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A. Úvod  
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Vývoj cen a spotřeby energie vykazuje v dlouhodobém horizontu 
neustálý růst. Pro běžnou českou domácnost vzrostla například cena 
elektřiny mezi roky 2001 až 2011 o 229 % (Bartoš & Strejček, 2012). 
Energetická provozní náročnost budovy je složena především z vytápění, 
chlazení, větrání, osvětlení a ohřevu teplé vody. Jedním z důsledků tohoto 
vývoje je důraz na snížení nákladů na provoz objektů v zimním období. 
Toho se dosahuje zateplováním obálky budovy, optimalizací výměny 
vzduchu a návrhu sofistikovaných otopných soustav. Výsledkem je 
zajištění tepelné pohody při snížení provozní energetické náročnosti. 

V letním období naopak dochází často k přehřívání interiérů budov, 
především u staveb z lehkých materiálů nebo u objektů s vysokým podílem 
transparentních fasádních prvků. Tepelná stabilita vnitřního prostředí 
v letním období převážně závisí na tepelných ziscích ze slunečního záření, 
které do interiéru proniká transparentní částí výplní otvorů. Je možné ji 
z velké míry ovlivnit orientací objektu ke světovým stranám, racionálním 
prosklením na jižní a západní straně a návrhem vhodných stínících 
prostředků. Při projektování budov jsou však často tyto principy návrhu 
opomíjeny a k zajištění letní tepelné stability se používají klimatizační 
zařízení. Tato zařízení jsou však z ekonomického a environmentálního 
hlediska nevhodná.  

Z výše naznačených důvodů, je jedním z opatření proti přehřívání, na 
které by měla být zaměřena pozornost, rozvoj a používání metod pasivního 
chlazení (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU: o 
energetické náročnosti budov, 2010). Sálavé či pasivní chlazení může být 
využito jako doplněk nebo v ideálním případě jako náhrada klimatizace. 
Navíc je možné reverzibilního použití v zimním období pro sálavé 
vytápění. 

Disertační práce se zabývá možností odvodu nadměrné tepelné zátěže 
v letním období z vnitřního prostředí staveb s využitím tepelně 
aktivovaných prvků obsahujících materiál s fázovou změnou (Phase 
Change Materials = PCMs). Tyto materiály jsou schopny při teplotách 
běžně dosahovaných v interiéru budov akumulovat kromě citelného tepla 
také teplo latentní. Po dosažení teploty tání probíhá v látce fázová změna, 
při které je akumulována energie ve formě vázaného tepla. Pro opakování 
tohoto děje je nutné akumulované teplo ve vhodném okamžiku odvést, 
k čemuž je potřeba dosáhnout teploty krystalizace. Pro aktivaci PCMs je 
výhodné noční období, kdy klesne teplota. Takto fungující systém, který 
nevyužívá pro svůj provoz neobnovitelných zdrojů energie, se zpravidla 
nazývá pasivní (Garg, Mullick, & Bhargava, 1985). Často je však nutné 
přirozenou konvekci vzduchu doplnit technickým systémem pro ventilaci 
nebo chlazení vzduchu či jiného teplonosného média.  
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Cílem experimentálního zkoumání bylo najít vhodné komerčně 
dodávané materiály s fázovou změnou pro instalaci v interiéru a ověřit 
jejich vliv na vnitřní mikroklima v místnosti v letním období. S aplikací 
PCMs do struktury objektu se pojí další otázky a to: vhodné umístění 
v rámci stavebních konstrukcí, určení množství použitého materiálu a 
v neposlední řadě způsob aktivace pro možnost opakovaného využití. 
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B. Současný stav 
problematiky 
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B.1  Tepelná pohoda 

S kvalitou vnitřního prostředí požadovaného legislativou a vyžadovanou 
subjektivními pocity uživatelů úzce souvisí pojem tepelná pohoda. Tepelná 
pohoda znamená, že je dosaženo takových tepelných poměrů, kdy člověku 
není ani chladno, ani příliš teplo, člověk se tedy cítí příjemně (Cihelka & 
kol., 1975). Z této definice vyplývá, že tepelná pohoda je pojem 
subjektivní, a její úroveň se liší pro každého jednotlivce. Každý člověk má 
vlastní somatotyp, věk, pohlaví a je jinak oblečen, což jsou faktory 
ovlivňující tepelnou pohodu. Dalšími faktory, objektivními, jsou teplota 
vzduchu, střední radiační teplota okolních ploch, vlhkost vzduchu a 
rychlost jeho proudění. 

B.2 Akumulace tepla 

Termín „tepelná akumulace budov“ charakterizuje problémy spojené 
s časově proměnlivým (neustáleným, nestacionárním) průběhem teplot a 
tepelných toků v konstrukcích, místnostech a budovách (Řehánek, 2002). 
Na obálku budovy působí neustále se měnící vnější prostředí. Pro tepelnou 
akumulaci je rozhodující složkou změna teploty vzduchu v exteriéru a 
intenzita slunečního záření. V jednotlivých místnostech je časově 
proměnou změna tepelného stavu vnitřního prostředí. Jde o přerušení 
vytápění / chlazení, změna intenzity větrání případně útlum vykonávané 
činnosti. 

