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1. UVOD 
Ko sem obiskoval osnovno šolo, sem se pogosto spraševal, zakaj se pomladi ne stali ves sneg 
naenkrat,  če pa je temperatura zraka npr. 100C? Kasneje sem naletel še na nekaj slikovitih 
primerov. Led se v vodi s temperaturo nekaj stopinj Celzija ne stali takoj, voda v jezeru ne 
zamrzne, čeprav je že nekaj dni zelo mraz (npr. –150C). Razlage za te pojave sem seveda 
dobil pri predmetu fizika v srednji šoli, bolj natančne pa pri samem študiju fizike. Vzroki za 
omenjene pojave se skrivajo v faznih prehodih, da pa le ti stečejo, je potrebna energija v 
obliki latentne toplote. Da voda izpareva, moramo dovajati toploto, s tem pa se ji poveča 
notranja energija. Če pa para kondenzira, se ji zmanjšuje notranja energija, razlika notranje 
energije pa je na voljo v obliki oddane toplote. Enako se zgodi pri taljenju ledu ali  
zmrzovanju vode.  
 
Človeško telo je ustvarjeno za delovanje v temperaturnem intervalu od 150C do 350C. Če je 
temperatura okolice nižja ali višja,  si moramo pomagati s t.i. izolatorji (obleka, rokavice, 
zaščitna sredstva…). V seminarju bom prikazal, kako lahko shranjujemo ali izkoriščamo 
energijo v temperaturnem intervalu od 00C do 1000C pri konstantni izbrani temperaturi. To 
pomeni, da nas bodo rokavice, čevlji ali zimska oblačila kar nekaj časa greli, saj bodo oddajali 
shranjeno energijo v obliki toplote, kot npr. voda, ki zmrzuje. Zaščitna oprema nas bo tudi 
nekaj časa ščitila pred previsoko temperaturo (npr. gasilske obleke, hlajenje zgradb…), saj se 
bo energija, ki nas ogroža, porabila za taljenje snovi, ki je dodana zaščitni opremi.  

2. FAZNI PREHODI  
Snovi v naravi nastopajo v treh stanjih: trdnem, kapljevinastem in plinastem. Prehod iz trdne 
v kapljevinasto stanje imenujemo taljenje, obraten pojav pa strjevanje. Prehod iz 
kapljevinastega v plinasto stanje imenujemo izparevanje, obraten pojav pa utekočinjenje 
(kondenzacija). Omeniti velja še direkten prehod iz trdne faze v plinasto; to je sublimacija, 
obraten pojav pa izločanje kristalov iz plina.  
 
Stanje fizikalnega sistema je določeno s tremi fizikalnimi količinami: prostornino (V), tlakom 
(p) in temperaturo (T). Na sliki 1 je 
prikazano, kako se spreminja 
temperatura sistema, če ledu s 
temperaturo nižjo od 00C dovajamo 
toploto. Temperatura se linearno 
povečuje do 00C, kjer je nekaj časa 
konstantna kljub dovajanju 
energije. Ko se stali ves led, 
temperatura vode začne zopet 
naraščati in narašča do 1000C. Pri 
tej temperaturi začne voda 
izparevati, temperatura pa je 
konstantna dokler ne izpari vsa 
voda. Nato temperatura pare zopet 
linearno narašča. Potek temperature 
je enak pri obrnjenem procesu, ko 
sistemu energijo odvzemamo [1,2]. 
 
Vidimo, da procesa potekata pri 
konstantnih temperaturah, čeprav 
sistemu dovajamo energijo. Kadar pa je v sistemu samo ena faza, se ji pri dovajanju toplote 
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Slika 1: Spreminjanje temperature snovi pri 
dovajanju ali odvajanju energije 
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temperatura viša. Količina toplote (Q), ki je potrebna da segrejemo snov z maso (m) za 
temperaturni interval (DT) pri konstantnem tlaku, je: 
 

  , 
 
kjer je (cp) specifična toplotna kapaciteta snovi pri konstantnem tlaku. Posebej je potrebno 
poudariti, da poteka fazna sprememba pri konstantni temperaturi, če tlak ostaja konstanten.  
Za taljenje  snovi z maso (m) je potrebna energija: 
 

 , 
 

kjer je (qt) specifična latentna toplota za taljenje snovi, za izparevanje pa  
 

, 
kjer je (qi) specifična izparilna toplota. 
 
