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Streszczenie:   W referacie przedstawiono wyniki badań do-
świadczalnych pomiarów przewodności cieplnej dla wybranych, 
organicznych materiałów fazowo-zmiennych. Badania wykonano 
metodą „gorącej nici” przy użyciu wykonanego do tego celu sta-
nowiska pomiarowego. Omówiono podstawowe założenia meto-

dy, oraz sposób przeprowadzenia pomiarów. Dla trzech wybra-
nych materiałów z grupy nasyconych kwasów tłuszczowych prze-
prowadzono serię 10 pomiarów, osobno w stanie stałym oraz 
płynnym. Wyniki uśredniono dla poszczególnych serii i na tej 
podstawie określono wartości współczynnika przewodzenia cie-
pła. 

Słowa kluczowe:  materiał fazowo-zmienny, współczynnik 

przewodzenia ciepła, metoda „gorącej nici”. 

1. WPROWADZENIE 

Wymagania stawiane nowoczesnym budynkom w zakresie 

komfortu cieplnego pomieszczeń, zarówno w okresie lata 

jak i zimy zmuszają do poszukiwania rozwiązań stabilizu-

jących dobowe wahania temperatury wewnętrznej. W bu-

downictwie tradycyjnym zadania te realizowane były po-

przez odpowiednio dużą pojemność cieplną elementów 

konstrukcyjnych, głównie ścian i stropów. W epoce lekkich 
budynków szkieletowych konieczne jest poszukiwanie in-

nych rozwiązań zmierzających do zwiększenia masy ter-

micznej obiektu. Alternatywą dla tradycyjnych masywnych 

elementów żelbetowych, wapienno-piaskowych lub cera-

micznych mogą być materiały fazowo-zmienne. Charakte-

ryzują się one nie tylko znaczną pojemnością cieplną ale 

także zdolnością do magazynowania energii w niemal stałej 

temperaturze. 

Dobierając rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w za-

leżności od obciążeń cieplnych budynku niezbędna jest 

znajomość właściwości fizycznych materiałów i kompo-

nentów budowlanych. Jednym z podstawowych parame-

trów jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Jest to pa-
rametr decydujący nie tylko o izolacyjności cieplnej prze-

gród lecz także determinujący szybkość wnikania ciepła do 

warstw akumulujących. Jest to szczególnie istotne w przy-

padku systemów pasywnych poddawanych dynamicznemu 
obciążeniu cieplnemu np. zyskom ciepła od promieniowa-

nia słonecznego [1]. 

W przypadku tradycyjnych materiałów budowlanych war-

tości obliczeniowych współczynników przewodzenia ciepła 

określa się dla danych warunków cieplno-wilgotnościo-

wych materiału w stanie stałym. Jednakże w przypadku 

materiałów fazowo-zmiennych (MFZ) istotna jest nie tylko 

temperatura lecz także stan skupienia w jakim badany ma-

teriał w danej chwili się znajduje [2]. W niniejszej pracy 

podjęto próbę określenia współczynników przewodzenia 

ciepła dla wybranych, czystych materiałów fazowo-
zmiennych z grupy nasyconych kwasów tłuszczowych. 

Współczynniki λ wyznaczono dla dwóch stanów skupienia: 
stałego i płynnego. 

2. PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA ORGANICZNYCH 
MATERIAŁÓW FAZOWO-ZMIENNYCH 

Próby określenia przewodności cieplnej dla organicznych 

MFZ podejmowane były w wielu pracach badawczych. 

Większość badań dotyczyła materiałów typu parafiny oraz 

wosków na bazie parafin. Dla parafin C13-C24 określono 

przewodność cieplną jedynie w stanie stałym na poziomie 

0,21 W/(m·K) [3]. Dla wosków na bazie parafiny wartości 

zmieniały się od 0,167 W/(m·K) dla stanu płynnego do 

0,339-0,346 W/(m·K) (w zależności od temperatury) 
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w stanie stałym [4-6]. Dla poliglikolu w stanie płynnym na 

poziomie 0,187-0,189 W/(m·K) (w zależności od tempera-

tury) [5,6]. W literaturze światowej brak jest natomiast 

szczegółowych informacji na temat przewodności cieplnej 

materiałów z grupy nasyconych kwasów tłuszczowych 

a w szczególności ich eutektycznych mieszanin [7]. Pewne 

próby badania przewodności cieplnej dla ww. związków 
podjęto w pracy [8], gdzie jednak główny nacisk położono 

na tworzenie i ocenę kompozytów (opartych na szkielecie 

tradycyjnych materiałów budowlanych) modyfikowanych 

MFZ. 

