skali rzeczywistej zostały poprzedzone 

pomiarami użytych materiałów w kalorymetrze różnico-

wym DSC. Użyto próbek o wadze 2,4 g i 1,9 g oraz zakresu 

temperatur od - 40oC do 70oC. Zmiana temperatury 

następowała z szybkością 10 K/minutę. [13] 

W pierwszym polu badawczym przymocowano matę zwaną 

dalej bioPCM 23. Z przeprowadzonego pomiaru w 

kalorymetrze DSC wynika, że zastosowany materiał 

wykazuje największe możliwości akumulacji energii 

cieplnej w temperaturze 23,33oC, a ciepło jego przemiany 

fazowej wynosi 146,29 kJ/kg. 

W drugim polu badawczym została przymocowana mata z 

materiałem zwanym dalej bioPCM 25. Wyniki pomiaru 

wskazują na największe możliwości akumulacji ciepła w 

temperaturze 24,6oC i ciepło przemiany fazowej wynoszące 

177,4 kJ/kg. 

W trzecim polu badawczym została przymocowana mata z 

materiałem zwanym dalej bioPCM 23 M51, zawierająca 

PCM o tych samych parametrach, co bioPCM 23 ale w 

zwiększonej ilości czego wynikiem jest zwiększona 

grubość kapsułek.  

Użyte materiały zostały zmierzone i zważone. Wyniki są 

następujące: mata bioPCM 23 waży 1890 g/m2, a grubość 

jej wgłębień wynosi średnio 0,7 cm, dla maty  bioPCM 25 

waga to 1880g/m2 i grubość 0,7 cm, natomiast materiał  

bioPCM 23 M51 ważył 3100 g/m2 a jego grubość wynosiła 

1,3 cm. 

 

a) 

 

b)  

Rys. 1. Maty bioPCM (zdjęcie b [17]) 

Fig. 1. bioPCM mats. 

 

Maty zostały przymocowane w sposób przedstawiony na 

rysunku 3 – wgłębieniami przylegały do lica ściany 

podstawowej. Wielkościami mierzonymi zarówno na 

powierzchni jak i między warstwami przegrody była 

temperatura oraz gęstość strumieni cieplnych. Na 

powierzchni każdej z przymocowanych okładzin 

umieszczono po 3 czujniki temperatury (termopary typu K) 

oraz ciepłomierz (kwadratowy o wymiarach 120×120 mm) 

Trzy termopary zostały również przymocowane 

bezpośrednio na samej płycie gipsowo kartonowej 

nazwanej dalej płytą referencyjną (wzorcową). 

Temperatura powietrza wewnątrz komór (na różnych 

wysokościach odpowiadających lokalizacji ciepłomierzy) 

mierzona była przy użyciu czujników temperatury Pt 100 i 

Pt 1000. Rozmieszczenie poszczególnych materiałów i 

aparatury ilustruje rysunek 2, 3a, 3b. Rejestracja 
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mierzonych wielkości odbywała się poprzez system 

zbierania danych Ahlborn Almemo podłączony do 

komputera. Dane pomiarowe zapisywane były przy 

wykorzystaniu systemu zbierania danych Data-Control 4.2. 

Dalsze przetwarzanie danych odbywało się w programie 

Excel. 

 

 
 
Rys. 2. Rozmieszczenie materiałów oraz aparatury w komorze 

badawczej. 

Fig. 2. The placement of materials and instruments in the 

examination chamber.  

 

 
 

 
 
Rys. 3a. Rozmieszczenie materiałów czujników pomiarowych na 

powierzchni próbek 

Fig. 3a. Location of sensors on the sample surface.  

 

 
 
Rys. 3b. Rozmieszczenie czujników pomiarowych pod badanymi 

materiałami 

Fig. 3b. Placement of sensors below the test materials.  

 

3.2. Analiza wyników 

Eksperyment składał się z 12 różnych cykli – prezentowane 

wyniki pochodzą z cyklu o największym zakresie zmian 

temperatury tj. 15oC - 33oC.  Temperatura w tzw. komorze 

ciepłej zmieniała się dynamicznie wg zadanego schematu. 

W komorze tzw. „zimnej” utrzymywana była na stałym 

poziomie około 20oC.  

Powietrze wewnątrz komory było nagrzewane w ciągu 6 

godzin do temperatury 33oC, utrzymywane na tym 

poziomie przez 4 godziny oraz ochładzane w ciągu 6 

godzin do temperatury wyjściowej 15oC. Przebieg 

temperatury w komorach badawczych ilustruje rysunek 4. 

 

 
 
Rys. 4. Przebieg temperatury powietrza wewnątrz komór 

pomiarowych. 