 
V počátcích navrhování tepelně technických parametrů byla 

ekvivalentem pro návrh konstrukcí stěna z cihel plných pálených o 
tloušťce 450 mm, která byla považována za vyhovující z hlediska tepelně 
izolačních parametrů (Řehánek, 2002). Pro hodnocení tepelné akumulace 
zavedl (Hofbauer, 1941) pojem poločas chladnutí, pro který byla 
ekvivalentem pro dostatečnou tepelnou akumulaci konstrukce stěna z cihel 
plných pálených tloušťky 20,5 cm. (Bruckmayer, 1940) zavedl pojem 
průtočný čas, kde je ekvivalentem tloušťka stěny 17cm. Podle (Cube, 
1949) byl zaveden pojem specifická akumulační schopnost obvodové 
stěny, pro který je ekvivalentem tloušťka stěny 20 cm. Podle způsobu 
vytápění (nepřetržité/přerušované) určuje minimální tloušťku stěny (Fokin, 
1953). Masivnost stěny se hodnotí dle hodnoty tepelné setrvačnosti (R. 1). 
Pro nepřetržité vytápění je dána rovnicí: 
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��


 R. 1 

 
kde  Rj tepelný odpor j-té vrstvy [m2·K·W-1] 

n počet vrstev 
sj tepelná pohltivost materiálu j-té vrstvy[W2·s·m-4·K-1] 
(R. 2) 
 

�� = �2 ∙  ∙ �� ∙ �� ∙ ����  R. 2 

 
kde  λj tepelná vodivost materiálu [W·m-1·K-1] 

cj měrná tepelná kapacita materiálu [J·kg-1·K-1] 
ρj objemová hmotnost materiálu [kg·m-3] 
τ0 perioda uvažované teplotní změny vnějšího vzduch [s] 
 

U přerušovaného vytápění je hodnota tepelného odporu násobena 
činitelem p, který se stanovuje na základě tepelné pohltivosti vnitřního 
povrchu stěny Ui a tloušťky stěny kamen (Řehánek, 2002). 

 
Díky využití materiálů s nízkým součinitelem prostupu tepla dochází 

k zlepšení energetické účinnosti budov. Obálka budovy je však často 
oslabena tendencí současné architektury dostat do interiéru budov co 
nejvíce světla. Důsledkem toho je větší tepelná zátěž v letním období a 
tepelná ztráta v zimním období a snížení tepelně akumulační kapacity 
stavby. Z tohoto důvodu a v důsledku používání lehkých konstrukcí 
dochází k různému tepelnému chování stěn v porovnání s masivními 
stěnami stejných izolačních schopností.  

 
Akumulace tepla je tedy jedním ze způsobů ke zlepšení energetické 

účinnosti budov. Pomocí akumulace tepla je možné převést energii 
z období, kdy je jí přebytek do období s nedostatkem (den/noc, léto/zima). 
Akumulaci je možné využít jak pro vytápění, tak reversibilně i pro 
chlazení vnitřního prostředí budov. 

Materiály jsou schopny přijímat teplo nebo chlad po určitou dobu a poté 
musí být schopny tuto tepelnou energii vrátit zpět do prostředí.   
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V literatuře se setkáváme s několika možnými způsoby akumulace tepla 
(Obr. 1): 

• akumulace citelného tepla 
• akumulace latentního tepla 
• akumulace sorpčního tepla 
• akumulace termochemickými procesy 

 

 

 
Každý materiál je schopný akumulovat citelné teplo. Název vychází 

z faktu, že během akumulace tepla se mění teplota látky. Teplo převedené 
do akumulačního média vede ke zvýšení teploty v akumulačním médiu. 
Vhodné čidlo může tedy detekovat toto zvýšení teploty. Jak je patrné z (R. 
3) množství akumulované energie přímo závisí na počáteční a konečné 
teplotě. 

 

� = � ���� = ��(T
 − T�)��
��  R. 3 

 
kde  Q  množství akumulovaného citelného tepla [J] 

m hmotnost tepelně akumulačního média [kg] 
c měrná tepelná kapacita [J·kg-1·K-1] 
∆T změna teploty[K] mezi T1 (počáteční teplotou) [K] a T2 

(konečnou teplotou) [K] 
 
Akumulace citelného tepla je jednoznačně nejběžnější pro akumulaci 

tepla. Typickým příkladem je akumulace tepla ve vodě používaná pro 

Obr. 1 Způsoby akumulace tepelné energie 
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vytápění nebo přípravu teplé vody v každé domácnosti. Stále více bývá 
v současnosti využívána i akumulace tepla v podloží (Mehling & Cabeza, 
2008). Jsou využívány štěrkové zásobníky, kde teplonosné médium je 
proudící vzduch. 

Historická výstavba, především církevní stavby (kostely, katedrály), ale 
i běžná městská a venkovská výstavba byla založena na masivních 
konstrukčních prvcích. Kromě malých stavebních otvorů v obvodovém 
plášti, které omezovaly nadměrnou tepelnou zátěž, mají masivní 
konstrukce, dříve kamenné, v současné výstavbě cihelné nebo betonové 
poměrně velkou tepelnou kapacitu, která je dána jejich hmotností. Tyto 
materiály jsou tak schopny akumulovat citelné teplo a tím napomáhat k 
udržení letní tepelné stability v místnosti. Nicméně tyto stavby trpí 
vysokými tepelnými ztrátami v zimním období, což má za následek značný 
tepelný diskomfort pro jejich uživatele. 

