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Förord
E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där akademi
och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster.

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är en samhällsutmaning
att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska kunna nå våra nationella mål inom klimat
och miljö. I E2B2 bidrar vi till energieffektivisering inom byggande och boende på flera sätt. Vi
säkerställer långsiktig kompetensförsörjning i form av kunniga människor. Vi bygger ny kunskap i
form av nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och vi visar att de
fungerar i verkligheten.

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, materialleverantörer,
installationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter etcetera med akademi, institut
och andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i programmet.

Värmelager med fasändringsmaterial för bättre energihushållning är ett av projekten som har
genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Chalmers
tekniska högskola och har genomförts i samverkan med Akademiska hus och ÅF.

Lagring av energi är en av de stora utmaningarna med ett mer förnybart och hållbart energisystem där
energitillförseln är mer ojämn och inte går att styra. Fasändringsmaterial kan möjliggöra en effektivare
form av lagring jämfört med traditionella vattenbaserade värmelager. I projektet har ett lager för
uppvärmning av vatten med fasändringsmaterial demonstrerats, testats och utvärderats i en
pilotanläggning i laborativ miljö på Chalmers Tekniska Högskola. Projektet har tagit fram
dimensioneringsverktyg för liknande lager som förbättrar möjligheterna för ett förnybart och hållbart
energisystem.
Stockholm, 11 september 2018

Anne Grete Hestnes,
Ordförande i E2B2

Professor vid Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att
E2B2 har tagit ställning till innehållet.
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Sammanfattning
I dagens energisystem utgör effektbelastningarna en stor del av driftkostnaderna. Att introducera fler
sätt att hålla ned effekttopparna är en viktig åtgärd för energismarta lösningar, där värmelagring är en
av dem. Efter en period med varierande intresse, har värmelagring med fasändringsmaterial (phase
change materials, PCM) blivit aktuellt igen som följd av strängare klimatmål. För att uppmuntra en
ökad användning av denna typ av lager, har vi tagit fram praktiska dimensioneringsverktyg för PCMlager. Dessa verktyg har använts i projektering och planering av ett innovativt kylenergilager för ett
nytt kontorshus där PCM används som energibärare. Byggnaden - A Working Lab (AWL) är ett nytt
kontorshus som är en del av Akademiska hus innovationsplattform på Chalmers campus Johanneberg
som ska tas i bruk under 2019. Efter en omfattande kostnads- och miljöanalys av olika utföranden av
PCM-lagret, har man valt att bygga upp detta PCM-lager som en välisolerad tank fylld med
vattenbaserade saltlösningar (PCM) och med en tät bunt av smala rör av polypropen nedsänkta i
saltlösningen. Förutsättningarna för värmelagring i AWL-systemet är väldigt utmanande pga. en liten
temperaturskillnad mellan vatten och PCM under laddning av PCM-lagret (ca 2 oC), samt pga. stränga
krav på vattentemperatur som ska cirkulera vidare till huset vid urladdning av PCM-lagret. Den
experimentella anläggningen i AWL fungerar som ett konkret demonstrations- och pilotprojekt. De
dimensioneringsverktyg som vi har tagit fram kan användas till lagring av både värme och kyla med
hjälp av PCM.
Nyckelord: Värmelagring, PCM, effekttopp, dimensioneringsverktyg, demonstrationsanläggning

4

V ÄR M E L AG E R M E D F AS ÄN D R I N G S M AT E R I AL F Ö R B ÄT T R E E N E R G I H U S H ÅL L N I N G

Summary
In today's energy system, power loads constitute a large part of operating costs. Introducing more
ways to keep the peaks in power demands down is an important energy efficient measure, and thermal
energy storage (TES) is one of them. After a period of varying interest, TES with phase change materials
(PCM) has come again into focus because of stricter environmental goals. To encourage an increased
use of this type of thermal storage, the project brings practical design tools for PCM-TES. These tools
have been used in the design and planning of an innovative cooling storage facility for a new office
building where PCM is used as an energy carrier. The building - A Working Lab (AWL) is a new office
building that is part of Akademiska Hus innovation platform at Chalmers campus Johanneberg, which
will be commissioned in 2019. After a comprehensive cost and environmental analysis of various PCMTES designs, it was decided to build this PCM-TES as a well-insulated tank filled with aqueous saline
solutions (PCM) and with a dense bundle of narrow polypropylene tubes immersed in the saline
solution. The conditions for heat storage in the AWL system are very challenging because of a small
temperature difference between water and PCM during charging of the PCM-TES (about 2 oC), as well
as due to stringent water temperature requirements that will circulate to the house upon discharge
from the PCM-TES. The experimental facility in AWL serves as a concrete demonstration and pilot
project. The design tools that have been developed in the project can be used in design of PCM-TES for
both heating and cooling applications.
Keywords: thermal storage, PCM, peak power demands, design tools, demonstration facility
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1

Inledning och bakgrund

Solvärme, överskottsvärme och uteluftskyla utgör viktiga förnyelsebara energikällor för uppvärmning
och kylning av byggnader. Dessa alternativa energikällor är begränsade eftersom de inte kan ge en
konstant energiproduktion. All typ av värmeenergi, även gratisenergi, kan lagras i värmelager för att
senare användas vid behov. En effektiv värmelagring kan bidra till en väsentlig minskning av energioch effektbehov i byggnader.

Värmelagringen för uppvärmning av varmvatten i byggnader för värme/tappvarmvatten/komfortkyla
sker vanligtvis i vattentankar. Ett värmelager (en tank) med fasändringsmaterial har en flera gånger
större värmelagringskapacitet och jämnare värmelagringstemperatur än ett traditionellt
vattenbaserat värmelager vid samma förhållanden. Tack vare de egenskaperna, är PCM-lager
effektivare vid lagring av exempelvis solvärme samtidigt som de tar mindre plats.

Efter en period med varierande intresse, har värmelagring med PCM blivit aktuell igen som följd av
strängare klimatmål. Trots tydliga forskningsbevis på möjligheter med fasändringsmaterial, har
tekniken inte trängt in på marknaden. Avsaknad av praktiska dimensioneringsverktyg för PCM-lager
samt brist på demonstrationsanläggningar där fasändringen följs upp i realtid har förhindrat ökad
användning av denna typ av värmelager.
De detaljerade och ofta väldigt komplexa
dimensioneringsverktygen för PCM-lager som finns beskrivna i forskningspublikationer är inte
anpassade för praktiska tillämpningar. Några PCM-tillverkare erbjuder även helhetslösningar för
PCM-lager men utan verifierade resultat.

