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POVZETEK: V diplomskem seminarju obravnavamo prenos toplote skozi večslojni zid, kjer 

vsaj en sloj vsebuje fazno spremenljiv material. Predstavimo model, ki v prenos toplote zajame 

fazni prehod materiala. Z modelom prikažemo energijsko učinkovitost enega ali dveh dodanih 

slojev gradbenih kompozitov s fazno spremenljivim materialom pri kvalitativno različnih 

robnih pogojih na zunanji strani zidu. 

 

Ključne besede: fazno spremenljivi material, večslojni zid, matematično modeliranje, gradbeni 

kompozit, prenos toplote 

 

ABSTRACT: In the seminar we study transfer of heat through a multilayered wall with at least 

one layer of a phase change material. We present a model for the heat transfer including a phase 

transition of a material at a certain temperature. By using the model we demonstrate energy 

performance of a wall with one or two added layers of phase change material composites by 

varying boundary conditions at the external wall. 

 

Key words: phase change material, multilayered wall, mathematical modeling, composite 
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1 Uvod 
 

Za doseganje optimalne temperature za bivanje ljudi in vzdrževanje sobne temperature 

obstajajo različni ogrevalni ali hladilni sistemi, ki pa so relativno veliki porabniki energije. 

Predstavljajo lahko tudi do 65 % energijske porabe gospodinjstva, zato je pri uravnavanju sobne 

temperature pomembna učinkovita raba energije in zmanjševanje toplotnih izgub. To dosegamo 

s tesnjenjem vrat in oken, gradnjo debelih zidov in uporabo izolacijskih materialov. Že leta 

1947 je M. Telkes podala idejo o uporabi materialov, ki bi pasivno zmanjšali toplotne izgube 

in temperaturna nihanja v prostoru [1]. Ideja temelji na izkoriščanju latentne toplote med 

faznimi spremembami, zato te materiale imenujemo kar fazno spremenljivi materiali (PCM). 

Opravljenih je bilo več raziskav glede uporabe fazno spremenljivih materialov v gradbenih 

kompozitih, pravi razmah pa se je začel šele v osemdesetih letih 20. stoletja po raziskavah o 

pasivnih solarnih sistemih s sposobnostjo hranjenja toplote, ki jih je izvedla avtorica ideje [1]. 

Trenutno pa industrijska proizvodnja gradbenih kompozitov s fazno spremenljivimi materiali 

žal ekonomsko še ni upravičena.  

 

Zanimanje za fazno spremenljive izolacijske materiale se je v zadnjih dveh desetletjih spet 

povečalo. Pomembnejši prispevki k razvoju so zbrani in povzeti v preglednem članku [2]. 

Razlog za ponovno zanimanje je razvoj proizvodnih tehnologij na področju materialov, ki 

omogočajo izdelavo primernih materialov, pocenila pa se je tudi njihova proizvodnja. Cenovno 

ugodna proizvodnja fazno spremenljivih materialov s primernimi fizikalnimi lastnostmi bi 

omogočala gradnjo energijsko varčnejših objektov, manjšo porabo gradbenega materiala, tanjše 

zidove in temperaturno stabilnejše bivalne prostore. Za razliko od klasičnih izolativnih 

materialov (stiropor), se fazno spremenljivi materiali uporabljajo na notranji strani zgradbe, 

zato morajo imeti fazni prehod v bližini sobne temperature. 

 

Cilj diplomskega seminarja je sestaviti celovit model za opis prenosa toplote skozi gradbene 

kompozite z vgrajenimi fazno spremenljivimi materiali. Pri tem se bomo opirali na model S. D. 

Zwanziga [3]. Začnemo z difuzijsko enačbo za prenos toplote in jo preoblikujemo, tako da z 

njo opišemo krajevno in časovno odvisnost entalpije zidu. Zaradi faznega prehoda materiala k 

skupni entalpiji zidu prispeva še latentna toplota, ki jo obravnavamo kot notranji vir toplote. 

Sistem diferencialnih enačb rešimo numerično in model uporabimo za analizo temperaturnih 

nihanj na notranji strani zidu, ko nanj dodamo enoslojni ali dvoslojni gradbeni kompozit s fazno 

spremenljivim materialom. Analizo naredimo pri raznolikih robnih pogojih. 

 

V seminarju najprej na kratko opišemo fazno spremenljive materiale in njihove lastnosti 

(poglavje 2). Predstavimo fizikalni model prenosa toplote skozi kompozite s fazno 

spremenljivimi materiali (poglavje 3), opišemo robne pogoje (poglavje 3.1) in model 

preizkusimo na primeru Stefanovega problema (poglavje 3.2). Prikažemo rezultate numeričnih 

simulacij pri konstantnih (poglavje 4.1), periodičnih (poglavje 4.2) in realnih robnih pogojih, 

ki jih modeliramo na osnovi izmerjenih meteoroloških podatkov za zunanje temperature in 

sončno sevanje (poglavje 4.3). 
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2 Fazno spremenljivi materiali 
 

Fazno spremenljivi materiali so materiali z veliko specifično talilno toploto in lahko shranijo 

ali sprostijo energijo v obliki latentne toplote. Pri tem v zelo ozkem temperaturnem razponu 

preidejo iz trdnega v tekoče agregatno stanje [4]. V nekateri slovenski literaturi zasledimo tudi 

izraza latentni hranilniki toplote ali latentni prenosniki toplote. Angleško jim rečemo phase 

change materials (PCM). 