Fig. 4. Air temperature development inside the measurement 

chambers. 

 

Aby móc analizować efektywność stosowania badanych 

materiałów w warunkach otoczenia, charakteryzujących się 
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okresami szybkiego wzrostu i obniżania temperatury 

powietrza jak i okresami stabilizacji temperatury, 

porównano temperaturę poszczególnych powierzchni do 

temperatury powierzchni referencyjnej tj. powierzchni 

płyty gipsowo - kartonowej, do której mocowane były 

badane materiały (Rys.5). Największe różnice występują w 

wyniku szybkiego ogrzewania bądź chłodzenia - 

stabilizacja temperatury prowadzi do obniżenia 

skuteczności materiałów. Podczas stabilizacji temperatury 

na poziomie 29oC różnica pomiędzy powierzchniami 

gwałtownie spada osiągając wartość niższą niż 0,5 K dla 

wszystkich materiałów z wyjątkiem bioPCM 23 M51. W 

przypadku maty bioPCM 23 M51 różnica ta maleje z 3,2 K 

do 2,3 K pod koniec okresu stabilizacji (po upływie 1,5 

godziny). Po godzinie utrzymywania się temperatury na 

poziomie 33oC efekty stosowania maty bioPCM 23 M51 są 

takie same jak zwykłej płyty gipsowo kartonowej.  

Maksymalna wartość różnicy temperatury pomiędzy 

powierzchnią wzorcową a materiałem PCM podczas 

ogrzewania wynosi 3,3 K dla bioPCM 23 w temperaturze 

otoczenia 29oC. Materiał o takich samych parametrach (i 

takiej samej temperaturze przemiany fazowej), ale 

zwiększonej ilości jest zdecydowanie skuteczniejszy po 

upływie 48 minut utrzymywania się temperatury otoczenia 

na poziomie 29oC. Różnica temperatury powierzchni 

wzorcowej i badanej spada poniżej wartości 0,5 K (uznanej 

przez autorów za granicę skuteczności) po upływie 0,7 

godziny w temperaturze otoczenia 29oC (dla PCM23), po 

około 1 godzinie dla PCM 25 i po 1,5 godziny po 

osiągnięciu 33 oC dla PCM 23 M51. Powyżej temperatury 

33oC wszystkie wykresy zmierzają do zera, co jest 

równoznaczne z całkowitą utratą skuteczności użytego 

PCM. 

Potencjalnie korzystnym rozwiązaniem mogłoby być 

umieszczenie pod powierzchnią mat bioPCM innego 

materiału fazowo zmiennego. Przemiana fazowa tak 

użytego materiału musiałaby zachodzić w takim zakresie 

temperatury, dla którego maty PCM przestają być 

skuteczne (tj. kiedy temperatura powietrza przekracza 

29oC). Z wykresu 6 można bezpośrednio odczytać jakie 

zakresy temperatury przemiany musiałby mieć materiał 

fazowo zmienny gdyby był umieszczony pod powierzchnią 

mat w celu zwiększenia ochrony przed przegrzaniem 

wnętrza powyżej 29oC.  

Wykres przedstawia różnicę pomiędzy wskazaniami 

ciepłomierzy umieszczonych na i pod powierzchnią mat w 

funkcji temperatury powierzchni bezpośrednio pod matami 

oraz w odniesieniu do temperatury powietrza wewnątrz 

komory. Przebieg różnicy gęstości strumieni cieplnych 

wskazuje na spadek możliwości magazynowania energii w 

momencie, kiedy pod powierzchnią mat temperatura 

wynosi 22oC. Po przekroczeniu 25oC pod powierzchnią mat 

bioPCM 25 i bioPCM 23 ich efektywność jest już bardzo 

niska. Materiał stosowany pod powierzchnią mat powinien 

mieć zakres przemiany fazowej zaczynającej się powyżej 

22oC z maksymalną intensywnością powyżej 27oC. Biorąc 

pod uwagę wskazania ciepłomierzy pod matami, których 

średnia wartość jest na poziomie 10W*h/m2, można 

oszacować, że ciepło utajone przemiany fazowej 

zastosowanego materiału powinno być wyższe od 

100W/m2. 

 

 
 
Rys. 5. Przebieg różnicy pomiędzy temperaturą powierzchni 

referencyjnej i badanych materiałów 

Fig. 5. Difference process between the temperature of the 

reference surface and the examined materials. 

 

 
 

Rys. 6. Różnica wskazań ciepłomierzy na i pod powierzchnią mat 

bioPCM w funkcji temperatury pod powierzchnią mat.  