För att uppmuntra en ökad användning av denna typ av lager har vi tagit fram praktiska
dimensioneringsverktyg för PCM-lager med stöd från E2B2 programmet. Dessa verktyg har använts i
projektering och planering av ett innovativt kylenergilager för ett nytt kontorshus där PCM används
som energibärare. Byggnaden - A Working Lab (AWL) är ett nytt kontorshus som är en del av
Akademiska hus innovationsplattform på Chalmers campus Johanneberg som ska tas i bruk under
2019. Det är viktigt att påpeka att de dimensioneringsverktyg som vi har tagit fram kan användas till
lagring av både värme och kyla med hjälp av PCM, både för dygns- och säsongslagring.

Det övergripande målet med projektet var att säkerställa och verifiera verktyg och data för att
identifiera en kostnadseffektiv och miljömässigt sund investering och drift av PCM-lager. PCM är
fortfarande dyra och det är viktigt att man säkerställer en effektiv värmeöverföring mellan PCM och
omgivande vätska så att hela volymen nyttjas samtidigt som man optimerar lagrets utformning efter
de temperaturbegränsningarna som finns i systemet där PCM-lagret ska installeras. Det senare
förbises ofta i de publicerade forskningsstudierna, vilket gör vår forskningsinriktning unik. För att man
ska kunna genomföra noggranna studier i det avseende, har vi byggt upp en pilotanläggning i
laboratoriemiljö, under stabila och kontrollerbara förhållanden.

Utifrån de forskningsresultat som vi har publicerat hittills, samt det stora intresse som projektet har
skapats bland medverkande företag, bedömer vi att projektet ligger i framkanten av utvecklingen inom
både vetenskaplig excellens liksom i kunskapsöverföringen med branschens aktörer.
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1.1

Projektets resultat i korthet

1. Metod för korrigering av systematiska mätfel i T-History metod (kapitel 3.1)

Målgrupp: PCM tillverkare samt laboratorier som arbetar med karakterisering av PCM

2. Dimensioneringsverktyg för PCM-lager
Målgrupp: energi- och VVS konsulter

3. Färdigprojekterat demoanläggning med kylenergilager där PCM används som energibärare

Målgrupp: energi- och VVS konsulter, entreprenörer, husägare, teknisk förvaltare och forskare

4. Pilotanläggning för noggranna studier
värmeöverföringsmedium i PCM-lager

Målgrupp: tillverkare av PCM-lager och forskare

av

värmeöverföring

mellan

PCM

och

5. Vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer
Målgrupp: forskare, energi- och VVS konsulter

1.2
Om projektgruppen och samarbetspartner
Forskare vid byggnadsteknologi, med kompetens inom byggnadsmaterial och byggnadsfysik vid
Chalmers tekniska högskola, jobbar proaktivt med utveckling av nya tekniker för hållbar
energianvändning i byggnader. Sedan 2012 har vi etablerat en PCM-grupp i syfte att uppmuntra och
driva industrirelevant forskning om fasändringsmaterial. Tidigare projekt omfattar, bl.a., utveckling
av alternativa fasändringsmaterial, numeriska verktyg för dimensionering av byggnadens klimatskal
med fasändringsmaterial, samt mätmetoder för uppföljning av fasändringen.
Detta projekt har mest drivits som ett doktorandprojekt. Pepe Tan, doktorand vid Chalmers tekniska
högskola sedan juni 2015 har varit huvudutförare, under handledning av Pär Johansson,
forskarassistent och Angela Sasic Kalagasidis, professor vid avdelningen för byggnadsteknologi.
Under perioden oktober 2017 till augusti 2018 arbetade även Tekn. Dr. Nikolaos Stathopoulos i
projektet, framförallt med att utveckla användargränssnitt för projekteringsverktyget samt att
undersöka marknadens behov av ett sådant verktyg genom en enkätstudie.

Redan i början av projektet har det etablerats ett samarbete med bayerska ”Centrum för tillämpad
energiforskning” i Tyskland (ZAE Bayern), där Pepe Tan tillbringat tre veckor som gästforskare under
oktober 2015. Tillsammans med kollegorna från ZAE har vi tagit fram en metod för korrigering av
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systematiska mätfel som uppstår vid karakterisering av fasändringsmaterial genom den så kallade THistory metoden. Mer om det finns i kapitel 3.1.

Akademiska Hus (AH) i Göteborg har genom Per Loveryd, energiingenjör, samt ÅF Göteborg genom
Kaia Echer och Patrik Lindberg, visat sitt stora intresse för energifrågor och innovativa
systemlösningar genom att investera i projektering och konstruktion av PCM-lagret för AWLbyggnaden. Samarbetet med de två företag har etablerats i augusti 2016 och sedan dess varit
regelbundet och framgångsrikt. I skrivandet stund är upphandling av kylenergilagret färdigt och
leveransen förväntas under hösten 2019.
Parallellt har vi etablerat och hållit tät kontakt med tyska Rubitherm, tillverkare av det PCM material
som ska användas i kylenergilagret i AWL-byggnaden. På senare tiden har även tyska GEFGA,
tillverkare av själva kyllagret för AWL huset, blivit en mer aktiv samarbetspartner.
Sedan oktober 2015 har vi varit aktivt inblandade i ECES Annex 30 (“ECES Annex 30 – Thermal Energy
Storage for Cost-Effective Energy Management,” n.d.) där vi har bidragit med utveckling av kriterierna
för karakterisering av PCM-värmelager (nyckeltal) samt med fallstudier, bl.a. med AWL-byggnaden.

Vi vill även nämna att detta projekt från början hade andra projektparters, Mark Vävaren 1 Fastighets
AB från Kinna och Vesam från Katrineholm. Samarbetet mellan de två företagen har krävt en
omprövning av projektupplägget strax efter projektets start. Av denna anledning hade vi inte möjlighet
att följa upp en anläggning i Kinna där ett PCM-lager installerats för lagring av solvärme i ett system
för beredning av varmvatten. När förutsättningarna förbättras och anläggningen färdigställs, är vi redo
att ställa upp med kunskap och resurser för att följa upp även denna demonstrationsanläggning på ett
optimalt sätt för att öka kunskapen om hur de bäst projekteras.

1.3
Övriga PCM-anläggningar i Sverige och Norge
I Sverige finns endast ett fåtal kända objekt där fasomvandlande material har använts i byggnader och
då i huvudsak i samband med värmeväxlare. I Boda kvarn i närheten av Katrineholm finns en
energianläggning med värmepumpar och PCM-lager med saltlösningar. Anläggningen används för
uppvärmning av en föreningslokal och utnyttjar överskottsvärme från en vattenturbin samt solvärme
från solfångare. Systemet är utrustat med temperaturgivare och flödesmätare som mäter energiflödet
genom anläggningen. Systemet projekterades av Stig Högnäs, ägaren av Vesam, och har varit i drift
sedan 2011. Mer detaljer om systemet finns i (Kalagasidis, Adl-zarrabi, & Jansson, 2014).