 

Najbolj razširjen in poznan PCM je kar voda, saj lahko ob prehodu iz ledu v vodo »shranimo« 

kar 333,6 kJ/kg latentne toplote. Toliko latentne toplote je več kot zadovoljivo za naše potrebe, 

vendar ni uporabno, ker se fazni prehod ne zgodi pri temperaturi, ki jo želimo vzdrževati v 

prostoru. V tabeli 1 je nekaj ustreznejših naravnih materialov, ki bi jih potencialno lahko 

uporabili v gradbenih kompozitih, in njihove ključne lastnosti. Seznam bi lahko zelo podaljšali, 

če bi dodali komercialno dostopne materiale, ki jih proizvajajo podjetja kot so Insolcorp, Pluss, 

Rubitherm GmbH in PureTemp. Lastnosti PCM-ja morajo biti skrbno izbrane za točno 

določene aplikacije in okolje, v katerem ga želimo uporabiti. Ključna je temperatura faznega 

prehoda in velika sprememba entalpije pri faznem prehodu. Toplotna prevodnost PCM-jev je 

lahko večja kot pri klasičnih izolatorjih, saj vpliva na odzivnost sistema, ker bi radi v kratkem 

času shranili ali sprostili čim več toplote. Med ostalimi fizikalnimi lastnostmi je zaželena velika 

gostota in majhna spremembe gostote ob faznem prehodu. Prav tako je pomembno, da se 

material ne podhladi [3]. Material mora biti dlje časa kemijsko stabilen. To pomeni, da po več 

ciklih faznega prehoda ne spremeni kemijske strukture in obdrži fizikalne lastnosti, ki smo jih 

navedli. Proizvajalci zagotavljajo stabilnost svojih materialov do 10000 ciklov, kar je 

ekvivalentno najmanj 30 letom uporabnosti [5, 6]. Material mora biti poceni, dostopen in naj bi 

ga bilo mogoče reciklirati. 

 

PCM Vrsta Tališče [°C] 
Latentna toplota 

[kJ/kg] 

NaCl/Na2SO4•10H2O anorganski 18 286 

Mn(NO3)2•6H2O + MnCl2•4H2O anorganski 15 - 25 126 

CaCl2•6H2O anorganski 29 191 

Parafin C-17 organski 22 215 

Polietilen glikol 600 organski 20 146 

Glicerol organski 18 191 

 
Tabela 1. Primeri obstoječih PCM-jev s primernimi temperaturami faznega prehoda. Povzeto po [4]. 
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Kot je že nakazano v tabeli 1, lahko PCM-je v splošnem razdelimo na organske in anorganske. 

Med organske spadajo maščobne kisline, parafini in polietilen glikoli. Med anorganske pa 

uvrščamo predvsem solne hidrate. Prednosti in slabost obeh vrst so zapisane v tabeli 2. 

 

 prednosti slabosti 

O
R

G
A

N
S

K
I 

P
C

M
 

velik razpon temperatur faznega 

prehoda 
majhna toplotna prevodnost 

se ne podhladijo gorljivost 

nekorozivnost 
manjša sprememba entalpije kot pri 

anorganskih materialih 

kemijska stabilnost  

združljivost z obstoječimi gradbenimi 

materiali 
 

A
N

O
R

G
A

N
S

K
I 

P
C

M
 

točno določena temperatura faznega 

prehoda 
korozivnost 

velika sprememba entalpije pri faznem 

prehodu 
se podhladijo 

velika toplotna prevodnost 
velike spremembe volumna ob faznem 

prehodu 

so cenejši kemijska nestabilnost 

negorljivost  

 
Tabela 2. Lastnosti anorganskih in organskih fazno spremenljivih materialov (PCM). Povzeto po [3]. 

 

Fazno spreminjajoči materiali niso samonosilni, zato jih običajno vgradijo v druge gradbene 

kompozite. Razvitih je več postopkov, med katerimi je najpogostejša kar neposredna vsaditev 

PCM-ja v mavec. V mavcu je veliko zračnih por, ki jih lahko zapolnimo z željenim materialom. 

Postopek je preprost, vendar ima svoje pomanjkljivosti. Med faznim prehodom lahko zaradi 

širjenja pride do pronicanja vsajenega materiala iz plošče, kar lahko preprečimo s 

predpostopkom mikroenkapsulacije, tako da PCM ujamemo v 1 – 6 µm velike mikrokapsule iz 

poliuretana. Nastane prašek, ki se doda v mavčno ploščo. Druga možnost je 

makroenkapsulacija, kjer so nosilni materiali umetni polimeri ali jeklo. Tretji način je uporaba 

oblikovno stabiliziranega PCM-ja. To je zmes PCM-ja in nosilnega materiala, ki omogoča 

strukturno stabilnost gradbenega kompozita. Tipičen primer je zmes iz 74 % parafina in 26 % 

polietilena z veliko gostoto [3]. 
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3 Model 
 

Obravnavamo enodimenzionalni prenos toplote skozi neskončno planparalelno ploščo, 

sestavljeno iz dveh plasti. Prva plast je material, ki faze ne spreminja (npr. beton), druga plast 

pa je zmes nosilnega materiala z veliko poroznostjo (npr. mavec) in poljubnega PCM-ja       

(slika 1). 

 

Slika 1. Zid iz dveh plasti, kjer prva faze ne spreminja, druga pa je iz fazno spremenljivega materiala. Zaradi 

razlike med zunanjo (𝑇𝑍) in notranjo temperaturo (𝑇𝑆) teče skozi plast 1 z debelino 𝑑1 in plast 2 z debelino 𝑑𝑝𝑐𝑚 

toplotni tok z gostoto 𝑗. Upoštevamo tudi, da na plast 1 vpada toplotni tok sonca z gostoto 𝑗𝑠. Zunanja stran zidu 

je pri 𝑥 = 0, meja med obema plastema je pri 𝑥1, pri 𝑥2 pa notranja stran zidu. 