Fig. 6. The difference of heat meters’ reading on and under the 

surface of bio PCM mats as a function of temperature under the 

mats’ surface. 
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Wykres 7 przedstawia bilans zmagazynowanej energii w 

odniesieniu do temperatury powietrza oraz temperatury 

powierzchni stosowanych materiałów. Może stanowić 

podstawę w doborze materiałów do konkretnego obciążenia 

termicznego danego pomieszczenia. Jednocześnie można 

zauważyć, że po ochłodzeniu powietrza do temperatury 

15oC w materiałach pozostaje jeszcze znaczna ilość 

zmagazynowanej energii (dla bioPCM 23 ponad 56%, dla 

bioPCM 23 M51 ponad 60%, natomiast dla bioPCM 25 

ponad 50%). Dopiero utrzymywanie temperatury powietrza 

na poziomie 15oC przez dłuższy okres skutkuje 

uwolnieniem zmagazynowanej energii. 

Dla analizowanego cyklu ilość zmagazynowanej energii 

jest największa dla bioPCM 23 M51. Jednakże  

dysproporcja pomiędzy tym materiałem a matą ze 

zmniejszoną (o 39%) ilością PCM 23 oraz matą bioPCM 25 

jest  na poziomie maksymalnie 20%. 

Obliczenia oparte na badaniach kalorymetrycznych 

wskazują, że w przypadku mat bioPCM 23 i bioPCM 25 

ciepło utajone przemiany fazowej jest wykorzystane. W 

przypadku maty bioPCM 23 M51 materiał nie jest 

wykorzystany efektywnie - według  obliczeń przynajmniej 

20% teoretycznych możliwości ciepła utajonego przemiany 

fazowej nie zostało wykorzystanych podczas 

przeprowadzonego cyklu. 

 

 

 
 
Rys. 7. Bilans akumulowanej w czasie energii w odniesieniu do 

temperatury powierzchni materiałów oraz powietrza wewnątrz 

komory 

Fig. 7. The balance of energy accumulated in time in relations to 

materials’ surface temperature and the temperature of air inside 

the chamber. 

4. WNIOSKI 

Materiały fazowo zmienne zawarte w badanych matach 

wykazują efektywność przy temperaturze powietrza 

wewnątrz komory na poziomie 29oC. Po przekroczeniu tej 

temperatury maty bioPCM 23 i bioPCM 25 tracą zupełnie 

swoją skuteczność. W przypadku maty bioPCM 23 M51 (o 

zwiększonej ilości materiału) całkowity spadek 

efektywności występuje po 1,5 godziny od przekroczenia 

33oC wewnątrz komory. Aby zwiększyć zakres 

temperatury, przy którym możliwe jest intensywne 

akumulowanie przez przegrodę zysków ciepła, można 

próbować połączyć matę PCM z innym materiałem fazowo 

zmiennym. Aby możliwa była efektywna praca tak użytego 

PCM, materiał stosowany pod powierzchnią mat powinien 

mieć zakres przemiany fazowej zaczynającej się powyżej 

22oC z maksymalną intensywnością powyżej 27oC. Biorąc 

pod uwagę wskazania ciepłomierzy pod matami, których 

średnia wartość jest na poziomie 10Wh/m2, można 

oszacować że ciepło utajone przemiany fazowej 

zastosowanego materiału powinno być wyższe od 

100W*h/m2. 

Na podstawie danych przedstawionych na wykresie 7 

można dobrać, niezbędną dla ochrony pomieszczenia przed 

przegrzaniem powierzchnię danego materiału fazowo 

zmiennego. Wykres daje też informację o ilości ciepła 

zmagazynowanej przy danej temperaturze powietrza w 

pomieszczeniu. Przedstawione w artykule analizy zostały 

przeprowadzone dla wybranego dynamicznego cyklu zmian 

temperatury. W celu praktycznego korzystania z takich 

analiz istotnym jest opracowanie algorytmu pozwalającego 

na optymalny dobór materiałów przy różnych cyklach 

obciążenia temperaturą. 

 

 

EXAMINATION OF A WALL BARRIER CONTAINING 

BIO-PHASE CHANGE MATERIAL UNDER VARIABLE 

THERMAL LOADS  

Summary:   The article presents the results of experimental 

studies of partitions containing phase change materials. The main 

objective of the measurements was to determine the actual 

effectiveness of the used materials and their impact on energy 

storage capabilities through building partitions. The light partition 

component containing a finishing layer of organic material 

undergoing a phase change was a subject of research. The heat 

flux and temperature distribution on individual component layers 

were recorded while changing the temperature conditions of 

surrounding air. The cycle of temperature changes have been 

chosen to model the probable conditions inside buildings located 

on Polish territory. The results made it possible to determine the 

actual effect of PCM applications in partitions on heat 

accumulation capacity increase and thermal conditions of the 

component. 
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