3. MATERIAŁY FAZOWO ZMIENNE WYBRANE 
DO BADAŃ 

W chwili obecnej nasycone kwasy tłuszczowe nie znalazły 

jeszcze tak szerokiego zastosowania w produktach komer-

cyjnych jak parafiny czy uwodnione roztwory soli [8]. Bada-

nia ich właściwości fizycznych ograniczały się przeważnie 

do wyznaczania temperatur przemiany fazowej oraz ciepła 

utajonego. Z uwagi na brak pełnych danych właściwości 
fizycznych a w szczególności przewodności cieplnej, podjęto 

próbę przeprowadzenia badań dla wybranych związków 

chemicznych. 

Badania przeprowadzono w dwóch stanach skupienia dla 

organicznych materiałów fazowo-zmiennych z grupy nasy-

conych kwasów tłuszczowych o wzorze ogólnych R-

COOH. Są to związki różniące się temperaturą topnienia w 

zakresie od –6°C do +70°C oraz ciepłem przemiany od 130 
do 200 kJ/kg [7,9]. Tego typu substancje mogą pełnić rolę 

„wypełniaczy” dla podstawowych porowatych materiałów 

stosowanych w budownictwie takich jak ceramika, beton 

lub gips. Dzięki zastąpieniu zamkniętego w porach powie-

trza możliwe jest znaczne podniesienie masy termicznej 
docelowego komponentu budowlanego. 

Tabela 1. Symbol i temperatura przemiany wybranych MFZ. 
Table 1. Symbol and phase change temperature of selected PCMs. 

Nazwa kwasu 
Wzór 

oznaczenie 

Temperatura 

przemiany 

[°C] 

heksanowy 
CH3(CH2)4COOH 

C6:0 
- 3 

dekanowy 
CH3(CH2)8COOH 

C10:0 
31 

tetradekanowy 
CH3(CH2)12COOH 

C14:0 
59 

Badane związki charakteryzują się wieloma praktycznymi 

zaletami w stosunku do materiałów nieorganicznych. Są to 

m.in.: 

� szeroki zakres temperatur przemiany fazowej, 

� brak istotnego zjawiska przechłodzenia podczas 

krystalizacji, 

� stabilność właściwości fizyko-chemicznych, 
� wysokie ciepło przemiany fazowej, 

� brak niebezpieczeństwa reakcji chemicznych, 

� możliwości ponownego wykorzystania. 

Ponadto jak wykazano w pracach [7,9] stosunkowo łatwa jest 

modyfikacja zakresu temperatur przemiany fazowej poprzez 

tworzenie mieszanin poszczególnych związków podstawo-

wych. Informacje o badanych związkach zamieszczono 

w tabeli 1. 

4. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU 

Na podstawie analizy źródeł literaturowych, m.in. [7] 

stwierdzono ograniczoną ilość danych pomiarowych prze-

wodności cieplnej materiałów fazowo-zmiennych orga-
nicznych, w tym eutektycznych mieszanin kwasów tłusz-

czowych. Wyznaczanie ww. parametru jest dodatkowo zło-

żone z uwagi na zachodzące, w różnych zakresach tempera-

tur, przemiany fazowe a tym samym zmienność badanego 

parametru w czasie dokonywania pomiaru. 

Pierwszym zadaniem postawionym przez autorów było 

zbudowanie stanowiska laboratoryjnego oraz kalibracja 

urządzeń pomiarowych. Testy sprawdzające wykonano dla 

materiałów o znanych właściwościach takich jak woda, 

oleje itp. Następnie wybrano trzy związki kwasów tłusz-

czowych z różnego zakresu łańcucha wodorowego, różnią-
cych się zarówno temperaturą jak i ciepłem przemiany  

fazowej (tabela 1). 

5. METODA POMIAROWA 

Metoda „gorącej nici” należy do jednej z bardziej interesu-

jących metod z powodu swojej uniwersalności, szerokiego 

spektrum zastosowania oraz wysokiej dokładności [10,11]. 