Projekteringsföretaget Vesam från Katrineholm har konstruerat också ett innovativt PCM-lager för
uppvärmning av varmvatten. Detta PCM-lager är uppbyggd av plaststavar fyllda med vattenbaserade
saltlösningar som är inlagda i en välisolerad tank. Stavarna (Vesams uppfinning med produktnamn
Swerod) är tätt förslutna, lätthanterbara och stapelbara, så att värmelagringskapaciteten kan lätt
justeras. Ett PCM-lager med 1000 stavar (ca 350 kWh) är en del av varmvattenberedningssystemet för
en träningsanläggning (Friskis och Svettis). Anläggningen ligger i en renoverad industrilokal i Kinna
och ägs av Mark Vävaren 1 Fastighets AB. Träningsanläggningar har både ett stort och ojämnt behov
av komfortkyla, värme och varmvatten under dagen och mellan säsongerna. Målet med
värmelaggringskonceptet i lokalen i Kinna är att, genom att utnyttja värme från solfångare och
överskottsvärme från lokalen, jämna ut kyl- och värmeeffektbehov samt minska det totala
9
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energibehovet för både komfortkyla och värme/tappvarmvatten. PCM-lagret i Kinna har inte tagits i
drift än. Enligt beskrivningen i kapitel 1.2, när anläggningen färdigställs, är vi redo att ställa upp med
kunskap och resurser för att följa upp även denna demonstrationsanläggning.

Vid Universitet i Bergen i Norge finns ett PCM-lager som kompletterar den befintliga kylanläggningen
på campuset, som består av värmepumpar. Kyla som produceras med värmepumpar lagras i PCMlagret under natten när kylbehovet på campuset är lågt och används under dagen för att täcka
toppkylbehov. Själva PCM-lagret består av fyra tankar på 57 m3 fyllda med inkapslat PCM och med
vatten som värmeöverföringsmedium. Som PCM används ett salthydrat från PCM Products Ltd från
Storbritannien med smältpunkt 10 °C. PCM:et är inkapslat i plastflaskorna av typen FlatICE med
dimensioner 500 mm x 250 mm x 45 mm. Totalt finns det cirka 51 000 FlatICE-behållare inuti de fyra
tankarna. Behållarna är staplade med ett avstånd från varandra för att möjliggöra vattencirkulation
genom tanken samt för att skapa volymbuffert vid termiskexpansion av salterna. Tankarna är termiskt
isolerade på insidan, med inbyggda distanserna som håller FlatICE-behållarna på plats. Med sin
lagringskapacitet på 1.6 MW var detta PCM-lager bland de största i världen när den installerades 2014.
I rapporten från ECES Annex 30 som kommer att publiceras under hösten 2018, ska det finnas flera
exempel på PCM-lager i världen i kommersiella och industriella fastigheter.
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2

Genomförande

Projektet var grovt indelat i tre huvuddelar som ansetts relevanta för dimensionering av PCM-lager:
• Material – val och karakterisering av fasändringsmaterial

• Komponent – dimensionering av energilager med fasändringsmaterial

• System – processkrav (effekt- och temperaturkrav, tidschema) i systemet där PCM-lager ska
installeras

De tre delarna är sammankopplade vid dimensionering av PCM-lager och man kommer fram till dess
optimala utformning på ett iterativt sätt, där varje delresultat justeras utifrån kraven från de övriga
delarna (figur 1). Bra uppgifter och lämpliga verktyg krävs i varje steg för att processen ska löpa väl
inom angivna resurs- och tidsramar. Detta gäller all projektering, dvs. det är ingenting specifik för
projektering av PCM-lager.

Genom att följa upp ett verkligt projekt – dimensionering av kylenergilagret med PCM för AWL huset,
har konkreta kunskapsbrister i designprocessen för PCM-lager identifierats. Som ett komplement har
även en enkätstudie genomförts där kunskapsläget bland branschens aktörer kartlades.
Kommunikation och nätverkande med involverade företag och forskningsgrupper har hjälpt till att
sortera de kunskapsbristerna som av forsknings- eller tillämpningsintresse. Nedan redovisas de
konkreta frågorna som har besvaras inom respektive projektdel med resultat markerade som av den
vetenskapliga eller praktiska intresse.

Figur 1 Illustrativt flödesschema över designprocessen (Tan, 2018)
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2.1
Arbetet på materialnivå
PCM väljs huvudsakligen utifrån dess fasändringstemperatur samt latent värme, dvs. den energin som
avges eller upptas vid fasomvandling. Fasändringstemperatur definierar temperaturskillnader mellan
PCM:et och värmeöverföringsmedlen, vanligtvis vatten, vid laddning och urladdning av energilagret.
Latent värme avgör energilagrets kapacitet. De båda egenskaperna påverkar PCM-lagrets storlek.
Snävare temperaturskillnader mellan PCM:et och värmeöverföringsmedium, samt liten latent värme
gör PCM-lagret större och dyrare eftersom det kräver en större aktiv värmeöverföringsyta.

I dagsläget finns inga standardiserade metoder för mätning av entalpi, och därigenom latent värme,
vid fasomvandling hos PCM material. Av de befintliga metoderna, ger T-History metoden de mest
representativa resultat för större mängder av PCM (ca 1 dl och mer).

T-History metoden är enkel och förmånligt, och används av många forskningslaboratorier, bl.a. av ZAE.
Vid en detaljerad analys av mätdata från T-History metod tillsammans med kollegorna från ZAE, har
det konstaterats ett systematiskt fel som uppstår vid bearbetning av mätvärden. Litteraturstudie,
numeriska simuleringar och experiment har använts som grund för att förklara orsaken till felet samt
för att ta fram en metod för att korrigera den. Det tillvägagångssättet i att identifiera och värdera felet
finns beskrivet i två vetenskapliga artiklar (Tan et al., 2017, Tan et al., 2018). För praktiska
tillämpningar, har det tagits fram en förenklad metod för att korrigera felet som också ger bra resultat.

Ett första gränssnitt för ett verktyg som kan användas för val av PCM, preliminär dimensionering av
PCM-lagret samt kunskapsutbyte med de olika aktörerna i branschen har tagits fram utifrån den enkät
som genomförts.
En sammanställning av resultat inom del ’Material’ redovisas i kapitel 3.

2.2
Arbetet på komponentnivå
Huvudsakliga komponenter i ett PCM-lager är behållare, värmeväxlare, värmeöverföringsmedium
(oftast vatten), och PCM. Medan värmeöverföringsmediet cirkulerar genom värmeväxlaren med hjälp
av pumpar är PCM:et inneslutet i behållaren på bulk eller inkapslad i mindre enheter såsom cylindrar
och plattor.