 

Najprej se posvetimo plasti 1, ki faze ne spreminja. Spreminjanje temperature (𝑇) s časom (𝑡) 

in krajem (𝑥) v tej plasti opišemo z difuzijsko enačbo: 

 

 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝐷1

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
 , (1) 

 

kjer je 𝐷1 koeficient toplotne difuzivnosti za material, ki faze ne spreminja, in je premo 

sorazmeren z njegovo toplotno prevodnostjo (𝜆1) in obratno sorazmeren z gostoto (𝜌1) ter 

specifično toploto (𝑐1): 

 𝐷1 =
𝜆1

𝜌1𝑐1
 . (2) 

 

Pri izpeljavi enačb za prenos toplote skozi plast s fazno spremenljivim materialom bomo sledili 

viru [3]. Za plast 2 je treba upoštevati še fazni prehod, med katerim se sprošča ali shranjuje 
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entalpija celotnega sistema še v obliki latentne toplote (𝑄𝐿) PCM-ja. Enačbo (1) pomnožimo s 

specifično toploto in gostoto, da dobimo diferencialno enačbo, ki opisuje časovno in krajevno 

odvisnost gostote entalpije (ℎ):  

 
𝜕ℎ

𝜕𝑡
= 𝜆𝑒

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
 , (3) 

 

kjer smo uporabili 𝜆𝑒 kot efektivno toplotno prevodnost plasti 2. Poleg efektivne toplotne 

prevodnosti bomo potrebovali še efektivno gostoto (𝜌𝑒) in specifično toploto (𝑐𝑒). Te vrednosti 

pojasnimo pozneje. V naslednjem koraku definiramo gostoto entalpije: 

 

 ℎ = 𝑐𝑒𝜌𝑒𝑇 + 𝜀𝑓𝜌𝑝𝑐𝑚𝑄𝐿 , (4) 

 

kjer je 𝜀 delež PCM-ja v gradbenem kompozitu, 𝑓 delež utekočinjene faze in 𝜌𝑝𝑐𝑚 gostota 

PCM-ja. Enačbo (4) vstavimo v enačbo (3) in dobimo naslednjo diferencialno enačbo: 

 

 𝑐𝑒𝜌𝑒

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝜀𝑄𝐿𝜌𝑝𝑐𝑚

𝜕𝑓

𝜕𝑡
= 𝜆𝑒

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
 . (5) 

 

Člen z latentno toploto ima v tej enačbi vlogo notranjega vira toplote in bi ga kot takega lahko 

v nekoliko preoblikovani difuzijski enačbi obravnavali že preden smo definirali gostoto 

entalpije. Tak pristop je pogost, zato obstaja kar izraz metoda notranjega toplotnega vira. 

Odvoda deleža utekočinjene faze po času ne poznamo, zato si reševanje enačbe (5) 

poenostavimo z uporabo verižnega pravila za odvajanje, da dobimo produkt odvoda 

temperature po času, kar nas zanima, in odvoda deleža utekočinjene faze po temperaturi, kar 

načeloma poznamo. Končna oblika diferencialne enačbe, ki jo želimo rešiti, je potem: 

 

 𝑐𝑒𝜌𝑒

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝜀𝑄𝐿𝜌𝑝𝑐𝑚

𝜕𝑓

𝜕𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜆𝑒

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
 . (6) 

 

Pogoj rešljivosti enačbe (6) je zveznost odvoda entalpije po temperaturi, zato v nalogi 

obravnavamo fazni prehod drugega reda. To ne predstavlja težave, saj se zaradi nečistoč 

material začne taliti pri nižji kritični temperaturi (𝑇𝑐
(1)

) in se popolnoma stali, ko doseže višjo 

kritično temperaturo (𝑇𝑐
(2)

). Razliko 𝑇𝑐
(2)

− 𝑇𝑐
(1)

 poimenujemo temperaturni razpon (∆𝑇) 

faznega prehoda. Odvisen je od materiala, ki ga uporabimo, in je lahko velik nekaj °C. Za 

organske materiale je značilno, da je temperaturni razpon večji kot pri anorganskih, kjer je 

temperatura faznega prehoda dobro definirana. Delež utekočinjene faze je povezan s skupno 

entalpijo sistema, ki jo lahko povežemo s temperaturo znotraj temperaturnega razpona faznega 

prehoda (slika 2). 
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Slika 2. Sprememba entalpije (∆𝐻) sistema (rdeča krivulja) in delež utekočinjene faze (𝑓) (modra krivulja) v 

odvisnosti od temperature (𝑇). Povzeto po [3] za parafin. 

 

V splošnem delež utekočinjene faze definiramo kot razmerje med spremembo entalpije do 

določene temperature v faznem prehodu (∆𝐻) in spremembo entalpije čez celotni fazni prehod 

(∆𝐻𝑇): 

 𝑓(𝑇) =
Δ𝐻

Δ𝐻𝑇
 . (7) 

 

Odvisnost deleže utekočinjene faze od temperature lahko dobro opišemo z linearnim 

približkom: 

 𝑓(𝑇) =
𝑇 − 𝑇𝑐

(1)

𝑇𝑐
(2)

− 𝑇𝑐
(1)

 . (8) 

 

Enačba (8) velja na temperaturnem območju med obema kritičnima temperaturama, izven tega 

intervala pa velja: 𝑓(𝑇 ≤ 𝑇𝑐
(1)

) = 0 in 𝑓(𝑇 ≥ 𝑇𝑐
(2)

) = 1 . 