Specifična toplotna kapaciteta (cp) in specifična latentna toplota (qt) sta  različni za vsako 
snov, spojino ali kemijski element (tabela 1). Nekega splošnega pravila za vrednosti ni, 
razpon pa je velik, z novimi spojinami se pojavljajo nove vrednosti [1,2]. 
 

Snov, spojina ali 
element 

 cp 
(J/kgK) 

 qt 
 (J/ kg) 

Tt 
(oC) 

 qi 
(J /kg) 

Tv 
(oC) 

Vodik 14 245 58 x 103 -259 21 x 103 -253 

Dušik 1030 25.5  -210 200  -196 

Kisik 920 13.8  210  

Etilni alkoh. 2800 104.2 -114 850 78 

Hg 140 11.8 -39 270 357 

Voda 4186 333 0 2260 100 

Svinec 130 24.5 327 860 1620 

Srebro 234 105 961 2320 2163 

Zlato 129 64.5 1063 1720 2808 

Aluminij 896 322 660 10870 2057 

Volfram 134 190 3380 4500 5555 

Kisline 1800 - 2500 130 - 270 200 - 270   

Soli 1500 - 2500 130 - 245 180 - 270   

Parafini oz. voski 1500 - 2100 150 - 230 130 - 180   
 
Tabela 1: Specifična toplotna kapaciteta (cp), latentna talilna (qt) in izparilna (qi) toplota ter 
temperaturi tališča (Tt) in vrelišča (Tv) za nekatere snovi [1,3,16]. 
 

TmcQ pD=

tmqQ =

imqQ =
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Sprememba prostornine pri faznem prehodu 
 
Energijski zakon pove, da se sistemu spremeni notranja energija (Wn) za toliko, kolikor 
toplote (Q) in dela (A) sistem sprejme ali odda:  

Sprememba ponavadi poteka pri konstantni prostornini ali pri konstantnem tlaku. Ogledali si 
bomo spremembo pri konstantnem tlaku. S segrevanjem snovi se snov širi. Širjenje je odvisno 
od temperaturnega koeficienta prostorninskega raztezka (b). Za trdnine in kapljevine je b zelo 
majhen in s tem majhno tudi dovedeno delo. Pri segrevanju enega kilograma vode za eno 
stopinjo Celzija je dovedeno delo zaradi spremembe prostornine le 0,2 J, kar je v primerjavi z 
dovedeno toploto 4182 J zanemarljivo. Tudi pri taljenju kilograma ledu, kjer se prostornina 
poveča za 10%, je dovedeno delo 10 J, kar je v primerjavi s toploto, ki jo moramo dovesti, da 
led stalimo 336 kJ zanemarljivo majhno. 
 
Drugače je pri plinih in pri izparevanju. Pri teh spremembah zaradi velikega temperaturnega 
koeficienta prostorninskega raztezka b dela ne smemo zanemariti. Za izparitev kilograma 
vode je potrebna toplota 2260 kJ, delo zaradi raztezanja pare pa je 170 kJ, kar ni več 
nezanemarljivo. Po izparevanju kilograma vode s prostornino 1 dm3 para zavzame 
prostornino 1,7 m3 [1,2,3]. 

Temperatura faznega prehoda 
Temperature, pri kateri potekajo fazni prehodi, so za različne snovi, spojine ali kemijske 
elemente različne. Gibljejo se od nekaj stopinj Kelvina pri tališču plinov, do nekaj tisoč 
stopinj pri tališču kovin. Temperature izparevanja kovin so še veliko višje. V tabeli 1 so 
zbrane temperature tališča in vrelišča za nekatere kemijske elemente in spojine [1,2,3]. 
 