Värmeutbyte mellan PCM:et och värmeöverföringsmediet ska vara så effektivt som möjligt inom det
givna temperaturintervallet. De PCM som finns idag kommersiellt tillgängliga för energilagring i
byggnader har en relativ låg värmeledningsförmåga, mellan ca 0.2 W/m·K to 0.7 W/m·K för paraffiner
respektive saltlösningar. Värmeledning genom PCM:et är följaktligen långsamt och kräver en stor
kontaktyta för att laddning och urladdning av energilagret ska vara tidseffektivt. Det kan finnas andra
begränsningar som t.ex. temperaturnivåer som ställer ytterligare krav på design av värmeväxlaren.
Ett praktiskt användbart dimensioneringsverktyg för PCM-lager ska kunna ta hänsyn till ovannämnda
begränsningar samt vara relativt enkelt och snabbt att använda i projekteringen. Dessutom ska den
vara generellt, dvs. lämpligt för dimensionering av olika typer av PCM-lager med avseende på
systemkrav och val av PCM. De detaljerade och ofta väldigt komplexa dimensioneringsverktygen för
PCM-lagret som finns beskrivna i forskningspublikationer är inte anpassade för praktiska
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tillämpningar. Några tillverkare av PCM-material erbjuder även helhetslösningar för PCM-lager utan
verifierade resultat.
Litteraturstudie och numerisk modellering har använts som grund för utveckling av ett praktiskt
användbart dimensioneringsverktyg för PCM-lager. I kapitel 3.2. redovisas en alfaversion
(förhandsvisning) av verktyget som har använts för dimensionering av PCM-lagret för AWLbyggnaden.

Eftersom projekteringen redan har lett till innovationer inom både PCM-materialet och i själva
utförandet av PCM-lagret, kommer man parallellt studera och optimera vidare
värmeöverföringsprocesser med PCM:et i en mindre pilotanläggning i Chalmers laboratorium.
Anläggningen lämpas till leverantörer och utvecklare av värmeväxlare till PCM-lager, samt till forskare
intresserade i noggranna studier av värmeöverföring mellan PCM:et och vatten.
Resultat redovisas i kapitel 4.

2.3
Arbetet på systemnivå
Nyttjandegrad samt laddnings- och urladdningstider av PCM-lager ska vara anpassade till processkrav
i det system där PCM-lagret ska installeras, samt schemalagda på det sättet som ger högsta ekonomiska
vinster och minst miljöpåverkan. På systemnivån behövs således beräkningsverktyg för optimering av
dessa oftast motstridiga krav. Resultat av optimeringen definierar styrstrategi för PCM-lager. Eftersom
förutsättningarna för användning av PCM-lagret kan ändras i tid, t ex vid lagring av solvärme, ingår
som regel någon typ av prognosstyrning i styr- och reglerstrategierna.

Optimeringsverktyg på systemnivå kan identifiera den optimala fasändringstemperatur samt
kapacitetsbehovet i PCM-lagret. Dessa kan då användas som underlag för val av PCM:et samt vid
dimensionering av PCM-lagret. Avsaknad av sådana verktyg gör att projekteringen i praktiken går i
motsatt riktning – den börjar typisk med val av PCM:et, fortsätter med dimensionering av PCM-lagret
och avslutar med framtagning av en styr- och reglerstrategi som anpassas till de redan gjorda valen.
Vid varierande användningstider och effektuttag, kan detta resultera i högre kostnader eller
miljöpåverkan av PCM-lagret än vad en optimering skulle rekommendera.
En utmaning vid framtagning av optimeringsverktyg är att göra dem generella, dvs. användbara för
olika processer och system. Detta ska göras i projektets planerade fortsättning.
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3

Resultat: materialnivå

3.1
Metod för korrigering av systematiska mätfel i T-History metoden
T-History metoden används för att mäta latent värme av PCM. Det är i grunden en komparativ metod
där man mäter och jämför värmeutbyte mellan PCM:et samt ett referensmaterial med omgivningen. I
metoden används två provhållare av samma storlek där det ena är ifylld med PCM:et och den andra
med referensmaterialet vars egenskaper är kända. Provhållare ska sättas i en klimatkammare eller
annat utrymme där temperaturen kan ändras på ett kontrollerat sätt. Innan mätningen börjar, är det
viktigt att säkerställa att båda prover har samma temperatur som klimatkammaren, dvs. att det råder
balans och inget värmeutbyte mellan proven och omgivningen.

Figur 2 Klimatkammare med två isolerade provhållare, enligt (Tan, 2018)

Mätningen börjar genom att man tvingar en snabb temperaturändring inuti klimatkammaren och
inom ett intervall som gör att PCM:et ändrar sin fas men inte referensmaterialet. På båda behållarna
sitter en eller flera temperaturmätare som mäter temperaturändring hos PCM:et och
referensmaterialet. Ett typiskt resultat av temperaturmätningar visas i figur 3. Utifrån de uppmätta
temperaturerna, beräknas värmeutbytet mellan proven och omgivningen och därefter, genom en
matematisk jämförelse, entalpin vid fasändring av PCM:et.
14
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Figur 3 Temperaturmätningar i ett T-History försök: temperatur i klimatkammaren (Ambient), på ytan av
behållaren med referensmaterialet (Ref) respektive PCM:et (Tan, 2018). Försöket börjar med en
temperatursänkning från ca 43 oC till 13 oC och avslutas med en temperaturhöjning tillbaka till 43 oC. Eftersom
referensmaterialet inte ändrar sin fas, sänks respektive höjs dess temperatur direktkopplad till omgivningen.
Hos PCM:et ser man samtidigt karakteristiska stegändringar i temperaturen som stabiliseras under
fasändringen.

Figur 4 Principskiss av provhållare i klimatkammaren. Vänster: från sidan, höger: framifrån (Tan, 2018).
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En viktig förutsättning för att experimentet ska lyckas är att temperaturen i båda proverna inuti
provhållarna ändras jämnt, vilket är svårt att åstadkomma i praktiken. Det finns alltid en liten
temperaturskillnad mellan mitten av provhållaren jämfört med dess mantel och ändarna som minskar
avsevärt när man isolerar behållaren på utsidan. På senare tid har man därför börjat använda isolerade
provhållare i experimentet. En detalj har dock missats i tidigare studier av T-History metoden – att
själva isoleringsmaterialet fördröjer värmeutbytet mellan provhållarna och omgivningen. Detta
fenomen har vi undersökt mer noggrant i detta projekt.