 

Ker smo predpostavili, da je plast 2, ki je zmes nosilnega materiala in PCM-ja, homogena, lahko 

iz gostote nosilnega materiala (𝜌𝑛𝑜𝑠), gostote PCM-ja v tekoči fazi (𝜌𝑝𝑐𝑚
(𝑙)

) in v trdni fazi (𝜌𝑝𝑐𝑚
(𝑠)

) 

vpeljemo efektivno gostoto kompozita: 

 

 𝜌𝑒 = (1 − 𝜀)𝜌𝑛𝑜𝑠 + 𝜀[𝜌𝑝𝑐𝑚
(𝑙)

𝑓 + 𝜌𝑝𝑐𝑚
(𝑠) (1 − 𝑓)] , (9) 

 

kjer je 𝜀 delež PCM-ja v kompozitu. Na podoben način vpeljemo še efektivno specifično toploto 

in efektivno toplotno prevodnost: 
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 𝑐𝑒 = (1 − 𝜀)𝑐𝑛𝑜𝑠 + 𝜀[𝑐𝑝𝑐𝑚
(𝑙)

𝑓 + 𝑐𝑝𝑐𝑚
(𝑠) (1 − 𝑓)] , (10) 

   

 𝜆𝑒 = (1 − 𝜀)𝜆𝑛𝑜𝑠 + 𝜀[𝜆𝑝𝑐𝑚
(𝑙)

𝑓 + 𝜆𝑝𝑐𝑚
(𝑠) (1 − 𝑓)] . (11) 

 

3.1 Robni pogoji 

 

V modelu moramo upoštevati še robne pogoje na zunanji strani zidu (𝑥 = 0), na meji obeh 

plasti (𝑥 = 𝑥1) in na notranji strani zidu (𝑥 = 𝑥2). Robni pogoj pri 𝑥 = 0 ima dva prispevka. 

To sta sončno sevanje in prestop toplote med okolico in zidom. Meritve gostote toplotnega toka 

sončnega sevanja (𝑗𝑠) na površini Zemlje lahko poiščemo na strani raziskovalnega inštituta 

National renewable energy laboratory [7]. K gostoti toplotnega toka sončnega sevanja 

prištejemo še gostoto toplotnega toka, ki je posledica prestopa toplote zaradi razlike v 

temperaturi med okolico in zunanjo plastjo zidu. Gostota toplotnega toka (𝑗𝑍), ki ga zid prejme 

pri 𝑥 = 0, je: 

 𝑗𝑍 = −𝛬(𝑇(𝑥=0,𝑡) − 𝑇𝑧) + 𝑗𝑠 , (12) 

 

kjer je 𝛬 koeficient toplotne prestopnosti in 𝑇𝑍 temperatura okolice. Meritve temperature 

okolice najdemo na strani Agencije RS za okolje [8]. Predpostavimo brezvetrne pogoje, zato za 

koeficient toplotne prestopnosti na meji med zrakom in zunanjim delom zidu uporabimo 

vrednost 10 W/m2K. Če ne obravnavamo realnih razmer, člen 𝑗𝑠 zanemarimo. 

 

Predpostavimo, da v notranjosti prostora vzdržujemo sobno temperaturo (𝑇𝑆) in imamo le 

proces konvekcije med zrakom in notranjim delom zidu, kar upoštevamo kot robni pogoj pri 

𝑥 = 𝑥2. Toplotni tok z gostoto (𝑗𝑁), ki teče med notranjim zrakom in notranjo steno, je: 

 

 𝑗𝑁 = −𝛬(𝑇(𝑥=𝑥2,𝑡) − 𝑇𝑆) . (13) 

 

Na meji obeh plasti zidu (𝑥 = 𝑥1) predpostavimo, da se toplota ne zadržuje, zato robni pogoj 

pri 𝑥 = 𝑥1 upoštevamo z enačbo:  

 
−𝜆1 (

𝜕𝑇

𝜕𝑥
)

𝑥1

(𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 1)

= −𝜆𝑒 (
𝜕𝑇

𝜕𝑥
)

𝑥1

(𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 2)

 . (14) 

 

Upoštevamo tudi začetni pogoj, da je povsod v zidu (0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2) temperatura ob 𝑡 = 0 enaka 

sobni temperaturi:  

 𝑇(𝑥, 𝑡 = 0) = 𝑇𝑆 . (15) 
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3.2 Preizkus modela 

 

Model je v osnovi povezan s Stefanovim problemom premikajoče se meje med ledom in vodo. 

Najpreprostejša verzija Stefanovega problema je taljenje polneskončne plošče ledu, kjer 

opazujemo, kako hitro se širi plast vode. Namesto ledu lahko uporabimo tudi drugi material. V 

literaturi najdemo analitično rešitev za lego meje med ledom in vodo 𝑋𝑚(𝑡) ob času 𝑡 [9]:  

 

 𝑋𝑚(𝑡) = 2𝐶√𝐷𝑙𝑡 , (16) 

 

kjer je 𝐷𝑙 konstanta toplotne difuzivnosti materiala v tekoči fazi in 𝐶 konstanta, ki je odvisna 

od gostote, toplotne prevodnosti, specifične toplote, temperature faznega prehoda 

uporabljenega materiala v obeh fazah in od robnih pogojev primera. Izračunamo jo iz 

transcendentne enačbe, ki jo izpeljemo iz rešitve diferencialne enačbe za Stefanov problem. Na 

sliki 3 je rezultat za primer opisan v viru [10], kjer so uporabili natrijev sulfat pri začetni 

temperaturi 𝑇0 = 25 °C vzdolž cele širine plošče, vrh plošče pa je bil izpostavljen temperaturi 

𝑇𝑣𝑟ℎ = 90 °C. Tališče natrijevega sulfata je pri temperaturi 32 °C, konstanta toplotne 

difuzivnosti v tekoči fazi pa 𝐷𝑙 = 1,221 ∙ 10−6 cm2/s . V opisanem primeru je vrednost 

konstante 𝐶 = 5.2. Lego meje med tekočo in trdno fazo natrijevega sulfata pri numerični rešitvi, 

katere rezultat je funkcija 𝑇(𝑥, 𝑡), določimo tako, da poiščemo največji 𝑥 (za vsak časovni 

korak), kjer temperatura plošče preseže temperaturo tališča natrijevega sulfata. 