 
V posledních letech narůstá počet staveb z lehkých materiálů, jako jsou 

dřevostavby, podkroví a moderních kancelářských budov, které mají 
vysokou míru prosklení fasády. Z tohoto důvodu mají i vysokou míru 
slunečních zisků, které se v letním období projevují jako tepelná zátěž. 
Jestliže nemůžeme navyšovat akumulační schopnost zvyšováním 
hmotnosti konstrukce, je u těchto objektů vhodné navrhovat akumulační 
prvky na principu akumulace latentního tepla.  

 
Tento způsob akumulace probíhá u materiálů s fázovou změnou (PCMs 

= Phase Change Materials). Akumulace tepla při použití materiálů s 
fázovou změnou je odlišná oproti klasickým stavebním materiálům v tom, 
že pro akumulaci se využívá mimo prostého ohřevu látky také vratných 
skupenských změn (Obr. 2). Díky akumulaci latentního tepla je možné 
akumulovat značné množství tepla na jednotku hmotnosti nebo objemu 
v porovnání s běžnými stavebními materiály. 
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Obr. 2 Porovnání průběhu akumulace citelného a latentního tepla 

 
Ve stavebnictví se využívá především přechod z pevného stavu na 

kapalinu a naopak. Přechod mezi kapalnou a pevnou fází se nazývá tání a 
tuhnutí. Tání a tuhnutí se vyznačují malými objemovými změnami, 
obvykle méně než 10 % (Mehling & Cabeza, 2008) 

Nejprve dochází k ohřevu akumulačního média a tím k akumulaci 
citelného tepla. Po dosažení teploty tání, je teplo akumulováno během 
fázové změny. Další citelné teplo lze akumulovat při ohřevu akumulačního 
média v kapalném stavu (R. 4). Akumulované citelné teplo v obou 
skupenstvích má na celkové tepelné kapacitě materiálu nižší, nikoli však 
zanedbatelný podíl. 

Během změny skupenství se nemění teplota látky, i když je jí dodáváno 
nebo odebíráno teplo. Například dodáváme-li teplo pevné látce, jejíž 
původní teplota ležela pod bodem tání, látka se napřed ohřívá. Po dosažení 
teploty tání se růst teploty u chemicky čistých látek zastaví a setrvává na 
konstantní hodnotě tak dlouho, dokud se udrží stav koexistence pevné a 
kapalné fáze. Jakmile dojde k úplné změně pevné látky na kapalinu, začne 
teplota látky opět stoupat (Farid, Khudhair, Razack, & Al-Hallaj, 2004). 
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Q = � mc#dT +ml'∆h' +� mc#dT��
�*

�*
�� = m[l'∆h' + c#,(T' − T
) + c#-(T� − T')] 

 

R. 4 

 
kde  Q  množství akumulovaného tepla [J] 

m hmotnost tepelně akumulačního média [kg] 
c měrná tepelná kapacita [J·.kg-1·K-1] 
T1 počáteční teplota [K] 
T2 konečná teplota [K] 
Tm teplota tání [K] 
cps průměrný součinitel tepelné kapacity mezi teplotami T1 

a Tm - pevná fáze [J·kg-1·K-1] 
cpl průměrný součinitel tepelné kapacity mezi teplotami Tm 

a T2 - pevná fáze [J·kg-1·K-1] 
lm skupenské teplo tání na jednotku hmotnosti [J·kg-1] 
∆hm hmotnostní podíl látky účastnící se fázové změny [-] 

 
Další možností je akumulace sorpčního tepla, která využívá akumulace 

vodní páry v tuhé (adsorpce) nebo kapalné (absorpce) látce (Matuška, 
2013). 

Jednoduše lze děj popsat tak, že při vzrůstu vlhkosti vzduchu dochází k 
sorpci vlhkosti v materiálu, při poklesu vlhkosti vzduchu dochází k 
desorpci vlhkosti z materiálu. Voda přitom přechází z plynného skupenství 
do vázaného stavu i při vyšší teplotě než je teplota rosného bodu. K 
akumulaci se využívá bilance tepla při sorpci/desorpci vlhkosti v pracovní 
látce. Sorpce nezávisí přímo na teplotě, ale na relativní vlhkosti okolního 
vzduchu. Může probíhat při konstantní teplotě. Při nabíjení se snižuje 
relativní vlhkost vzduchu na potřebnou hodnotu jeho ohřevem na vyšší 
teplotu. Představitelem látek z této skupiny je například silikagel a jíl 
(Bechník, 2003). 

 
Posledním, v literatuře zmiňovaným způsobem, je akumulace s využitím 

termochemických procesů. Termochemické systémy spočívají na energii 
jímané a uvolňované při rozbití nebo znovuvytvoření molekulárních vazeb 
při plně vratných chemických reakcích (Lane (I), 1983). Množství 
akumulovaného tepla je dáno  
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Q = a0m∆h0 R. 5 

 

kde  Q množství akumulovaného tepla [J] 
m hmotnost tepelně akumulačního média [kg] 
ar reakční teplo vztažené na jednotku hmotnosti [J·kg-1] 
∆hr hmotnostní podíl látky účastnící se reakce [-] 

 
V Tab.  1 jsou porovnány různé způsoby akumulace tepelné energie dle 

typických hustot akumulace. Je zřejmá výhoda materiálů s fázovou 
změnou, které mohou akumulovat 3 až 4krát více tepla na jednotku 
objemu, než je akumulováno jako teplo citelné v pevných a kapalných 
látkách.  
 