Genom en fördjupad analys av värmeutbytesprocessen mellan de isolerade provhållarna och
omgivningen har vi kombinerat matematiska och numeriska studier med laborativa försök. Vi har
bevisat att fördröjningen i värmeutbyte orsakas av isoleringens termiska tröghet. Ju högre densitet
eller tjockare lager av isoleringen, desto större fördröjning samt fel i mätningen. Felet i mätningen är
systematisk och visas som en förskjuten entalpikurva av PCM:et, enligt figur 5.
Phase change
temperature range

Accurate

Inaccurate
Systematic error

Solidification
curve
Melting curve
Results using
assumptions

“True Value”

Temperature difference

Figur 5 Vänster: Entalpikurvor för ett kommersiellt PCM, beräknade utifrån samma T-History mätning. Röd
kurva - en korrekt beräknad entalpi där man tar hänsyn till isoleringens termiska tröghet. Svarta kurvor –
entalpiresultat utan hänsyn till isoleringens termiska tröghet. Skillnaden mellan den röda och de svarta
kurvorna förklaras som ett systematiskt fel i mätningen. Höger: Vid ett systematiskt fel i mättningen, ligger alla
mätresultat nära varandra dock från ett avstånd från det sanna resultatet. (Tan, 2018)

Med en matematisk bearbetning av mätresultat går det att korrigera felet som orsakas av isoleringens
termiska tröghet. För praktiska tillämpningar föreslås även en förenklad korrigeringsmetod som ger
bra resultat (figur 6). Båda metoderna presenteras i (Tan et al., 2017). Hur val av isoleringsmaterial
påverkar det systematiska felet presenteras vidare i (Tan et al., 2018).
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Figur 6 Korrigerade entalpikurvor från figur 5 med en avancerad matematisk modell (vänster) och med en
förenklad modell (höger).

3.2
Verktyg för val av PCM
Under 2018 genomfördes en enkätundersökning bland yrkesverksamma som är intresserade i
värmelagring med PCM såsom fastighetsägare, energikonsulter, PCM-tillverkare, tekniskförvaltare
och forskare. Syftet med undersökningen var att förstå kunskapsläget kring användning av PCM för
energilagring i byggnader, vilken information brukar finnas tillgänglig i tidiga skeden av projektering
av PCM-lager, samt vilka behov potentiella användare av dimensioneringsverktyget kan ha.

48 deltagare från olika länder (främst Europa) har deltagit i enkäten (Stathopoulos, 2017, samt bilaga
A) och därmed bidragit med värdefulla input kring strukturen av verktyget, nödvändig inmatning av
data från användaren, förvalda värden och presentation av resultat. Ett verktyg för preliminär val av
PCM för lagring av värme och kyla har utvecklats med användargränssnitt enligt figur 7. Utifrån de
processkrav som användaren definierar, erbjuds en eller flera kommersiellt tillgängliga PCM som
alternativ (figur 8). Den senare kommer från en omfattande databas som har byggts upp parallellt med
utveckling av verktyget och som för tillfället innehåller data, dvs. typ av PCM och dess
värmelagringsegenskaper, från större PCM-producenter. Målet med verktyget är att göra den
allmäntillgänglig. Exempel på resultatrapport som genereras i verktyget finns i bilaga B.
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Figur 7 Exempel på användargränssnitt av verktyget för preliminär val av PCM.

Figur 8 Exempel på resultatrapport från PCM-verktyget
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4

Resultat: komponentnivå

Det finns två principiella sätt att förvara PCM i PCM-lager: på bulk eller inkapslad. Vid den första, finns
en värmeväxlare inuti behållaren. Resterande utrymme i behållaren fylls med PCM:et varav
värmeöverföringsmedlen cirkulerar genom värmeväxlaren. Vid den andre, läggs PCM inkapslad i t ex
plaströr, plastkulor, eller aluminiumplattor in i behållaren medan värmeöverföringsmedlet cirkulerar
runt omkring inkapslingen. Själva inkapslingen fungerar som värmeväxlare. I båda fall är PCM:et
stående varav värmeöverföringsmedel cirkulerar med hjälp av pumpar.

Det dimensioneringsverktyget som har utvecklats i projektet visar samband mellan PCM-lagrets
geometri och effektuttag vid olika vattenflöde. Som ingångsdata används processtemperaturer, dvs.
vattnets inloppstemperaturer vid ställning och smältning av PCM:et samt en erforderlig beskrivning
av PCM:ets latent värme. Kärnan av verktyget är en tvådimensionell numerisk modell som räknar
värmeutbyte mellan PCM:et och värmeöverföringsvätskan för en cylindrisk- eller plattutformad
värmeväxlare.

Figur 9 Platt- och cylindriskutformad värmeväxlare i ett PCM-lager. Pilarna visar hur värmeöverföringsvätska
(heat transfer fluid) strömmar genom värmeväxlaren.

4.1
Den numeriska modellen bakom dimensioneringsverktyget
En grundläggande enhet för värmeutbyte i värmeväxlaren är en kanal respektive ett rör med en vis
geometri, omgivet av ett skikt PCM, enligt figur 10. Syftet av dimensioneringen är att hitta den optimala
geometrin av enheten som ger maximum effektuttag vid en viss mängd vatten som strömmar genom
den. Det är lika viktig att värmeutbytet sker inom givna vattentemperaturgränserna samt att all PCM
nyttjas. Därefter kan man multiplicera antal de optimerade enheterna tills den önskade
värmelaggringskapaciteten och effektuttaget uppnås (figur 9).
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Figur 10 Grundläggande enhet i en cylindriskutformad värmeväxlare är ett rör med en vis geometri. För
vattnets givna inloppstemperatur 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 och vattenflöde 𝑚𝑚̇ , beräknas vattnets utloppstemperatur 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 , effekt- 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
och energiuttag 𝑄𝑄𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 i tid 𝑡𝑡. Genom att variera rörets inre diameter, tjocklek av PCM runt röret samt rörets
längd, hittar man den optimala geometrin som ger maximalt effektuttag. Därefter ökas antalet rör tills det
önskade totala effektuttag uppnås för ett PCM-lager.

Värmeutbyte mellan PCM:et och vatten kan modelleras på många olika sätt, som ofta kräver numeriska
metoder. Bland de befintliga numeriska metoderna som presenteras av Pointner et al. (2016), har en
så kallad käll-metod av Voller & Swaminathan (1991) visats som en bra kompromiss mellan
beräkningstid och noggrannhet. Käll-metoden har integrerats i dimensioneringsverktyget och en
validering gjordes med hjälp av data från Lacroix (1993), som ofta anges i litteratur som
referensresultat.