 
Slika 3. Potovanje meje (𝑋𝑚(𝑡)) po času (𝑡) za 5 cm debelo polneskočno ploščo natrijevega sulfata 

(Na2SO4•10H2O). Primerjava analitične rešitve po enačbi (16) z numerično iz enačbe (6), v katero smo vstavili 

enačbe (9)-(11) in upoštevali robna pogoja iz enačb (12) in (14). V izračunu smo uporabili fizikalne količine za 

čisti natrijev sulfat: 𝜀 = 1,0, 𝑄𝐿 = 251,0 kJ/kg, 𝜌𝑝𝑐𝑚
(𝑙)

= 𝜌𝑝𝑐𝑚
(𝑠)

= 1460,0 kg/m3, 𝑐𝑝𝑐𝑚
(𝑙)

= 3,31 kJ/kgK,         

𝑐𝑝𝑐𝑚
(𝑠)

= 1,76 kJ/kgK, 𝜆𝑝𝑐𝑚
(𝑙)

= 0,59 W/mK in 𝜆𝑝𝑐𝑚
(𝑠)

= 2,16 W/mK [10]. 
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V modelu iz numeričnih razlogov simuliramo, da fazni prehod poteka v majhnem 

temperaturnem razponu, ki je v naših izračunih bil 0,01 °C. Na grafu iz slike 3 vidimo, da se 

rešitvi dobro ujemata. Do manjšega odstopanja pri daljših časih pride, ker pri numeričnih 

simulacijah nismo uporabili polneskončne plošče, ampak ploščo s končno debelino (5 cm). 

 

4 Rezultati modela 
 

V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj primerov vpliva PCM-jev v gradbenih kompozitih na 

časovno odvisnost temperature na notranji strani zidu. Glavni cilj je ugotoviti, ali s kombinacijo 

dveh različnih vrst PCM-jev lahko dosežemo hkrati učinek pasivnega hlajenja prostora in 

učinek pasivnega ogrevanja, tako da temperaturno nihanje v prostoru stabiliziramo v 

temperaturnem intervalu med temperaturama faznega prehoda obeh PCM-jev. V praksi je sobna 

temperatura poleti lahko višja kot pozimi. PCM ima izolacijski učinek med spreminjanjem faze, 

zato želimo preveriti, ali z dvema plastema PCM-ja pri različnih temperaturah faznega prehoda 

lahko učinkoviteje stabiliziramo temperaturo v notranjosti in to primerjati z eno plastjo PCM-

ja s temperaturo faznega prehoda vmes med obema prejšnjima. Pri zunanjih temperaturah pod 

sobno temperaturo (pozimi) bi uporabili PCM s faznim prehodom pri nižji temperaturi, npr. na 

intervalu [𝑇𝑆 − ∆𝑇𝐹𝑃, 𝑇𝑆], in drugega s faznim prehodom pri višji temperaturi, npr. na intervalu 

[𝑇𝑆, 𝑇𝑆 + ∆TFP], ko so zunanje temperature nad sobno (poleti). Za enoslojni kompozit 

uporabimo PCM dvojne debeline s faznim prehodom na intervalu [𝑇𝑆 − ∆𝑇𝐹𝑃,  𝑇𝑆 + ∆TFP]. V 

tabeli 3 so podane vrednosti temperatur faznega prehoda za materiale, kot smo jih uporabili v 

simulacijah, v tabeli 4 pa vrednosti za relevantne fizikalne lastnosti in druge parametre, kot smo 

jih uporabili v simulacijah. 

 

material 𝑻𝒄
(𝟏)

 [°𝐂] 𝑻𝒄
(𝟐)

 [°𝐂] 

PCM 1 18,0 20,0 

PCM 2 20,0 22,0 

PCM 3 18,0 22,0 
 

Tabela 3. Vrednosti nižje kritične temperature (𝑇𝑐
(1)

) in višje kritične temperature (𝑇𝑐
(2)

) za PCM-je uporabljene v 

numeričnih simulacijah. 

 

material 𝝀 [
𝐖

𝐦 𝐊
] 𝒄 [

𝐉

𝐤𝐠 𝐊
] 𝝆 [

𝐤𝐠

𝐦𝟑
] 𝑸𝑳  [

𝐤𝐉

𝐤𝐠
] 𝜺 

beton 0,61 920 1200 / 1,0 

mavec 0,35 1090 232 / 0,2 

PCM (tekoči) 0,2 2100 880 
100 0,8 

PCM (trden) 0,2 1900 770 
 
Tabela 4. Vrednosti toplotne prevodnosti (𝜆), specifične toplote (𝑐), gostote (𝜌), latentne toplote (𝑄𝐿) in masni 

deleži (𝜀) za materiale, uporabljene v numeričnih simulacijah. Povzeto po [1, 6]. 
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Določiti je trebna še ustrezno zaporedje slojev v zidu. Največja nihanja temperature lahko 

pričakujemo na zunanji strani, saj so tam pogoji, na katere nimamo nobenega vpliva. Podnevi 

lahko zunanje temperature krepko presežejo 30 °C, ponoči pa temperatura praviloma pade pod 

temperaturo faznega prehoda oz. željeno temperaturo v prostoru (sobno temperaturo). Na      

sliki 4 so predstavljeni trije primeri zaporedja postavitve posameznih slojev v zidu, ki jih bomo 

v nadaljevanju obravnavali. 