  MJ·m-3 kJ·kg-3 Poznámka 

Citelné teplo   
  

Žula 50 17 ∆T=20°C 

Voda 84 84 ∆T=20°C 

Latentní teplo tání   
  

Voda 306 330 teplota tání 0 °C 

Parafíny 180 200 teplota tání 5 až 130 °C 

Hydráty solí 300 200 teplota tání 5 až 130 °C 

Soli 600-1500 300-700 teplota tání 300 až 800 °C 

Latentní teplo vypařování   
  

Voda 2452 2450 okolní podmínky 

Teplo z chemické reakce 
  

  

H2 plyn (oxidace) 11 120000 300 K, 0,1MPa 

H2 plyn (oxidace) 2160 120000 300 K, 20MPa 

H2 kapalina (oxidace) 8400 120000 20 K, 0,1MPa 

Fosilní plyn 32 - 300 K, 0,1MPa 

Ropa 33000 43200   

Tab.  1 Srovnání typických hustot akumulace (Mehling & Cabeza, 2008) 

 
Velké rozdíly v hustotě akumulace uvedené v Tab.  1 až do velikosti čtyř 

řádů lze chápat z molekulárního hlediska. Na molekulární úrovni používá 
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každá akumulační metoda odlišný princip s typickou akumulační hustotou. 
Bližší popis molárního tepla akumulovaného pomocí různých efektů lze 
najít v (Alefeld, 1977). 

B.3 Sdílení tepla v prostoru 

Šíření tepla v prostoru se může uskutečnit třemi základními způsoby: 
• vedení (kondukce) tepla – jedná se o přenos kinetické energie 

mezi sousedními částicemi. Přenos tepla probíhá ve směru 
klesající teploty. Rychlost vedení tepla určuje tepelnou vodivost 
jednotlivých materiálů; 

• proudění (konvekce) tepla – proudění je stav, kdy se plynné nebo 
kapalné látky pohybují ve velkém měřítku a přenášejí svoji 
energii. Místní změna teploty (a hustoty) vyvolá přesun částic. 
Proudící látka přitom předává nebo odebírá teplo s povrchu 
přilehlých těles. Tím dojde k přirozenému proudění, které má 
poměrně nízkou intenzitu oproti nucenému, které je vyvoláno 
technickými prostředky. Nucené proudění je možné použít i proti 
teplotnímu spádu, což umožní chlazení vnitřních prostor; 

• záření (sálaní, radiace) tepla – z každého tělesa (s teplotou vyšší 
než 0 K) je vyzařovaná energie na okolní tělesa a zároveň je 
záření z těchto těles také pohlcováno. Ve stavební praxi je 
k vyčíslení sálavého účinku z povrchů obvodových konstrukcí 
používána střední radiační teplota θr (dříve nazývaná účinná 
teplota okolních ploch θu). 

 
U sálavého vytápění/chlazení, které je součástí zkoumaného systému je 

převážná část tepla sdílena sáláním a malá část také prouděním. U 
stropního vytápění tvoří podíl tepelného toku sáláním 80 %, u stěnového 
65 % a u podlahového 55 % (Bašta, 2010). 

B.4 Materiály s fázovou změnou 

Látky mohou existovat v různých skupenstvích. Typickým příkladem je 
pevný, kapalný a plynný stav. Přechody mezi jednotlivými fázemi je 
výhodné sledovat pomocí makroskopických projevů a sledováním teploty, 
tlaku a objemu. V určitém intervalu je lze měnit, aniž by nastala fázová 
změna. Při změně za určité hranice dochází k fázové změně (Schauer, 
1998). Je možné se setkat se třemi druhy skupenských přechodů: 

• tání - je přechod z pevné fáze na kapalnou, opačný jev je tuhnutí; 
• vypařování - je přechod z kapaliny na plyn, opačně plyn 

kondenzuje na kapalinu; 
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• sublimace – je přímý přechod z pevné látky na plyn a opakem je 
desublimace. 

 
Fázový diagram (Obr. 3) charakterizuje vzájemné závislosti dvou 

stavových veličin. Po dobu fázového přechodu existuje látka dle Gibbsova 
fázového pravidla současně ve dvou fázích. Tato koexistence je stav na 
mezních křivkách. Jednotlivé vymezené oblasti náleží vždy jednomu stavu. 
Na mezní křivce vypařování existuje kritický bod K. Nad touto teplotou 
nelze plyn již zkapalnit ani při velkém stlačení.  Místo koexistence tří fází 
se nazývá trojný bod A, který vzniká při zcela určitém tlaku a teplotě pro 
každou látku (Schauer, 1998). 