Ważną zaletą metody, podczas dokonywania pomiaru dla 

płynów, jest możliwość wyeliminowania wpływu konwek-

cji na ostateczny wynik pomiaru. Dzięki temu metoda „go-

rącej nici” może być z powodzeniem stosowana dla mate-

riałów będących w różnych stanach skupienia, w tym mate-
riałów sypkich. Metoda najlepiej sprawdza się w badaniach 

materiałów o stosunkowo niewielkiej przewodności ciepl-

nej, np. drewna, gruntu, produktów spożywczych, materia-

łów ogniotrwałych oraz cieczy. Istnieje także możliwość 

wykorzystania omawianej metody w badaniach tereno-

wych. 

Niestacjonarne metody pomiaru współczynnika przewo-

dzenia ciepła materiałów polegają na określeniu zależności 

między gęstością strumienia cieplnego wydatkowanego ze 
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stałego źródła ciepła a zmieniającą się temperaturą w cza-

sie, w warunkach nieustalonego przepływu ciepła przez 

badany materiał [11,12]. Pomiar odbywa się, zatem w wa-

runkach nagrzewania materiału pośrednio poprzez określe-

nie tempa nagrzewania. W układzie tlnT −

 po tzw. okresie 

przejściowym zależność przyjmuje charakter liniowy. 

Prezentowane rozwiązanie aparatu jest rozwinięciem tzw. 

liniowej sondy cieplnej o stałym wydatku. Idea przyrządu 

polega na umieszczeniu w materiale stałego źródła ciepła 

zasilanego stałym prądem elektrycznym w taki sposób, że 

wydzielający się w czasie strumień ciepła jest stały. W wy-

niku wydzielanego ciepła nagrzewa się ośrodek, w którym 

jest umieszczony liniowy element grzejny. Dla odpowied-
nio długich czasów oraz przy założeniu pomijalnie małej 

średnicy drutu grzejnego w stosunku do jego długości, 

współczynnik przewodzenia ciepła można opisać równa-

niem: 

12

1

2

4 TT

t

t
ln

L

Q

−

⋅

⋅⋅

=

π
λ

      (1) 

gdzie: 

Q – ilość ciepła emitowana przez źródło ciepła [W], 

L – długość elementu grzejnego [m], 

t – czas [s], 

T – temperatura elementu grzejnego [C]. 

 

Ilość ciepła Q emitowana przez element grzejny jest równa 

ilości ciepła przejętego przez badany materiał w jednostce 

czasu, przy założeniu braku strat i pominięciu akumulacji 

ciepła w elemencie grzejnym. 

IUQ ⋅=
       (2) 

gdzie: 

U – napięcie prądu [A], 

I – natężenie prądu [V]. 

 
 

Najważniejszym elementem stanowiska pomiarowego był 

pojemnik, w którym dokonywano pomiarów współczynni-

ka przewodzenia ciepła wybranych cieczy. 

W osi naczynia umieszczono drut oporowy o średnicy 

1mm, oporze 5 Ω i długości 2,68 m w postaci spirali grzej-

nej. Do spirali przymocowano na stałe, rezystancyjny czuj-

nik temperatury Pt100, który połączono z omomierzem. Do 

układu zostały również podłączone: amperomierz oraz wol-

tomierz w celu wyznaczenia mocy cieplnej elementu grzej-

nego. Wszystkie mierniki zostały połączone z komputero-

wym systemem pomiarowym PC LINK SYSTEM, w celu 
rejestracji wyników pomiarów. Pomiary, były sczytywane 

i rejestrowane przez system komputerowy co 5 sekund. 

 

Rys. 1. Schemat stanowiska laboratoryjnego: 1 – źródło prądu 
stałego, 2 – stoper, 3 – próbka badanej cieczy, 4 – rezystancyjny 
czujnik temperatury Pt100, 5 – element grzejny, 6 – amperomierz, 
7 – woltomierz, 8 – omomierz, 9 – komputer PC rejestrujący po-

miary. 
Fig. 1. The scheme of laboratory stand: 1 – the source of direct 
current, 2 – stopwatch, 3 – sample of analyzed liquid, 4 – resis-
tance temperature sensor Pt100, 5 – heating element, 6 - ammeter, 
7 – voltmeter, 8 – ohmmeter, 9 – computer. 

