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Faasimuutosselvitys
1. JOHDANTO JA RAJAUKSET
Tässä kirjallisuusselvityksessä perehdytään olomuodonmuutosmateriaalien eli faasimuutosmateriaalien käyttöön
energian varastoinnissa. Tarkastelun kohteena ovat erilaiset faasimuutosmateriaalit sekä niiden sovellukset.
Faasimuutosmateriaaleja kutsutaan lyhenteellä PCM (Phase Change Materials) -materiaalit niiden
englanninkielisen nimityksen vuoksi. Faasimuutosmateriaalien käyttö perustuu niiden kykyyn sitoa huomattava
määrä energiaa tilavuutta kohden verrattuna. Myös faasimuutokseen liittyvä vakiolämpötila on hyödyllinen
ominaisuus monissa sovelluksissa.
Selvityksen tarkoituksena on antaa perustiedot faasimuutosmateriaalien käytön ja tutkimuksen perusteille.
Teorian osalta annetaan perusteet lämmönvarastoimispotentiaalista, mutta lämmönsiirto käsitellään
pintapuolisesti.
2. TEORIA
2.1 Lämmönvarastoimispotentiaali
Käsitellään varaajaa systeeminä, jota lämmitetään lämpötilasta 1 lämpötilaan 2.
Tavanomaiseen varaajaan sitoutuva lämpömäärä voidaan laskea kaavalla (X)
(X)

𝑄 =𝑚∙𝑐 ∙ 𝑇
missä m [kg] on aineen massa, cp [J/kgK] on aineen ominaislämpökapasiteetin ja 𝑇 [K] lämpötilaväli.
Faasimuutokseensitoutuva lämpömäärä voidaan laskea kaavalla (X).

(X)

𝑄 =𝑚∙ ℎ

missä ℎ [J/kg] on aineen faasien ominaisentalpioiden erotus faasimuutoslämpötilassa. Kun huomioidaan myös
aineen eri faasien lämpeneminen, saadaan koko prosessissa sitoutuvaksi lämmöksi:
𝑄 =𝑚∙𝑐

∙ 𝑇 +𝑚∙ ℎ+𝑚∙𝑐

∙ 𝑇

(X)

missä 𝑐
[J/kgK] on materiaalin ominaislämpökapasiteetti olomuodossa 1, 𝑇 on faasimuutoslämpötilan ja
materiaalin alkulämpötilan erotus, 𝑐
on materiaalin ominaislämpökapasiteetti olomuodossa 2 ja 𝑇 on
olomuodonmuutoslämpötilan ja loppulämpötilan erotus. Tämän prosessin lämpötilan muutosta ideaalitilanteessa
ajan suhteen voidaan kuvata kuvan Xa mukaisesti. Todellisuudessa sulamis- tai kiinteytymisprosessi ei tapahdu
ideaalisen tasaisesti koko aineessa, jolloin todellisia prosesseja kuvaa paremmin kuva Xb.
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Kuva 1. Ideaalinen ja todellinen faasimuutos (VDI 2164)

2.2 Lämmönluovutus ja –varastoituminen
Tässä selvityksessä faasimuutoksiin liittyvä lämmönsiirto käsitellään vain pintapuolisesti.
Lämpöenergian varastoinnissa oleellista on lämmönvarastoimiskyvyn lisäksi se, kuinka nopeasti lämpöä saadaan
siirrettyä varastosta. Lämmönluovutuksen ja –varastoitumisen nopeus riippuu faasimuutosmateriaalin ja fluidin
välisestä lämmönsiirtokertoimesta ja toisaalta myös faasimuutosmateriaalin lämmönjohtavuudesta sekä
kiinteässä faasissa että nestemäisessä faasissa. Lämmönsiirtymistä fluidin ja faasimuutosmateriaalin välillä
voidaan tehostaa mm. kasvattamalla näiden välistä lämmönsiirtopinta-alaa.
Lämmönsiirtymismekanismeista johtuminen on merkittävämmässä osassa kiinteytymisprosessissa ja luonnollinen
konvektio sulamisprosessissa. Useissa numeerisissa malleissa lämmönsiirtymisestä faasimuutosmoduulien sisällä
huomioidaan kuitenkin vain johtuminen johtuen luonnollisen konvektion haastavasta kuvaamisesta sulamisen
aikana. (Numerical investigation of PCM-based thermal energy storage system) Faasimuutosmateriaalia
sisältävien moduulien lämmönluovutusnopeus tai -latausnopeus riippuu lisäksi faasimuutosmateriaalin
lämmönjohtavuudesta niin kiinteässä kuin nestemäisessäkin faasissa.
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3. PCM-SOVELLUSKOHTEET
Rakennukset:
passiiviset keinot:
- PCM rakennusmateriaalissa, lämpötilavaihteluiden tasaus, johtumislämpöhäviöiden pienentäminen
- PCM kerros seinässä, lämpötilavaihteluiden tasaus, johtumislämpöhäviöiden pienentäminen
aktiiviset keinot:
- jäähdytys, kylmää ladataan yöllä ja käytetään päivällä jäähdytykseen

- lattialämmitys
Aurinkolämpö:
- varaajien energiasisällön lisääminen faasimuutosmoduuleilla
-

-

aurinkokeräimien alla olevat PCM-levyt,
aurinkopaneelien alla olevat levyt, tällöin parantaa PV-paneelien hyötysuhdetta ja lämmittää vettä
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Lämpöpumppu:
- lämpöpumpun hyödyntäminen yhdessä PCM-varaajien kanssa

4. MATERIAALIT
Orgaanisten materiaalien kuten vahojen hyvä puoli on niiden kierrätettävyys ja niiden vähäinen ylijäähtyminen.
Huonoja puolia ovat heikko lämmönjohtavuus, faasimuutoksiin liittyvä suurehko tilavuuden muutos ja syttyvyys.
Epäorgaanisten kuten suolojen tai suolahydraattien vahvuus orgaanisiin materiaaleihin verrattuna on niiden
suurempi latenttilämpö, parempi lämmönjohtavuus sekä halpuus. Ne eivät myöskään ole syttyviä. Heikkouksia
ovat niiden epätasainen faasinmuutos, ylijäähtyminen ja korroosion aiheuttaminen. Tutkimuskohteena on
yleisesti komposiittimateriaalit, sillä lisäämällä orgaanisiin tai epäorgaanisiin PCM-materiaalehin lisäaineita
voidaan niiden heikkoja ominaisuuksia parantaa. (Fuxin et al. 2013)
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Kuva 2Energian varastointiin käytettävien-materiaalien luokittelu (Cárdenas and León, 2013)

Faasimuutosvaraajissa käytettävä faasimuutos on yleensä kiinteä-neste –muutos. Tähän liittyy useimmiten
vähiten tilavuuden vaihtelua, mikä on esimerkiksi neste-kaasu –muutoksessa ongelma varaajien mitoittamisen
kannalta. (Fuxin et al. 2013)

Kuva 3 Eri materiaalien vertailu, (Bruno et al., 2014)