 
Obr. 3 Fázový diagram (Schauer, 1998) 

 
Veličina vyjadřující tepelnou energii uloženou v jednotkovém množství 

látky je entalpie. Jedná se o základní veličinu, která určuje požadavek na 
materiál s fázovou změnou. Entalpie je extenzivní termodynamická 
veličina – závisí na velikosti systému. Její absolutní hodnotu nelze změřit, 
stanovuje se jen změna entalpie ∆H vztažená na dohodnutý (standardní) 
stav, kterému odpovídá teplota 0,01 °C a tlak 101,325 kPa (Entalpie, 
2007). Rovnicí je entalpie vyjádřena dle R. 6. 
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∆h = h� − h
 = n ∙ � c#
��

��
dT R. 6 

 
kde  h entalpie [J· kg-1] 

cp  měrná tepelná kapacita [J·kg-1·K-1] 
Φ  tepelný tok [W=J·s-1] 

  T teplota [K] 
 

B.4.1 Historie využití a výzkumu materiálů s fázovou změnou 

Zdaleka nejznámějším materiálem s fázovou změnou je voda. Ta byla 
používána pro akumulaci chladu již před více jak 2000 let (Mehling & 
Cabeza, 2008). Bloky ledu byly skladovány v tzv. ledárnách, většinou 
v blízkosti pivovarů. Při použití izolace ze slámy bylo možné ledem chladit 
ještě na konci léta (Ostrý, 2005). I dnes, sice s modifikacemi na úrovni 
doby, je akumulace chladu do ledu a přírodního sněhu znovu používána. 

Pravděpodobně tisíce jednotlivých materiálů a směsí dvou nebo více 
materiálů byly zkoumány pro jejich použití jako PCMs v minulém 
desetiletí. Na počátku 20. století byly materiály s fázovou změnou nejdříve 
zkoumány pro aplikace, které mají za cíl zahřát lidské tělo (1929 Jost a 
Byleveld – horké lahve, 1965  Mavleos a Desy – oblečení s ohřívacími 
batohy) (Lane (I), 1983). 

V současné době je materiál s fázovou změnou zkoumán z hlediska 
použití především ve stavebnictví a to v oblasti vytápění a chlazení. 
Materiály se pro tento účel zkoumají již od 20. let 20. století, ale první 
realizace vytápění staveb pomocí materiálů s fázovou změnou se odehrály 
až po bezmála 20 letech (1932 Douglas – akumulátor tepelné energie 
obsahující trubky s PCMs, 1947 Swanton – solární vytápěcí systém 
s akumulátorem z PCMs) (Ostrý, 2005). 

Po sestavení konceptů využívání latentního tepla realizovala první 
praktickou realizace Dr.Telkesová. Jako médium pro skladování tepelné 
energie na bázi latentního tepla využívala převážně Glauberovu sůl. Byl 
postaven první dům (jednopatrový o ploše 135m2) vytápěný solární energií 
s využitím akumulačních vlastností materiálů PCMs. Objekt vytvářel 
komfortní tepelnou pohodu během dvou ročních cyklů. Ovšem během třetí 
zimy systém selhal, boxy s PCMs byly zkorodované, chemicky vázaná 
voda se ztratila. Obdobně dopadl i experimentální objekt v Novém Mexiku 
(Cardenhire), ve kterém se také akumulační schopnost postupně vytrácela 
(Ostrý, 2005). Technické problémy tedy použití Glauberovy soli jako 
akumulačního média zastavily. 
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V 70. letech 20. století se na University of Pennsylvania zkoumalo 
využití tepelné akumulace pro vytápění a chlazení. Především se studovalo 
množství různých materiálů s fázovou změnou a určovala se jejich 
vhodnost pro použití ve vytápěcí a chladící technice. Zkoumáno bylo 
téměř 20 tisíc vzorků, z nichž bylo asi 1 % vybráno pro zkoušení a 
testování v laboratořích (Ostrý, 2005). 

V současnosti se stále prověřují různé druhy materiálů s fázovou 
změnou a také se zkoumá jejich začlenění do stavebních konstrukcí pro 
maximální využití jejich příznivých vlastností. Mnoho materiálů s fázovou 
změnou jsou již především na zahraničních trzích komerčně vyráběných a 
dodávaných v různých modifikacích a způsobech zabudování do 
konstrukcí nebo technologií. V zahraničí, především západní Evropě, 
v USA a Japonsku se již najdou aplikace PCMs přímo v reálných stavbách, 
komerčně využívaných. Oproti tomu v České republice se využití PCMs 
ve stavební praxi prosazuje velmi pomalu. 

 

B.4.2 Oblasti využití materiálů s fázovou změnou 

Jak je popsáno v předchozí kapitole, původní využití akumulace pří 
změně skupenství nebyla zaměřena na stavební praxi, ale na jiné obory 
lidské činnosti. Aplikace s integrovanými materiály s fázovou změnou jsou 
využívány například jako víceúčelové přepravní boxy a obaly pro transport 
orgánů, přepravu jídel a nápojů. V těchto aplikacích tyto materiály 
pomáhají k udržení požadované teploty přepravovaného materiálu. Jako 
chladící médium, které není závislé na dodávkách elektrické energie, se 
využívá také v elektrotechnických zařízeních. Materiál s fázovou změnou 
se z výzkumu NASA, kde byl přidáván do rukavic a obleků kosmonautů, 
dostal v současné době i do textilního průmyslu, kde je využíván 
v termoregulačním prádle. 