 
Slika 4. Trije primeri zaporedja postavitve slojev debeline 𝐷 = 10,0 cm in 𝑑 = 2,5 cm, ki jih obravnavamo v 

diplomskem seminarju. Siva plast je klasični material (beton), ki nima faznega prehoda, rdeča plast je PCM s 

faznim prehodom pri nižji temperaturi, zelena je PCM s faznim prehodom pri višji temperaturi in modra je PCM 

s faznim prehodom pri vmesni temperaturi. a) Zid A, b) zid B, c) zid C in d) barvna legenda uporabljenih 

materialov. 

 

Simulirali bomo primere, ko so zunanji robni pogoji konstantni, periodični ali določeni na 

podlagi meritev. Simulacije so bile izvedene z debelino zunanjega dela zidu 𝐷 = 10,0 cm, 

debelino kompozitov 𝑑 = 2,5 cm in masnim deležem PCM-ja v kompozitu 𝜀 = 0,8. Ker nas 

zanima časovna odvisnost temperature notranje plasti zidu, v nadaljevanju numerično rešujemo 

enačbo (6). Vanjo vstavimo izraze iz enačb (9)-(11), upoštevamo ustrezne robne pogoje iz 

enačb (12-14) in začetni pogoj iz enačbe (15). 
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4.1 Konstantni zunanji pogoji 

 

V najenostavnejšem primeru zid na zunanji strani izpostavimo neki konstantni temperaturi pod 

faznim prehodom ali nad njim. Na takšnem primeru si najprej na sliki 5 oglejmo, kako uporaba 

PCM-jev spremeni časovno odvisnost temperature (𝑇(𝑡)) na notranji strani zidu v vrstah        

zidu A, B in C v primerjavi z zidom brez PCM-ja, ko je zunanja temperatura 𝑇𝑍2 = 30 °C. 

Vidimo, da vsi trije primeri zidov s PCM-ji učinkoviteje izolirajo prostor kot zid enake debeline 

brez PCM-ja. Lepo je viden tudi učinek taljenja. Pri zidovih s PCM-ji temperatura do 22 °C 

narašča zelo počasi, saj se PCM tali, kar zmanjša toplotni tok skozi zid. Ko se PCM stali (prelom 

na grafu), pa so razmere podobne klasičnemu zidu. Procesu med taljenjem (do preloma) lahko 

rečemo pasivno hlajenje. Opazimo tudi, da obstaja razlika med zidovi A, B in C. 

 
Slika 5. Temperatura (𝑇) na notranji strani zidu v odvisnosti od časa (𝑡) za zid brez PCM-ja (zelena krivulja) [11], 

zid A (modra krivulja), zid B (rdeča krivulja) in zid C (črna krivulja) pri konstantni zunanji temperaturi              

𝑇𝑍2 = 30 °C. Parametri, uporabljeni v izračunu, so v tabelah 3 in 4. 

 

V nadaljevanju bomo preverili, kakšne so razlike med zidovi A, B in C pri različnih zunanjih 

robnih pogojih. Učinek PCM-jev preverimo v primeru, ko so zunanje temperature pod faznim 

prehodom. Na sliki 6 je graf temperature na notranji strani zidu v odvisnosti od časa pri zunanjih 

temperaturah 𝑇𝑍1 = 10 °C in 𝑇𝑍2 = 30 °C za zid A. Vidimo, da je dinamika spreminjanja 

temperature pri ohlajanju podobna kot pri segrevanju. Med strjevanjem PCM-ja je toplotni tok 

manjši. Analogno pasivnemu hlajenju lahko proces med strjevanjem PCM-ja imenujemo 

pasivno ogrevanje. Zanimivo je, da se PCM 1 strdi približno 7 ur hitreje, kot se PCM 2 stali, 

čeprav so pogoji nastavljeni simetrično in so fizikalne lastnosti obeh materialov enake. 
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Slika 6. Temperatura (𝑇) na notranji strani zidu A v odvisnosti od časa (𝑡) pri konstantni zunanji temperaturi   

𝑇𝑍2 = 30 °C (rdeča krivulja) in konstantni zunanji temperaturi 𝑇𝑍1 = 10 °C (modra krivulja). Parametri, 

uporabljeni v izračunu, so v tabelah 3 in 4. 

 

V naslednjem koraku želimo raziskati vzroke za to asimetrijo. Primerjamo rezultate simulacij 

za zidova A in B, ko se oba segrevata (slika 7) in ko se oba ohlajata (slika 8). Pri segrevanju 

fazni prehod PCM-ja v zidu A traja 7 ur dlje, torej temperatura dlje časa ostane bližje sobni 

temperaturi kot v primeru zidu B. Iz tega lahko sklepamo, da je zid A bolj učinkovit, ko se 

celoten sistem segreva, zid B pa, ko se ohlaja. Poglejmo si zaporedje kompozitov. Če 

pogledamo zaporedje slojev zidu A, je PCM z višjo temperaturo faznega prehoda na notranji 

strani zidu, medtem ko je PCM z nižjo temperaturo prehoda na sredini. Zaključimo, da je v 

primerih, ko se sistem segreva, učinkovitejša postavitev, kjer PCM z višjo temperaturo faznega 

prehoda postavimo na notranjo stran zidu. V primeru ohlajanja sistema pa je ravno obratno, saj 

fazni prehod v zidu B traja dlje kot fazni prehod v zidu A in je za te primere zid B učinkovitejši. 

V primeru ohlajanja je učinkoviteje na notranjo stran postaviti PCM z nižjo temperaturo 

faznega prehoda. 
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Slika 7. Temperatura (𝑇) na notranji strani zidu v odvisnosti od časa (𝑡) za zid A (modra krivulja) in zid B (rdeča 

krivulja) pri konstantni zunanji temperaturi 𝑇𝑍2 = 30 °C. Parametri, uporabljeni v izračunu, so v tabelah 3 in 4. 