Valideringsstudien är begränsad till den cylindriska geometrin i figur 10, där ett ensamt kopparrör
med vatten omges av ett PCM-skikt (n-oktadekanaxel PCM). Genom att variera tjockleken på PCMskiktet, vattnets inloppstemperatur samt massflödet, simuleras totalt 18 olika fall. Resultat av
simuleringen ger smältmängd av PCM:et samt vattnets utloppstemperatur. Viktiga skillnader mellan
Lacroix-s modell och vårt dimensioneringsverktyg redovisas i (Tan, 2018). Medan Lacroix (1993)
används av en empirisk korrigeringsfaktor som tar hänsyn till naturlig konvektion inuti PCM-skiktet
när det smälter, finns den inte med i käll-metoden. Den naturliga konvektionen ökar värmeutbytet
mellan vatten och PCM:et. Effekten blir en något snabbare stabilisering av temperaturskillnaden
mellan utloppstemperatur på vattnet och PCM:et jämfört med vår modell, enligt figur 11.
Även om effekten av den naturliga konvektionen inuti PCM:et är tydligt, anses den inte som
avgörande för dimensioneringen av värmeväxlaren. Genom att negligera den effekten, bygger
man in en säkerhetsmarginal i dimensioneringen eftersom verktyget ska ge lägre
utloppstemperaturer på vattnet än vad som kan förväntas i verkligheten. Den empiriska faktorn
finns tillgänglig bara för några utvalda PCM vilket skulle försvåra inmätning av data i
dimensioneringsverktyget. Alternativa och mer komplexa numeriska metoder som används i
forskningen är inte praktiskt användbara. Därför anses det föreslagna dimensioneringsverktyget
som en bra kompromiss mellan noggrannheten och den praktiska användbarheten.
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Figur 11 Exempel på valideringsresultat. Diagrammet visar skillnad mellan vatten utloppstemperatur (𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ) och
PCM:et (𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ) simulerad av Lacroix (1993) och vårt dimensioneringsverktyg. Skillnaden i resultat beror bl.a. på
att dimensioneringsverktyget inte tar hänsyn till naturlig konvektion vid smältning av PCM:et.

4.2
Exempel på tillämpningen av dimensioneringsverktyget
Detta avsnitt visar hur det tidigare beskrivna dimensioneringsverktyget kan användas för att
utvärdera olika designalternativ av PCM-lager. Som exempel används effekt- och energibehovet för
kylning av AWL huset. I det ursprungliga konceptet, försörjs byggnaden direkt med kyla från en central
kylanläggning på Chalmers campus Johanneberg. Genom att integrera ett PCM-lager i systemet enligt
figur 12, kan man täcka toppeffekterna i byggnadens kylbehov som uppstår dagtid med kyla som lagras
nattid. På det sättet kan man klara kylbehovet i byggnaden med den befintliga kylanläggningens
kapacitet. Dessutom kan lagring av kyla göras när elpriserna är lägre. Detta utreds och testas vidare i
ett pågående EU-projekt.

Figur 12 Schema av AWL-kylsystemet med integrerad PCM-lager: t.v. vid laddning, t.h. vid urladdning.
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Vattnets inloppstemperatur vid urladdning av PCM-lagret är 16 oC (från kylbafflarna). Som PCM:et
används paraffin RT10HC från tyska Rubitherm med fasomvandlingstemperatur mellan 8-10 oC.
PCM:ets latenta värme är uppmätt med T-History-metod enligt beskrivningen i kapitel 3.1. Vi antar att
den grundläggande enheten i värmeväxlaren är utformad som ett kopparrör med inre diametern 10
mm och längden 1 m. Resultat visas för PCM-et med tjocklek 5 mm och 10 mm.
Case 1

Case 2

PCM layer thickness

Copper pipe diameter

Figur 13 Rör omgiven av PCM:et i två olika tjocklekar av 5 mm (fall 1) respektive 10 mm (fall 2). Fall 2 ger en
teoretisk högre energilaggringsdensitet av PCM-lagret.

Den maximala energilagringskapaciteten är proportionellt mot mängden PCM omkring röret. För
praktisk dimensionering används i stället den effektiva kyllaggringskapaciteten 𝜂𝜂𝑄𝑄 som visar hur
mycket av den maximala kapaciteten kan nyttjas i verkligheten. 𝜂𝜂𝑄𝑄 beror av värmeutbytes effektivitet
mellan PCM:et och vatten. Figur 14 visar hur 𝜂𝜂𝑄𝑄 berör av vattnets massflöde genom röret för fall 1 från
figur 13. Ett viktigt antagande vid beräkning av 𝜂𝜂𝑄𝑄 är att PCM:et nyttjas effektivt så länge vattnets
utloppstemperatur är lägre än 10 oC. När allt PCM smälts, stiger utloppstemperaturen över 10 oC och
energilagret börjar fungera som sensibelt energilager. Detta anses som inte motiverande för
användning av PCM-lagret och därför inkluderas inte sensibel värme i beräkning av 𝜂𝜂𝑄𝑄 .

För ett nominalt massflöde på 0,1 g/s (100 %) blir 𝜂𝜂𝑄𝑄 = 73 % för fall 1. När man varierar massflödet
mellan 70 % till 130 %, ändras 𝜂𝜂𝑄𝑄 mellan 81 % till 66 %. Ju högre massflödet desto mindre 𝜂𝜂𝑄𝑄 . När
man gör en liknande analys för fall 2, får man att 𝜂𝜂𝑄𝑄 variera mellan 72 % till 50 %.
Beräkningsresultaten visar tydligt att det inte lönar sig öka mängd PCM:et utan att hänsyn tas till
värmeutbytes effektivitet mellan vatten och PCM:et.

Det faktum att högre effektivitet uppnås med ett tunnare skikt av PCM:et omkring röret indikerar den
långsamma värmeledningen inuti PCM:et som beskrivs ovan. Som konsekvens, krävs det många smala
och när placerade rör i värmeväxlaren för att PCM:et ska nyttjas effektivt. I kapitel 4.3 visas detaljer
kring den slutliga konstruktionen av PCM-lagret och dess värmeväxlare för AWL-huset.
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Figur 14 Inverkan av vattnets massflöde på kyllaggringskapacitet 𝜂𝜂 𝑄𝑄 av en grundläggande enhet i
värmeväxlaren som består av ett rör omgiven av PCM-skikt (fall 1 från figur 13). Beräkningsresultat är tagna av
dimensioneringsverktyget från kapitel 4.1.

Figur 15 Andel PCM i smältform (gulfärgat) när utloppstemperaturen når 10 oC: t.v. för fall 1 med 𝜂𝜂𝑄𝑄 =72 % och

t.h. för fall 2 med 𝜂𝜂𝑄𝑄 =50 %. Beräkningsresultat av dimensioneringsverktyget.
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4.3
Kylenergilager för AWL-huset
Efter en omfattande kostnads- och miljöanalys av olika utföranden av PCM-lagret, har man valt att
bygga upp ett PCM-lager i AWL-huset som en välisolerad tank fylld med vattenbaserade saltlösningar
(PCM) och med en tät bunt av smala rör av polypropen nedsänkta i saltlösningen. Som PCM:et används
saltlösning SP11 från tyska Rubitherm med fasomvandlingstemperatur mellan 11-12 oC. Plaströren
kommer från GEFGA Energiesysteme GmbH (figur 16). I dagsläget finns det inte många tillverkare som
erbjuder denna typ av värmeväxlare. Med hjälp av dimensioneringsverktyget som beskrivs i kapitel
3.1 har man anpassat vattenflödet genom rören samt den totala kyllaggringskapaciteten av PCM-lagret
till geometrin av GEFGAs värmeväxlare.