Ve stavebnictví se materiály s fázovou změnou využívají ve dvou 
oblastech. První je regulace teploty, zpravidla v interiérech budov (Obr. 4). 
Principem je aplikace materiálu s fázovou změnou s vhodnou teplotou 
tání/tuhnutí, která odpovídá teplotnímu požadavku na vnitřní mikroklima. 
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Obr. 4 Využití materiálů s fázovou změnou pro stabilizaci teploty 

 
Druhou je akumulace relativně velkého množství tepla nebo chladu při 

poměrně malé změně teploty (Obr. 5). Tato akumulace latentního tepla je 
využívána v tepelných zásobnících. S výhodou ji lze využít například při 
ohřevu užitkové vody slunečním zářením, kdy se nekryje dodání tepla 
s dobou spotřeby. Použitím materiálů s fázovou změnou, tj. akumulací 
latentního tepla, se při zachování velikosti zásobníku dosáhne významně 
vyšší hustoty akumulace tepelné energie. 

 
Obr. 5 Využití materiálů s fázovou změnou pro akumulaci tepla/chladu s malou 

teplotní změnou 
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B.4.3 Materiály s fázovou změnou a jejich vlastnosti 

Nejčastěji využívaným fázovým přechodem v aplikacích pro 
stavebnictví je pevná látka – kapalina. Je to dáno především využitelnou 
entalpií fázové změny, malými objemovými změnami a také dostupnými 
metodami pro zapouzdření materiálu.  Fázová změna kapalina – plyn silně 
závisí na okrajových podmínkách. Obvykle je spojena s vysokým tlakem a 
rozdílem teplot při nabíjení a vybíjení nebo s velkou změnou objemu, což 
je problematické pro praktické využití. U fázového přechodu pevná látka – 
pevná látka je u většiny aplikací nízká entalpie tohoto přechodu. Nejedná 
se v tomto případě o změnu skupenství do jiné fáze, ale jde o změnu 
krystalické struktury z jedné konfigurace pevné mřížky do druhé při pevně 
dané teplotě. 

V praktických aplikacích jsou jako materiály s fázovou změnou 
používány organické a anorganické materiály. Jejich hlavními 
reprezentanty jsou parafíny (organické materiály) a hydráty solí 
(anorganické materiály), které především svou teplotou tání jsou vhodné 
pro aplikace ve stavebních konstrukcích (Obr. 6). 

 

 
Obr. 6 Třídy materiálů, které mohou být využity jako PCMs a jejich 

charakteristické oblastí teploty a entalpie tání (Cabeza L. F., 2011) 
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Parafiny se od anorganických látek používaných jako PCM liší 
především tím, že nemají korozivní účinky, nejsou toxické a nemají 
problém se segregací při opakovaných cyklech. Lepší cyklická stabilita je 
dána především tím, že oproti anorganickým sloučeninám nedochází 
během procesu akumulace tepla k chemické reakci. Další velkou výhodou 
je jejich vlastní nukleace, díky které nedochází k přechlazování. Naproti 
tomu jsou hořlavé a mají nízkou tepelnou vodivost (Raj & Verlaj, 2010). 
Dalšími zástupci této kategorie jsou estery, vyšší mastné kyseliny, glykoly 
apod. Ty nejsou vhodné pro využití jako akumulátory latentního tepla 
kvůli jejich snadné hořlavosti a vysoké ceně. 

Obr. 7 ukazuje chování dvou nejdůležitějších skupin materiálů 
s fázovou změnou, pokud jde o teplotu tání a její rozsah, měrnou tepelnou 
kapacitu a entalpii. Jak je vidět, anorganické PCMs (schémata vlevo) 
vykazují relativně úzké rozmezí tání/tuhnutí, a proto zůstávají na 
konstantní teplotě během celého procesu tání nebo tuhnutí. Hystereze, míra 
rozdílnosti křivek tání a tuhnutí, je dalším charakteristickým rysem 
výrazným u anorganických PCMs. Organické PCMs (schémata vpravo) 
naopak mohou zobrazovat širší škálu tání/tuhnutí ("mushy" oblast = 
koexistence více skupenství), která se liší v závislosti na čistotě, spolu se 
zvýšeným nárůstem tepelné kapacity v tomto rozsahu (Koschenz & 
Lehmann, 2004).  

 

 
Obr. 7 Chování anorganických a organických materiálů se změnou fáze 

z hlediska měrné tepelné kapacity a entalpie (Koschenz & Lehmann, 
2004) 
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Hydráty solí jsou látky, které ve své struktuře vážou molekuly vody. Ty 
mají vysokou hustotu skladované energie a poměrně dobrou tepelnou 
vodivost, navíc jsou obecně levnější než parafíny. Jejich problémem je 
nekongruentnost tání, přechlazování a korozivní účinky (Ostrý, 2005). Při 
tání, což je u hydrátů solí vlastně dehydratace, se hydráty rozpadnou do 
bezvodné soli a vody nebo do hydrátu nižšího řádu a vody. To u většiny 
hydrátů vyvolává zásadní problém. Nekongruentní tání způsobuje, že 
menší množství molekul vody již není schopné roztavit všechny pevné 
látky. Ty se díky větší hustotě začnou propadat na dno. Tím se snižuje 
množství látek, které mění skupenství a tedy i celkové pohlcené/uvolněné 
latentní teplo (Zavoralová, 2011). 