 
Slika 8. Temperatura (𝑇) na notranji strani v odvisnosti od časa (𝑡) za zid A (modra krivulja) in zid B (rdeča 

krivulja) pri konstantni zunanji temperaturi 𝑇𝑍1 = 10 °C. Parametri, uporabljeni v izračunu, so v tabelah 3 in 4. 
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4.2 Periodični zunanji pogoji 

 

Temperatura v okolici se spreminja tekom dneva in noči, prav tako pa med letom zaradi 

spreminjanja letnih časov. V simulacijah smo to upoštevali tako, da smo zunanjo temperaturo 

aproksimirali s sledečo harmonsko funkcijo: 

 

 𝑇𝑍 = �̅�𝑍 + 𝐴 cos (
2𝜋

𝜏
𝑡) , (17) 

 

kjer je �̅�𝑍 povprečna zunanja temperatura, 𝐴 amplituda in 𝜏 perioda, za katero izberemo 1 dan. 

Z nastavkom v enačbi (17), ki ga uporabimo v enačbi (12), lahko pokažemo, da z uporabo 

kompozitov s PCM-ji res zmanjšamo temperaturna nihanja v prostoru v primerjavi z zidovi 

brez PCM-jev (slika 9). 

 
Slika 9. Temperatura (𝑇) na notranji strani zidu v odvisnosti od časa (𝑡) za zid C (rdeča krivulja) in zid brez      

PCM-ja (modra krivulja) pri periodičnem zunanjem robnem pogoju (črna krivulja) s povprečno temperaturo     

�̅�𝑍 = 20 °C in amplitudo nihanja 𝐴 = 10 °C. Parametri, uporabljeni v izračunu, so v tabelah 3 in 4. 

 

V primeru na sliki 9 smo imeli zunanjo povprečno temperaturo enako sobni temperaturi, zato 

se celoten sistem v povprečju ni segreval, niti ohlajal. Če povprečno temperaturo povečamo, se 

bo sorazmerno z njo povečevala tudi povprečna temperatura zidu. V nekem trenutku se bo 

PCM, kot latentni hranilnik toplote, nasičil, kar bo povzročilo izrazitejša nihanja, ki bodo izven 

temperaturnega razpona faznega prehoda. Zopet lahko opazujemo spreminjanje temperature 

notranje strani zidu v odvisnosti od časa, ali pa vpeljemo novo količino, ki bo predstavljala 

delež časa v enem dnevu, ko se latentna toplota shranjuje ali sprošča. PCM je učinkovit samo 

v času faznega prehoda, zato lahko vpeljano količino poimenujemo kar dnevna učinkovitost 

zidu (𝐸) in jo definiramo kot razmerje med časom (𝑡𝐹𝑃), ko je PCM v faznem prehodu, in 

periodo nihanja (𝜏) (1 dan):  
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𝐸 =

𝑡𝐹𝑃

𝜏
 . (18) 

 

V enačbo (17) vstavimo povprečno temperaturo značilno za toplejše dni, �̅�𝑍 = 22 °C, in čez 

obdobje nekaj dni spremljamo dnevno učinkovitost zidu. Pričakujemo, da bo po določenem 

času učinkovitost hitro padla in se zaradi konstantne povprečne temperature ustalila pri neki 

vrednosti.  

Na sliki 10 je graf učinkovitosti zidov A in B v odvisnosti od časa. Vidimo, da bi v primeru 

zidu A brez dodatnega hlajenja vzdrževali sobne pogoje kar 16 dni, če je zunaj povprečna 

dnevna temperatura 22 °C. Zid B je nekoliko manj učinkovit in bi temperaturo stabiliziral le 12 

dni. S tem potrdimo ugotovitev iz prejšnjega poglavja, da je pri povprečni zunanji temperaturi 

nad sobno temperaturo na notranji strani zidu učinkoviteje uporabiti PCM z višjo temperaturo 

faznega prehoda. V hladnejših obdobjih, ko so povprečne temperature pod sobno temperaturo, 

pa je na notranji strani zidu učinkoviteje uporabiti PCM z nižjo temperaturo faznega prehoda. 

 
Slika 10. Učinkovitost (𝐸) zidu A (modra krivulja) in zidu B (rdeča krivulja) v odvisnosti od časa (𝑡) pri 

periodičnem zunanjem robnem pogoju (enačba (17), �̅�𝑍 = 22 °C in 𝐴 = 5 °C). Parametri, uporabljeni v izračunu, 

so v tabelah 3 in 4. 

 

4.3 Zunanji pogoji na osnovi izmerjenih podatkov 

 

Na koncu predstavimo še rezultate za primera, ko so zunanji robni pogoji nastavljeni na osnovi 

izvedenih meritev zunanje temperature in gostote toplotnega toka sonca. Uporabimo meritve 

izvedene v Murski Soboti v 1. tednu junija 2016 in meritve izvedene v Kopru v 1. tednu 
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septembra 2016 (slika 11). Podatke vstavimo v enačbo (12), da izračunamo skupno gostoto 

toplotnega toka, ki ga prejme zunanja stran zidu. 

 

 
Slika 11. a) Zunanja temperatura (𝑇𝑍) v odvisnosti od časa (𝑡). Meritve so bile izvedene v 1. tednu junija 2016 v 

Murski Soboti (rdeča krivulja) in 1. tednu septembra 2016 v Kopru (modra krivulja). b) Gostota toplotnega toka 

sonca (𝑗𝑆) v odvisnosti od časa (𝑡). Meritve so bile izvedene v enakem obdobju kot pri a). Povzeto po [7, 8]. 