3. UPORABA FAZNIH PREHODOV ZA SHRANJEVANJE IN 
IZKORIŠČANJE ENERGIJE 
Kot vidimo iz grafa časovnega poteka temperature pri segrevanju ali ohlajanju snovi na sliki 
1, lahko s fazno spremembo posamezne snovi shranimo in kasneje izkoriščamo precejšnje 
količine energije in to pri konstantni temperaturi. Proces prikazan na sliki 1 lahko tudi 
obrnemo. Če hočemo, da se led tali, mu moramo dovajati toploto, če pa voda zmrzuje, oddaja 
toploto okolici. Enako se dogaja pri temperaturi izparevanja. Naš namen je shranjevanje in 
oddajanje čim večjih količin energije pri konstantni temperaturi. To nam omogoča 
vzdrževanje konstantne temperature v času, ko poteka fazni prehod. Največkrat želimo tudi, 
da je čas v katerem je temperatura konstantna čim daljši, npr. pri: potapljaških oblekah, 
rokavicah, obuvalih, gasilskih oblekah, zabojnikih za hrano, bivalnih prostorih… 
 
Dobiti moramo še snov, ki bo spreminjala agregatno stanje pri temperaturi, ki jo želimo. V 
zadnjem času so z novimi tehnologijami postale dostopnejše predvsem kisline, soli in 
parafini, ki imajo temperaturo faznega prehoda v območju od 0 do 1000C. Z dodajanjem 
posameznih komponent lahko izdelajo snov, ki ima poljubno temperaturo tališča. Na sliki 2 
lahko vidimo, kako določajo temperaturo tališča pri parafinih, kjer je temperatura tališča 
odvisna od dolžine verige ogljikovih atomov [5,8,19,20]. 
 
 
 
 

.VpQAQWn D+=+=D
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Slika 2: Temperatura tališča v odvisnosti od števila ogljikovih atomov N v verigi [5]. 
 
Seveda stremimo k temu, da imajo materiali, kamor shranjujemo energijo, čim večjo 
specifično toplotno kapaciteto in talilno toploto. Za omenjene snovi se vrednosti gibljejo: cp= 
(500 – 3000) J/kgK in qt= (130 – 250) kJ/kg. Tabela 2 prikazuje prednosti in slabosti 
posameznih skupin snovi, ki jih uporabljamo za shranjevanje energije. 

 
Snov: Prednosti Slabosti 

Parafini 
Enostavna uporaba 
Nekorozivnost 
Nimajo kristalne strukture 

Visoka cena 
Nižja talilna toplota 
Vnetljivost  
Širok temperaturni interval 
tališča 

Soli 
Nizka cena 
Visoka talilna toplota 
Nevnetljivost  
Natančna temperatura tališča 

Korozivnost 
Strupenost 
Izločanje kristalov  

Kisline Visoka talilna toplota 
Natančna temperatura tališča 

Korozivnost 
Strupenost 
Vnetljivost 
Skrbna priprava 

  
Tabela 2: Pregled lastnosti snovi, ki se uporabljajo za shranjevanje latentne toplote [8]. 
 
Navedene lastnosti, ki so opisane v tabeli 2 pa omogočajo shranjevanje in koriščenje energije 
na različnih področjih, kot so: 
• vzdrževanje telesne temperature v ekstremno hladnih ali vročih razmerah, 
• hlajenje in ogrevanje zgradb, 
• uporaba v industriji in transportu, 
• shranjevanje sončne energije, 
• pridobivanje energije v vesolju… 
 
Našteta so le do sedaj največkrat uporabljena področja, kjer se shranjuje energija s pomočjo 
faznih prehodov. Videti je, da področjem, kjer se bo shranjevala energija na opisan način ni 
videti konca. Še posebej se bo uporaba povečala z množično proizvodnjo in padcem cen 
tehnologije, ki omogoča shranjevanje energije [20]. 

N 

Tt 

( 0 C ) 
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Največkrat se fazno spremenljivi materiali pojavljajo v oblikah voska, granulata, pudra ali 
plošč (slika3), ki se uporabljajo samostojno, največkrat pa se dodajajo drugim materialom: 
gradbeni material, blago, barve…[4,5]. 
 

Slika 3: Oblike, v katerih se pojavljajo materiali za shranjevanje latentne toplote: a) vosek b) 
granulat c) plošče d) puder [20]. 
 