Zvláštní skupinou jsou vodno-solné roztoky s eutektickým složením. 
Eutektikum je tuhá směs dvou látek, jejichž krystaly se vytvářely při 
tuhnutí společně. Čisté eutektikum vzniká v takovém mísícím poměru 
obou složek, při kterém je teplota tuhnutí směsi nejnižší. Pokud je mísící 
poměr odlišný, vzniká směs podeutektická, u které je tuhá fáze tvořena 
směsí eutektika a krystalů jedné složky, nebo směs nadeutektická, u které 
je tuhá fáze tvořena směsí eutektika a krystalů druhé složky (Eutektikum, 
2007). Eutektika se mohou použít jako akumulační médium při teplotě pod 
0 °C, mají obdobnou tepelnou vodivost jako voda, objemové změny 
v rozsahu 5 až 10%, ale jsou korozivní. 

V Tab.  2 jsou uvedeny základní výhody a nevýhody nejčastěji 
používaných skupin materiálů s fázovou změnou. Obvykle žádný materiál 
není schopen splnit všechny výše uvedené požadavky, ale je třeba, aby pro 
konkrétní účel použití byl vybrán takový materiál, který má pro úspěšnou 
aplikaci nejvhodnější parametry. Například součinitel tepelné vodivosti 
PCMs je obvykle malý, anorganické PCMs často vykazují podchlazení a 
kompatibilita s materiálem nádoby není u některých materiálů uvedena. 
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Organické materiály Anorganické materiály 
Výhody 

Bez korozivních účinků Větší entalpie fázové změny 
Nízké nebo žádné podchlazení Nižší cena 
Chemická a tepelná stabilita Nehořlavost 
 Vyšší tepelná vodivost 

Nevýhody 
Nižší entalpie fázové změny Podchlazování 
Horší tepelná vodivost Korozivní účinky 
Hořlavost Fázová separace 
Objemové změny  

Tab.  2 Porovnání organických a anorganických materiálů (Cabeza L. F., 2011), 
(Wang, Zhang, Xiao, Zeng, Zhang, & Di, 2009) 

 
Základním a prvním požadavkem, kterým se musíme při výběru 

vhodného materiálu s fázovou změnou řídit, je teplota fázové změny. Ta 
musí být vhodná pro zamýšlený způsob aplikace. Pro využití v systémech 
pasivního chlazení jsou vhodné materiály s bodem tání v rozmezí mezi 20 
až 28 °C. Jestliže by byla teplota bodu tání pod touto hranicí, nevyužil by 
se potenciál materiálu pro snížení extrémních teplot v letních měsících. Při 
teplotě nad popsaným rozpětím by k akumulaci tepla často ani nemohlo 
dojít, jelikož teplota tání by byla vyšší než teplota v interiéru. 

Účinnost systémů pasivního chlazení s integrovaným materiálem 
s fázovou změnou z velké části závisí na tepelné vodivosti. Akumulační 
médium musí být v krátkém časovém intervalu schopno akumulovat nebo 
uvolňovat latentní teplo, aby se účinek projevil na teplotě vnitřního 
prostředí. Je tedy důležité, aby tepelné médium bylo v přímém kontaktu 
s vnitřním prostředím. 

Pro akumulaci tepla je třeba použít materiál, který mnohonásobně 
opakovaně akumuluje a vydává teplo, jak vyžaduje aplikace v které je 
PCMs uložen. Možnost opakování skupenské změny se nazývá cyklická 
stabilita. Počet požadovaných cyklů se liší od jednoho, kdy je PCM 
používáno pro tepelnou ochranu v případě požáru, na několik tisíc cyklů, 
pokud se používají pro vytápění nebo chlazení v budově. Jedním 
z hlavních problémů opakujících se cyklů je oddělení jednotlivých fází. 
Jestliže se materiál s fázovou změnou skládá z několika složek, ty se 
mohou v průběhu pracovních cyklů oddělit. Toto oddělení jednotlivých 
fází je na makroskopické úrovni. Fáze s odlišným složením od správného 
počátečního optimalizovaného složení pro akumulaci tepla pak vykazují 
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výrazně nižší tepelně akumulační kapacitu (Mehling & Cabeza, 2008). 
Z důvodu gravitace tak fáze s vyšší hustotou klesne až na dno. 

Důležitou vlastností každého materiálu s fázovou změnou je jev zvaný 
podchlazení, případně také používané přechlazení. Jde o jev, kdy musí být 
dosaženo teploty výrazně pod bodem tání, aby materiál začal tuhnout a 
uvolňovat teplo. Jestliže se dané teploty nedosáhne, materiál nezačne 
tuhnout (Obr. 8). 

 

 
Obr. 8 Změny teplot během zahřívání a ohlazení materiálu s fázovou změnou 

s podchlazením pro chemicky čisté látky 
 
Proto je nutné, aby použitý materiál s fázovou změnou prošel 

kompletním fázovým přechodem během uvažovaného cyklu, který je 
obvykle jeden den, aby jeho instalace byla plně efektivní. Teplota se tedy 
musí dostat nad a pod funkční rozsah fázové změny. 
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Obr. 9 DSC výsledky mikrokapslovaného vosku s teplotním rozsahem nutným 

k plnému využití materiálu s fázovou změnou 
 (Kosny & Kossecka, 2013) 

 
Z Obr. 9 je patrné, že aby byl materiál s fázovou změnou plně využit, je 

nutné, aby denní teploty cirkulovaly s denním maximem nad 25 °C a 
s denním minimem pod 18 °C. 