 

Na sliki 12 so prikazane časovne odvisnosti temperature na notranji strani zidu za zidove A, B 

in C za 1. teden v juniju leta 2016. Vidimo, da se v vseh treh primerih zid pregreje v obdobju 

nekaj dni. Ponovno ugotovimo, da je bolje uporabiti PCM s faznim prehodom pri višji 

temperaturi na notranji strani zidu, ker je povprečna zunanja temperatura nad temperaturo 

faznega prehoda. Zid C, z enim slojem PCM-ja dvojne debeline, se izkaže kot najslabša izbira, 

saj se pregreje najhitreje.  

 
Slika 12. Temperatura (𝑇) na notranji strani zidu v odvisnosti od časa (𝑡) za zid A (modra krivulja), zid B (rdeča 

krivulja) in zid C (črna krivulja). V zunanjem robnem pogoju (enačba (12)) smo uporabili meritve iz 1. tedna v 

juniju 2016 za kraj Murska Sobota (slika 11). Parametri, uporabljeni v izračunu, so v tabelah 3 in 4. 
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V naslednjem primeru uporabimo podatke v hladnejšem obdobju, da preverimo dogajanje v 

času ogrevalne sezone. Na sliki 13 so prikazani rezultati temperature na notranji strani zidu v 

odvisnosti od časa za 1. teden v septembru leta 2016. Vidimo, da je najbolj učinkovit zid C. To 

namiguje, da je učinkovitost sistema zelo odvisna od zunanjih razmer. Nadaljnje raziskave je 

zato smiselno usmeriti v študij vpliva prilagajanja sobne temperature letnim časom. Naslednja 

možnost je, da bi raziskali, kako lahko s spreminjanjem temperature faznega prehoda vplivamo 

na učinkovitost izolacije. Temperaturo, pri kateri voda zavre, lahko nekoliko spremenimo, če 

povečamo ali zmanjšamo zunanji tlak. Spreminjanje tlaka v gradbenem kompozitu je nerodno 

v praksi, vendar so pokazali, da temperaturo faznega prehoda določenih materialov (tekoči 

kristali) lahko spremenimo tudi z zunanjim električnim poljem [12]. Glede na ugotovitve v tem 

seminarju bi to bilo zelo uporabno. 

 
Slika 13. Temperatura (𝑇) na notranji strani zidu v odvisnosti od časa (𝑡) za zid A (modra krivulja), zid B (rdeča 

krivulja) in zid C (črna krivulja). V zunanjem robnem pogoju (enačba (12)) smo uporabili meritve iz 1. tedna v 

septembru 2016 za kraj Koper (slika 11). Parametri, uporabljeni v izračunu, so v tabelah 3 in 4. 

 

5 Zaključek 
 

V diplomskem seminarju smo obravnavali učinkovitost uporabe fazno spremenljivih 

materialov v večslojnem zidu. Kot osnovo smo uporabili difuzijsko enačbo (enačba (1)), nato 

pa smo ji dodali člen, kjer smo prispevek latentne toplote k entalpiji sistema obravnavali kot 

notranji toplotni vir (enačba (6)). Vpeljali smo tudi robni pogoj na zunanji strani zidu        

(enačba (12)), ki je odvisen od vremena. Da bi model preizkusili, smo rezultate numeričnih 

izračunov primerjali z analitično dobljeno časovno odvisnostjo lege meje med trdno in tekočo 

fazo materiala (enačba (16)), ki jo dobimo kot rešitev Stefanovega problema (slika 3). Z 
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numeričnimi simulacijami smo preučili vpliv postavitve kompozitov s fazno spremenljivimi 

materiali z različnimi temperaturami faznega prehoda na učinkovitost celotnega zidu (slika 5). 

Simulacije smo izvedli pri konstantnih in periodičnih robnih pogojih ter pri robnih pogojih, ki 

smo jih zmodelirali na osnovi izmerjenih podatkov. Učinkovitost večslojnega zidu smo 

analizirali s spremljanjem temperature na notranji strani zidu v odvisnosti od časa. 

 

Ugotovili smo, da uporaba fazno spremenljivih materialov v gradbenih kompozitih učinkovito 

zmanjša dnevna temperaturna nihanja (slika 9). Pogoj za učinkovitost je nihanje dnevne 

povprečne temperature okolice v bližini temperature faznega prehoda uporabljenega materiala 

(slika 10). Sistem ni odporen na dolgoročno izpostavljenost višjim ali nižjim dnevnim 

povprečnim temperaturam. Takrat se obnaša kot klasični izolator. Ugotovili smo tudi, da 

zaporedje slojev gradbenih kompozitov s PCM-ji z različnimi temperaturami faznega prehoda 

vpliva na učinkovitost izolacije in povzroči asimetrijo med hlajenjem in segrevanjem prostora. 

Če uporabimo dvoslojni kompozit, je v toplejših obdobjih na notranji strani zidu bolje uporabiti 

material s faznim prehodom pri višji temperaturi (slika 7), medtem ko je v hladnejših obdobjih 

na notranji strani bolje uporabiti material s prehodom pri nižji temperaturi (slika 8). 

 

Ena izmed pomanjkljivosti modela je linearni približek deleža utekočinjene faze v odvisnosti 

od temperature (enačba (8)). Za natančnejše rezultate bi bilo potrebno pridobiti ali izmeriti 

odvisnost 𝑓(𝑇) za več različnih materialov. To bi seveda vodilo do podrobnejše analize 

obnašanja materialov in interakcije na stiku dveh slojev [13]. 

 

Raziskave kaže nadaljevati tako, da se v model vključijo še grelna ali hladilna telesa v 

notranjosti prostora in izračunamo, pri kakšnih pogojih in režimu regulacije sobne temperature 

je učinek na zmanjšanje toplotnega toka skozi zidove največji in s tem največji prihranek porabe 

energije. Prav tako je smiselno raziskati, kako s prilagajanjem sobne temperature skozi letne 

čase lahko dosežemo optimalno razmerje med udobjem in porabo energije. 
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