3.1 Vzdrževanje telesne temperature v ekstremno hladnih ali vročih razmerah  

 
Še pred kratkim se je zdelo, da je shranjevanje energije v spremembo agregatnega stanja zelo 
težavno zaradi spremembe prostornine, ki se pojavlja pri faznem prehodu. Napredna  
tehnologija pa je najprej postregla z rešitvijo v obliki  mikrokapsul [11]. Mikrokapsule so 
sestavljene iz snovi , ki spreminja agregatno stanje pri izbrani temperaturi in s tem shranjuje  
 

Slika 5: a) Spreminjanje temperature kože na kolenu pri nakolenčniku brez mikrokapsul – 
rdeča črta in z mikrokapsulami – modra črta po eni uri. b) Spreminjanje 
temperature v rokavicah brez mikrokapsul – rdeča črta in z mikrokapsulami – 
modra črta po eni uri. c) Infrardeči posnetek temperature jakne z mikrokapsulami 
– levo in brez mikrokapsul – desno po eni uri. d) Blago za komercialno prodajo z 
dodanimi mikrokapsulami. 
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oz. oddaja energijo. Snov je ovita z ovojem, ki preprečuje stik snovi z materiali, ki zrno 
obdajajo in ki omogoča spreminjanje prostornine pri fazni spremembi. Snovi, ki jih 
uporabljamo so predvsem kisline in soli in so strupene za okolje. Zato mora ovoj zdržati 
veliko število faznih sprememb in s tem tudi sprememb prostornine, ter biti odporen proti 
mehanskim obremenitvam kot so: pritisk, obraba, kemijska nevtralnost… Posamezno zrno 
prenese do 50 000 sprememb agregatnega stanja.  
 
Posamezna zrna dodajamo oblačilom, obutvi, gasilskim in potapljaškim oblekam. Za vsa 
našteta oblačila je značilno, da omogočajo ohranjevanje telesne temperature v za človeka 
ekstremnih  pogojih. Na sliki 5 je prikazan časovni potek temperature pri zimskem oblačilu, 
nakolenčnikih in rokavicah brez in z dodanimi mikrokapsulami [11]. 
 
Na sliki 5 a se lepo vidi začetek taljenja snovi v mikrokapsulah. Temperatura taljenja je 33 0C 
– vodoravni del modre črte. Snov v mikrokapsulah za spremembo agregatnega stanja dobi 
energijo s kože kolena, ter ga s tem hladi. Na sliki 5 b je postopek enak, le da je obrnjen. Na 
koncu omenimo še, da blago z dodanimi mikrokapsulami lahko kupimo že v prosti prodaji 
[4,11]. 
 
3.2 Hlajenje in ogrevanje zgradb 

Pri hlajenju in ogrevanju zgradb se uporabljata dva sistema. Pri prvem [12,13] so v rezervoar 
s prostornino do nekaj 10 m3 vložene krogle premera nekaj centimetrov, napolnjene s snovjo, 
ki ima fazni prehod pri temperaturi od –33 do + 50 0C. Obliva jih medij v tekočem stanju s 
čim večjo toplotno kapaciteto, ki dovaja ali odvaja energijo v ali iz rezervoarja. Na sliki 6 je 
prikazana krogla z vloženo snovjo, ki spreminja agregatno stanje. Premer krogel je nekaj do 
10 cm. Sestavljena je iz ventila za polnjenje in ovoja krogle. Oba morata omogočati čim 
večkratno spremembo agregatnega stanja, ter biti odporna proti razlitju. Zračni mehurček 
kompenzira prostorninsko raztezanje pri faznem prehodu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Na sliki 7 vidimo delovanje sistema za hlajenje zgradb[12,13]. Sestavljen je iz rezervoarja, 
hladilnika in priključka za odvajanje ohlajenega medija. V rezervoarju so krogle s snovjo, ki 
spreminja agregatno stanje pri temperaturi 15 0C. Temperaturo faznega prehoda lahko 
spremenimo s spremembo snovi v kroglicah. Na sliki je prikazano  delovanje, ko snov v 
rezervoarju zmrzuje. Medij, ki obliva kroglice, se hladi v hladilniku in hkrati odvaja energijo, 
ki jo oddajajo kroglice, ko v njih snov spreminja agregatno stanje - zmrzuje. to običajno 

VENTIL ZA POLNJENJE 

ZRAČNI MEHURČEK  

FAZNO SPREMENLJIVA SNOV 

OVOJ KROGLE 

 

Slika 6: Krogla za shranjevanje energije v fazni prehod. 
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poteka ponoči, ko zunanje temperature padejo pod 50 0C. Podnevi se medij ogreva v 
prostorih, ki jih želimo hladiti in jih s tem ohlaja, sam pa se ohlaja v rezervoarju. Sistem za 
ogrevanje deluje na podobnem principu. 
 