Energilagret ska laddas med kyla nattetid och då cirkulerar kallvatten från en central kylanläggning
genom rören tills all salt stelnar (mellan 11-12 oC, schema i bilaga C). Under dagen, när det uppstår
kylbehov i huset, ersätts delar eller hela kylbehovet i byggnaden med den extra kylenergi som lagrats
i tanken och avlastar då produktionen i den centrala kylanläggningen. Då cirkuleras varmare vatten
(ca 18 oC) från kylsystemet i kontorshuset genom rören i tanken medan salterna smälter och tar upp
värmen från huset och sänker temperaturen i returvattnet.

Förutsättningarna för värmelagring i AWL-systemet är väldigt utmanande pga. en liten
temperaturskillnad mellan vatten och PCM under laddning av PCM-lagret (ca 2 oC), samt pga. stränga
krav på vattentemperatur som ska cirkulera vidare till huset vid urladdning av PCM-lagret.

Figur 16 Exempel av värmeväxlaren från GEFGA

Kylenergilagret för AWL-huset är unikt och dess faktiska kapacitet kommer att visas först i drift. Av
den anledningen har man valt att installera ett mindre kylenergilager med en kyleffekt på 75 kW under
5 timmar (totalt 375 kWh). Det finns dock möjlighet till en utökning av lagringskapaciteten genom en
parallellkoppling av fler tankar.
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4.4
Pilotanläggning
Beräkningsexempel i del 3.2.2 visar vikten av rätt utformning av värmeväxlaren för en effektivt
nyttjande av PCM:et. I ett ideellt fall skulle smältningsfronten varit helt vertikalt eller så brant som
möjligt såsom visas i figur 15. Eftersom det saknas idag experimentella anläggningar för noggranna
studier av dessa slag, har en pilotanläggning utvecklats i Chalmers laboratorium. Schema av
anläggningen visas nedan. Temperatur och massflöde av värmeöverföringsmedel är ställbara över ett
brett område för att passa till olika typer av PCM, för både kyl- och
värmelaggringsapplikationer. Utformning av värmeväxlaren är begränsat till ett rör, dvs. den
grundläggande enheten enligt figur 10. Resultaten kan sedan användas för att göra viktiga
designbeslut såsom typ av PCM, massflödet av värmeöverföringsmedel, samt längd, avstånd och
antal av grundläggande enheter i ett fullskaligt lager. Pilotanläggningen passar även för optimering av
laddnings- och urladdningsförlopp vid integrering av PCM-lager i ett system, till studier av
värmeöverföringskoefficienter mellan PCM och rörvägg, superkylningsfenomen och för
experimental validering av simuleringsmodeller.

Figur 17 Kopplingschema av pilotanläggningen
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5

Diskussion

5.1
Om resultat på materialnivå
Den modell för korrigering av mätresultat från T-History metod som presenteras i kapitel 3.1.1. har
visats fungera. Det kan dock finnas andra systematiska fel i experimentet som den förenklade
matematiska modellen inte kan identifiera. Tills metoden testas med mer avancerade matematiska
modeller, är det rekommenderat att utvärdera mätresultat med andra metoder när det är möjligt, t ex
med DSC (Differential Scanning Calorimetry). Detta kan ses som en allmän rekommendation tills
mätstandarder för PCM fastställs.
5.2
Om resultat på komponentnivå
Dimensioneringsverktyg för PCM-lager omfattar en enda kanal i värmeväxlaren vars geometri
optimeras utifrån det valda PCM:et, de givna temperaturintervallerna samt massflödet av
värmeöverföringsmedium. Prestandaparametrar av den grundläggande enheten i ett PCM-lager är
definierade enligt litteratur (se detaljer i Tan, 2018). Det är dock viktigt att påpeka cut-off temperatur,
en temperatur över vilken PCM finns bara i vätskefas, används vid beräkning av
prestandaparametrarna. Cut-off temperatur rekommenderas som gränsvärde vid dimensionering av
andra typer av energilager, t ex ackumulatortankar, för att möjliggöra jämförelse mellan dem och PCMlager.

I det framtida arbetet vore intressant att undersöka urladdning av (alla typer av) energilager vid ickekonstant massflöde av värmeöverföringsmedium och hur denna påverkar (utökar) den användbara
lagringskapaciteten. Massflödet kan då styras utifrån en fördefinierad utloppstemperatur av
värmeöverföringsmediet. Till exempel, om utloppstemperaturen överskrids i drift, kan massflödet
minskas så att återstående PCM fortfarande kan nyttjas på bekostnad av lägre effektuttag från PCMlagret.
Vid dimensionering av kylenergilagret för AWL-hus användes endast ett kommersiellt PCM på grund
av den snäva temperaturintervallen. Om en större temperaturskillnad vore möjlig, skulle andra PCM
med olika smältpunkter passat i och därmed skulle antal designalternativ ökat. Temperaturskillnad
mellan PCM:et och värmeöverföringsmedlet vid urladdning kan utökas om extra kyla tillförs
nedströms om PCM-lagret. I så fall rekommenderas att de ökade kostnaderna för extra kylkälla vägs
mot de minskade kostnaderna för PCM-lagret.

För att validera och förbättra det utvecklade dimensioneringsverktyget för PCM-lager kommer det
framtida arbetet fokuseras på att verifiera några observationer från simuleringsstudierna med hjälp
av experiment i pilotanläggningen. Det vore praktiskt att kunna skilja mellan osäkerheterna som
orsakas av materialegenskaper från de förenklingar som gjorts i värmeöverföringsmodellen, i syfte att
hitta tillämpningsområden för dimensioneringsverktyget. Fortsatt arbete bör också fokuseras på en
metod för att optimera den grundläggande enheten i värmeväxlaren (enkelkanalgeometri) utifrån
önskad effekt vid urladdning samt den totala energilaggringskapaciteten av PCM-lager.
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5.3
Planerad forskning på systemnivå
Tidigt i projektet drogs slutsatsen att en optimering av PCM-lagret på systemnivå behövs, i syftet att
systematiskt utvärdera de ekonomiska och ekologiska faktorerna av de olika designalternativen.
Själva optimeringen kan ses som en beräkningsuppgift för att hitta en ungefärlig storlek av PCM-lager
och dess driftsschema som maximerar nettovinst. Optimeringen kan identifiera de ekonomiska
gränserna som visar när integrering av PCM-lager är genomförbar. Andra parametrar kan sedan
formuleras för att utvärdera lämpligheten för det valda PCM-lagret såsom återbetalningsperioden för
investeringar samt miljöbelastning kontra andra alternativ.

Detta är en viktig del av det framtida arbetet som kommer att komplettera det
dimensioneringsverktyget som tagits fram hittills. Det är också viktigt att studera andra parametrar
som berör säkerhet (t ex brandsäkerhet) och hållbarhet (t ex läckage) av PCM-lager vid installation
och drift. Det kan också vara bra att rangordna dessa parametrar baserat på deras betydelse för den
givna processen utifrån de olika intressenter som är involverade i designprocessen.