6. WYNIKI POMIARÓW 

Dla każdego z materiałów wykonano jeden pomiar w stanie 
stałym oraz powtórzono dziesięciokrotnie dla stanu płynne-
go. Przed rozpoczęciem doświadczenia materiał poddano 
pełnemu cyklowi roztapianie-krystalizacja. Temperaturę 
skrystalizowanego materiału stabilizowano przez okres 12 
godzin. Pierwszy z pomiarów dokonano dla materiału w 
stanie stałym. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu 
materiał uległ częściowemu roztopieniu. W związku z tym 
pozostałe 10 prób powtórzono już dla stanu płynnego. 
W czasie eksperymentu rejestrowano temperaturę elementu 
grzejnego w odstępach 5-cio sekundowych. Przykładowe 
zmiany temperatury dla wybranych trzech próbek analizo-
wanych związków pokazano na rysunkach 3-4. Dla porów-
nania na rysunku 2 pokazano teoretyczny przebieg zmian 
temperatury hipotetycznego, odrębnego rodzaju materiału 
[12]. 
Otrzymane przebiegi zmian temperatury w czasie dla kwa-
su o symbolu C10 jak i pozostałych w stanie stałych są 
zbliżone do typowej krzywej otrzymanej w metodzie „go-
rącej nici”. Dla materiału w stanie płynnym szybkość przy-
rostu temperatury po około 20-25 sekundach maleje acz-
kolwiek charakter zmian jest podobny. Świadczy to o zja-
wisku konwekcji, która zaczyna pojawiać się w dalszej 
części badania. Dlatego niezwykle istotne w przypadku 
płynów jest prawidłowe oszacowanie przedziału czasu dla 
jakiego wyznaczana jest wartość współczynnika przewo-
dzenia ciepła. Dla potrzeb analiz autorzy zdecydowali, aby 
w przypadku cieczy ograniczyć okres pomiaru do 20÷30 
sekund w zależności od rodzaju badanego materiału. 
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Rys. 2. Charakterystyczny wykres zależności T=f(t) uzyskany 
metodą „gorącego drutu” [12]. 
Fig. 2. Typical graph of temperature vs. time for a “hot wire me-
thod” [12]. 

 

Rys. 3. Wykres zależności T=f(t) dla kwasu C10 w stanie stałym 
dla wybranego pomiaru. 
Fig. 3. Temperature vs. time for selected measurements of fatty 
acid C10 in a solid phase. 

 

Rys. 4. Wykres zależności T=f(t) dla kwasu C10 w stanie płyn-
nym dla wybranego pomiaru. 
Fig. 4. Temperature vs. time for selected measurements of fatty 
acid C10 in a liquid phase. 

 

Rys. 5. Wykres zależności T=f(ln t) kwasu C6. 
Fig. 5. Temperature of fatty acid C6 as a function of ln t. 

 

Rys. 6. Wykres zależności T=f(ln t) kwasu C10. 
Fig. 6. Temperature of fatty acid C10 as a function of ln t. 

 

Rys. 7. Wykres zależności T=f(ln t) kwasu C14. 
Fig. 7. Temperature of fatty acid C14 as a function of ln t. 
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Rys. 8. Typowy wykres zmian temperatury w czasie (funkcja 
logarytmiczna) [13]. 
Fig. 8. Typical experimental temperature rise vs. the natural loga-
rithm of time evolution [13]. 

Na rysunkach 5-7 pokazano zmianę temperatury w funkcji 

ln t dla trzech analizowanych kwasów. Wybrano przebiegi, 

dla których uzyskano wyniki najbardziej zbliżone do warto-

ści średniej. Rysunek 8 przedstawia natomiast krzywą teo-

retyczną dla hipotetycznego materiału [13]. Porównując 

rysunki 5-7 z 8 widać podobieństwo w charakterze zmian 

temperatury, szczególnie dla przypadku kwasu C6. 

Podobne zależności wyznaczono dla wszystkich pomiarów, 
w których temperatura T w funkcji ln t przyjmuje charakter 

liniowy. Dla wszystkich pomiarów wyznaczono równania 

korelacyjne w postaci: 

BtAT += ln        (3) 

7. WSPÓŁCZYNNIKI PRZEWODZENIA CIEPŁA 

Na podstawie otrzymanych przebiegów zmian temperatury 

w czasie oraz korzystając z równania (1) wyznaczono war-

tości współczynników przewodzenia ciepła. Dla materiału 

w stanie stałym wyznaczono pojedynczą wartość współ-

czynnika oraz dziesięć wartości dla materiału w stanie 

płynnym. Dwa skrajnie różniące się wyniki odrzucono. 