Drugi sistem je bolj enostaven, saj so kroglice s fazno spremenljivim materialom dodane v 
objekt povsod tam, kjer obstaja možnost shranjevanja toplote (streha, stena, hladilnik, tla, 
ogrevalni sistem….) Premer kroglic mora biti nekaj mikrometrov, da je sprememba 
prostornine majhna. Zaradi manjše količine snovi, ki shranjuje energijo  pa je količina 
shranjene energije manjša, kot v prvem sistemu. Na sliki 8 vidimo označena mesta, kjer so  
kroglice dodane gradbenemu materialu povsod tam, kjer je dodana puščica [17,18]. 
 

 
Slika 8: a) Shranjevanje sončne energije v stanovanjski hiši. b) Shranjevanje  energije v tleh.                                   
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Slika 7: Sistem za hlajenje zgradb. 
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Vsi do sedaj našteti načini so shranjevali in nato izkoriščali energijo pri taljenju oz. 
zmrzovanju. Velja omeniti še edini do sedaj znani način pridobivanja energije s kondenzacijo 
Pri izgorevanju goriv je v dimnih plinih tudi  para. Para izhaja v dimnik, kjer kondenzira in 
povzroča vsem znani kondenz. V pari je shranjena precejšnja količina energije, ki pa se 
sprosti v dimniku, kjer je neuporabna. Na sliki 9 vidimo primerjavo klasičnega in 
kondenzacijskega kotla. Pri klasičnem kotlu plini izhajajo v dimnik, kjer para kondenzira. 
Kondenzacijski kotel pa usmeri dimne pline v nižje ležeči kondenzacijski del, kjer para 
kondenzira, s tem odda latentno toploto povratni ohlajeni vodi in jo pred vstopom v 
izgorevalni del delno ogreje. S tem se izkoristki kotlov precej povečajo [9,10]. 

3.3 Uporaba v industriji in transportu 

Pri transportu temperaturno neobstojnih stvari, predvsem hrane, zdravil, pa tudi rastlin… so 
zahteve primernega skladiščenja zelo ostre. Do sedaj so se uporabljali predvsem hladilni 
sistemi, sedaj pa so embalaži dodani fazno spremenljivi materiali, ki ohranjajo primerno 
temperaturo in preprečujejo pregrevanje (kratkotrajen skok temperature) preko dneva. Velja 
omeniti tudi preprečevanje pozebe v kmetijstvu. Kažejo se možnosti uporabe pri pridelavi 
sadja in zelenjave,  in povsod tam, kjer so 
nezaželena večja temperaturna odstopanja. 
Tople grede z dodanimi mikrokapsulami, 
ki bi spreminjale agregatno stanje pri 
temperaturi 200 C, bi zmanjšale porabo 
klasičnih virov energije. Shranjevala bi 
sončno energijo podnevi v obliki latentne 
toplote in jo oddajala ponoči s taljenjem 
snovi v mikrokapsulah. Na sliki 10 je 
prikazan zabojnik za prevažanje hrane [4]. 
Temperatura v zabojniku ne sme preveč 
narasti. To preprečujejo elementi z 
dodanimi mikrokapsulami, te sprejemajo 
toploto s tem, da spreminjajo agregatno 
stanje – se talijo. Ponoči je zunanja 
temperatura nižja in se proces obrne – 
snov zmrzuje. 
 

HRANA ELEMENT Z DODANIMI 
MIKROKAPSULAMI 

Slika 10: Primer uporabe mikrokapsul v 
transportu. 
 