Eftersom varje nivå i sig fortfarande är ett aktivt forskningsområde, flödesschema av designprocessen
i figur 1 kan ses som ett pågående arbete, som kommer att inkludera mer pålitliga data och verktyg
framöver.
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Bilaga A: Enkäten om kunskapsläget
kring användning av PCM för
energilagring i byggnader

För att medverka i enkäten, se (Stathopoulos, 2017).
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Bilaga B: Resultatrapport från
verktyget för val av PCM
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Description
This document presents the outcomes of the calculations of the Thermal Energy Storage(TES)
with Phase Change Material (PCM) Design Tool. Based on initial input from the user, the tool
proposes a list of commercially available PCMs suitable for the desired application.
Section 1 provides useful information on the operation of the tool: material properties,
calculation of the needed PCM mass and geometry of the PCM application. Results of a
reference case are also presented here, providing explanations on the later presented
performance of the desired system.
Section 2 summarizes the desired characteristics of the application as defined by the user of the
tool.
Section 3 presents the selected PCMs according to the user’s requirements (list of suitable
PCMs)
Section 4 provides general information based on the type of suitable PCM.
Section 5 illustrates key performance aspects of the desired application for all suitable PCMs:
Outlet temperature, Power and Energy provision of the PCM applications.
Section 6 provides a list of detailed properties of the suitable PCMs.

1. Useful information
The existing version of the tool has been developed for applications with daily energy demand.
Seasonal storage will be included in a future version.
PCM data properties are based on information provided by PCM manufacturers and have not
been verified by the developers of this tool. The calculation of the required PCM mass is based
on the desired energy requirements of the system (as defined by the user of the tool) and the
heat storage capacity of the suitable PCMs (as provided by the PCM manufacturer).
Considered geometry of the PCM application
The heat storage application is composed of a set of rectangular plates containing the PCM,
placed side by side. A heat transferring fluid layer is considered between every PCM container.
The thickness of the PCM, the heat transferring fluid and the container are considered fixed
(10 cm, 1.8cm and 0.4 cm respectively). The fixed thickness property was chosen because of
the low thermal conductivity of PCMs; the thicker the PCM layer, the slower the heat transfer,
resulting in longer charging and discharging periods. The height and length of the containers
are then adjusted with a 1:1 ratio in order to encapsulate the needed PCM mass. Lastly, 5 cm
of insulation is added to the application (top, bottom and two side surfaces) to reduce thermal
losses to the environment.
The following figure presents the considered geometry of the PCM application.

Results for a reference case
Important:
This section provides explanations of results for a reference case and not the desired system!

2. Summary of desired characteristics of the PCM application
The information provided by the user of the tool on the desired characteristic of the system is
summarized here.
Purpose: Heating
Energy demand : 80 kWh (Daily)
Charging period : Unknown
Discharging period : Unknown
Type of container: Plastic
Type of heat transfert fluid : Water
Flowrate : 10 m3/h
Temperature at the inlet point of the application :
-Charging : 55°C
-Discharging : 32°C
Temperature difference between supply and inlet point of application : 0°C
Type of PCM : Unknown
Phase Change Temperature : Unknown

3. List of suitable PCM(s)
The list of suitable PCM(s) as selected by the tool is presented here. A water storage system (sensible
heat storage) is also provided for comparison purposes.
Phase Chan
Heat Storage
ge Temp ( °C) Capacity (kJ/kg)

Estimated
Mass (kg)

Estimated
Length (m)

Estimated
Height (m)

Estimated Th
ickness (m)

160

1800

4.9000000
000000004

5

2.1899999
999999999

33

160

1800

4.7999999
999999998

4.9000000
000000004

2.1899999
999999999

salt hydrates

50

220

1309.0899
999999999

3.2000000
000000002

3.2999999
999999998

2.1899999
999999999

<undefined>

0

4.1870000
000000003

68784.330
000000002

26.200000
000000003

26.300000
000000001

2.1899999
999999999

Name

Manufacturer

Type

RT 50

Rubitherm

paraffin

49

RT 35

Rubitherm

paraffin

SP50

Rubitherm

Water

<undefined>

4. General information on the type of suitable PCM(s)
This section presents general information of the selected materials based on their type.

Salt hydrates Salt hydrates are inorganic PCMs;compared to organic compounds (such as
paraffins) they display higher latent heat per unit volume,higher thermal conductivity and
are lower in cost. They are also recyclable and non-flammable. Major disadvantages are
that they are corrosive to most metalsand can present phase separation and supercooling.
Paraffins Paraffins are organic PCMs, chemically stable and non-corrosive.They also display
little or no supercooling properties, high latent heat and are recyclable. Major disadvantages
include:low thermal conductivity,large volumetric change during the phase change process and
flammability.
Supercooling is a phenomenon whereby the solidification process is delayed and the material
remains in a liquid state even below its freezing temperature. This may result in lower efficiency
of the system because lower temperatures are required to initiate the solidification process.
It is advised to provide the PCM application with a heat transferring fluid temperature of a few
degrees lower than the supercooling point, in order to make sure that the material will solidify
and the latent heat storage can take place.

5. Performance of the application for all suitable PCM(s)
This section presents key aspects of the performance of the system for all suitable PCM(s):

6. Detailed properties of suitable PCM(s)
This last section presents detailed properties for the selected PCM(s).

Name

Units

Manufacturer
Type

RT50

RT35

SP50

Rubitherm

Rubitherm

Rubitherm

paraffin

paraffin

salt hydrate

Melting range

°C

45 to 51

29 to 36

50 to 51

Melting peak

°C

49

33

50

Solidification range

°C

51 to 46

36 to 31

47 to 48

Solidification peak

°C

50

35

48

kJ/kg

160

160

220

No

No

2.5

2

2

2

Heat storage capacity
Supercooling *

Specific heat capacity kJ/kg.K
Density solid

kg/l

0.88

0.86

1.25

Density liquid

kg/l

0.76

0.77

1.3

0.2

0.2

0.6

Thermal conductivity W/(m.K)
Volume expansion

%

12.5

12.5

3.5

Flash point **

°C

>200

167

unknown

Max operating temp

°C

70

65

80

No

No

Yes

Corrosion

*Heat storage capacity :
This property combines latent and sensible heat for a range wider than the phase change temperature span. Latent heat is the dominant value here.
**Supercooling :
Phenomenon whereby the solidification process is delayed and the material remains in a liquid state even below its freezing temperature. It is mostly
encountered in salt-hydrates. It may result in lower efficiency of the system because lower temperatures are required to initiate the solidification process.
If it is not taken into account, the system may only stores heat in sensible form.
***Flash Point :
The lowest temperature at which vapors of a material can be ignited with the introduction of an external source of fire. Not to be confused with the
ignition temperature, i.e. the lowest temperature at which the vapors of a material ignite spontaneously without any external flame or ignition source.
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Bilaga C: kopplingschema av PCMlagret i AWL
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