Pozostałe zilustrowano w sposób graficzny na rysunkach 9-

11. Dla ośmiu pomiarów wyznaczono wartość średnią. 

Wyniki obliczeń zamieszczono w tabeli 2. Równolegle przy 
każdym z pomiarów podano wartość przedziału temperatu-

ry dla jakiego wyznaczano wartości λ. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku badania prowadzonego w stanie stałym 

z uwagi na możliwość osiągnięcia przez materiał tempera-

tury w przedziale temperatur przemiany fazowej. Tym sa-

mym otrzymane wyniki obarczone mogą być błędem wyni-

kającym z wykorzystania pewnej ilości generowanego cie-

pła na topienie się materiału.  

 

Rys. 9. Zmierzone współczynniki przewodzenia ciepła służące do 

wyznaczenia średniej wartości dla materiału C6 w stanie płynnym. 
Fig. 9. Measured conductivity for calculation of average value for 
material C6 in liquid phase. 

 

Rys. 10. Zmierzone współczynniki przewodzenia ciepła służące 
do wyznaczenia średniej wartości dla materiału C10 w stanie 
płynnym. 
Fig. 10. Measured conductivity for calculation of average value 
for material C10 in liquid phase. 

 

Rys. 11. Zmierzone współczynniki przewodzenia ciepła służące 
do wyznaczenia średniej wartości dla materiału C14 w stanie 
płynnym. 
Fig. 11. Measured conductivity for calculation of average value 
for material C14 in liquid phase. 
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Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 2 w każdym 

z rozpatrywanych przypadków wartość λ wyznaczana zo-
stała w przedziale temperatur poniżej temperatury przemia-

ny fazowej. Dowodzi to poprawności otrzymanych wyni-

ków oraz słuszności zastosowanej metody. Jednocześnie 

otrzymane wyniki λ zgodne są z danymi literaturowymi 
[14] przewodności cieplnej materiałów organicznych wy-

noszącymi od 0,04 W/(m·K) do 0,45 W/(m·K). Największe 

różnice w otrzymanych wynikach zaobserwowano dla ma-

teriałów w różnych stanach skupienia przy czym przewod-
ności dla materiału w stanie płynnym są prawie dwa razy 

wyższe niż w stanie stałym (72÷88%). 

Tabela 2. Średnie współczynniki przewodzenia ciepła wybranych 
MFZ w stanie stałym i płynnym oraz zakres temperatury. 

Table 2. Average conductivity of selected PCMs in solid and liq-
uid phase and temperature range. 

Wzór oznaczenie 
λs 

[W/(m·K)] 
∆T   [K] 

λl 

[W/(m·K)] 
∆T   [K] 

CH3(CH2)4COOH 

C6:0 

0,125 -14,2 ÷ -3,8 0,236 1,2÷72,9 

CH3(CH2)8COO

H C10:0 

0,170 8,5 ÷ 24,7 0,292 31,6÷77,2 

CH3(CH2)12COOH 

C14:0 

0,132 39,3 ÷ 56,1 0,245 64,5÷93,0 

8. WNIOSKI I PODSUMOWANIE 

Na podstawie analiz wyników otrzymanych dla trzech wy-

branych, czystych kwasów tłuszczowych nie zaobserwo-
wano bezpośredniej zależności współczynnika przewodze-

nia ciepła od ilości atomów węgla w cząsteczce. Istotne 

różnice zaobserwowano dla materiałów w różnym stanie 

skupienia (72÷88%). 
Najniższe wartości współczynnika przewodzenia ciepła 

w obu stanach skupienia otrzymano dla kwasu heksanowe-

go 0,125 W/(m·K) (w stanie stałym) oraz 0,132 W/(m·K) 

(w stanie płynnym). Największą przewodnością cieplną 

charakteryzował się kwas dekanowy 0,170 W/(m·K) 

(w stanie stałym) oraz 0,292 W/(m·K) (w stanie płynnym). 

DETERMINATION OF ORGANIC PCM HEAT CONDUC-
TIVITY BY HOT WIRE METHOD 

Summary:   The paper presented and discuss the results of con-
ductivity measurements of three different pure fatty acids. The 
laboratory experiment were done using ‘hot wire method’ and 
original laboratory stand done by authors. The results were ob-
tained for hexanoic, decanoic and hexadecanoic acids. The highest 

values were obtained for decanoic and the lowest for hexanoic 
acids. Conductivities obtained for acids in liquid phase were high-
est (72-88%) than in solid phase. 
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