Slika 9: Primerjava delovanja klasičnega in kondenzacijskega kotla 
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3.4 Shranjevanje sončne toplote 

Klasični sistemi shranjevanja sončne energije so bili sestavljeni iz rezervoarja, napolnjenega 
predvsem z vodo, in sistema za dovajanje toplote. Količina energije, ki se je lahko shranila v 
rezervoar, je bila odvisna predvsem od količine vode. Z uporabo faznega prehoda [17,18] se 
je shranilo veliko več energije pri 
isti masi vode v rezervoarju in to 
shranjevanje je potekalo pri 
konstantni temperaturi. Zato se 
ohranja temperaturna razlika med 
rezervoarjem in kolektorjem, s 
tem pa se je zelo povečal 
izkoristek sistema. V nekaterih 
sistemih, kot je prikazan na sliki 
11, pa je celo odpadel rezervoar, 
saj se vsa energija shrani v 
elementih zgradbe, katerim so 
dodane mikrokapsule. Seveda je 
omenjen sistem primeren za 
predele z velikim številom 
sončnih dni. 
 
 
3.5 Pridobivanje toplote v vesolju 

Za svoje delovanje potrebujejo vesoljska plovila energijo. To je še posebej pomembno, ko 
zaidejo v območje sence, kot npr. geostacionarni sateliti. Že zelo zgodaj so obstajale ideje o 
shranjevanju energije tudi v vesolju, vendar sta se pojavili predvsem dve težavi, ki jih bom v 
nadaljevanju opisal [14]. 
 
Kot je znano, snov pri določeni temperaturi spremeni agregatno stanje, da pa se ta proces 
začne, je potreben droben vzrok npr.: tresljaj, hrapava posoda ali nečistoče. Temperatura 
tekočine se pri ohlajanju lahko zniža nekoliko pod tališče, če ni prisotnega nobenega od prej 
omenjenih dejavnikov. Stanju pravimo metastabilno stanje in se zelo hitro in včasih burno 
povrne v stabilno stanje. V vesolju je večina vzrokov za začetek strjevanja izločenih, zato 
obstaja nevarnost teh burnih sprememb. Rešitev so fiziki našli v umetno povzročenih 
tresljajih, ki preprečujejo množičen pojav metastabilnih stanj. 
 
Drug problem je v tem, da se v breztežnostnem stanju  zabriše gladina med tekočino in 
plinom. To nam onemogoča uporabo večjih shranjevalnikov toplote, kjer bi zrak kompenziral 
spremembe prostornine. Zato uporaba klasičnih krogel, opisanih pri ogrevanju in hlajenju 
zgradb ni primerna. Potrebna je rešitev s ločenimi zračnimi žepi, ki so fiksirani na obod 
rezervoarja. Omeniti velja še povečano izločanje kristalov iz soli pri mikrogravitaciji, kar 
zmanjšuje število faznih prehodov ter zmanjšuje izkoristek sistema [14]. 
 

Slika 11: Shranjevanje sončne energije s 
pomočjo mikrokapsul. 
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4. ZAKLJUČEK 
Opisani primeri uporabe fazno spremenljivih materialov nam kažejo, da uporaba preprostih in 
že dolgo poznanih fizikalnih zakonov še zdaleč ni izčrpana. Novi materiali in tehnologije, ki z 
množično uporabo postajajo cenejši in dostopnejši za širši krog uporabnikov, so omogočili 
shranjevanje in kasneje izkoriščanje energije pri različnih temperaturah in v večjih količinah. 
Področja uporabe fazno spremenljivih materialov so skoraj neizčrpna, uporabljala se bodo 
povsod tam, kjer želimo shranjevati energijo. 
 
Razvoj pri shranjevanju toplote s pomočjo fazno spremenljivih materialov pa še zdaleč ni 
zaključen. Še pred nekaj leti se je zdelo izkoriščanje toplote shranjene pri temperaturi 
izparevanja še nemogoče, danes pa se že v uporabi kotli, ki izkoriščajo kondenzacijsko 
toploto. Kot se je zdelo neizvedljivo shranjevanje energije s pomočjo faznih sprememb zaradi 
spremembe prostornine, se nam danes zdi neizvedljivo shranjevanje energije pri temperaturi 
izparevanja.  
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