Pro využití ve stavební praxi je důležité, aby použitý materiál s fázovou 
změnou vykazoval nízký tlak vodních par a malé objemové změny, 
kvůli snížení požadavků na mechanickou stabilitu a těsnost nádoby 
obsahující materiál. 

Aby byla zajištěna dlouhá životnost nádoby případně obalu, který 
obsahuje materiál s fázovou změnou a okolních materiálů v případě úniku 
PCMs, je třeba kompatibility  užitého materiálu s fázovou změnou 
s jinými materiály. To zahrnuje destruktivní účinek, jako např. korozivní 
působení PCMs s ohledem na další materiály, ale i další vlivy, které 
významně ovlivňují nebo zastavují důležité funkce jiného materiálu 
(Mehling & Cabeza, 2008). Možným problémem je koroze kovových 
nádob plněných anorganickým materiálem a špatná stabilita plastů ve 
styku s organickými materiály s fázovou změnou. Konstrukce boxu musí 
odpovídat právním předpisům, které vyžadují netoxické a nehořlavé 
materiály. Musí být tak těsná, aby byl vyloučen únik akumulačního média 
do prostředí. 
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Všechny materiály použité na stavbách, materiály s fázovou změnou 
nevyjímaje, by měly být vyráběny a používány tak, aby po skončení jejich 
životnosti byly recyklovatelné z důvodu ekonomických a 
environmentálních. 

Jednou z nejvýraznějších motivací pro užití pasivního chlazení je 
finanční hledisko, kdy je předpoklad snížení provozních nákladů na 
chlazení a vytápění interiérů budov. Materiály s fázovou změnou musí mít 
nízkou cenu, aby byly konkurenceschopné s jinými možnostmi akumulace 
tepla a chladu a musí být konkurenceschopné i s metodami dodávky tepla a 
chladu bez akumulace (Mehling & Cabeza, 2008). Bohužel cena těchto 
materiálů je stále vysoká a postupem času, přestože se začíná zvyšovat 
poptávka po nich, cena narůstá.  

 

B.4.4 Způsob uložení materiálů s fázovou změnou ve stavbách 

 Jelikož u materiálů s fázovou změnou probíhá skupenská změna, 
nejčastěji z pevné látky na kapalinu, je nezbytné zapouzdření těchto 
materiálů. Musí být prověřen problém s kompatibilitou mezi PCMs a 
kontejnerem a obal musí být dostatečně tepelně vodivý, aby byl schopen 
rychle přenášet teplo při nabíjení a vybíjení. Možné způsoby zabudování 
jsou: 

• penetrace PCMs do stavebních materiálů – disperze přidaná např. 
do betonových směsí nebo ponoření porovitých materiálů do 
lázně s PCMs; 

• mikro-kapsle – akumulační médium zapouzdřené plastovým 
povlakem a rozptýlené ve vhodné matrici (např. sádra). Tyto 
peletky mají velikost v řádech mikrometrů. Jejich hlavní výhodou 
je jednoduchá aplikace. Proces mikroobalování ovšem tyto 
materiály prodražuje (Castell, Martorell, Medrano, Pérez, & 
Cabeza, 2010), obal zpomaluje vedení tepla během nabíjení a 
vybíjení a přidání peletek může měnit mechanické vlastnosti 
matričního materiálu. Z celkové hmotnosti zapouzdřeného 
materiálu tvoří obvykle kapsle 20 – 30 hmotnostních % a 
retardéry hoření 3 – 5 hmotnostních %; 

• makro-zapouzdření – akumulační médium uloženo v plastových 
nebo kovových boxech. V současnosti je tento způsob uložení 
komerčně nejvíce používaný. Výhodou je, že objemové změny 
probíhají uvnitř boxu a externě se neprojevují; 

• tvarově stabilizované PCMs - tvarově stabilizované PCMs jsou 
připravovány z tekutých směsí PCMs a matričního materiálu. 
Směs je pak ochlazena pod tzv. teplotu skelného přechodu 
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matričního materiálu, dokud neztuhne (Ostrý, Brzoň, & Klubal, 
2012). 

 

B.4.5 Aktivace materiálů s fázovou změnou 

Důležitou součástí návrhu každého systému s fázovou změnou je 
zajištění aktivace tohoto materiálu. Během dne, v čase vysoké tepelné 
zátěže interiéru, se po dosažení teploty tání začne materiál s fázovou 
změnou nabíjet (dochází ke skupenské změně). Aby tento proces mohl 
probíhat opakovaně, je nutné naakumulované teplo odvést. Aktivace 
probíhá v noci, kdy je teplota v interiéru pod teplotou krystalizace PCMs 
(Obr. 10). Aby skupenská změna proběhla v celém objemu, je často nutné 
přirozenou konvekci vzduchu doplnit o další zdroj chladu. Tento zdroj 
spotřebovává elektrickou energii, avšak odběr této energie je přesunut z 
denního na noční období a je tak odebírán ze sítě v době nižšího tarifu. 

 

 
Obr. 10 Princip nabíjení a vybíjení PCMs 

 

Pro aktivaci (vybíjení) materiálu s fázovou změnou je možné použít 
intenzivní mechanické provětrávání vnitřních prostor, podle potřeby 
strojně dochlazované. Proudící vzduch ovšem způsobuje diskomfort pro 
osoby v takto větraném prostoru. Modifikací tohoto řešení je vytvoření 
provětrávané vzduchové dutiny mezi konstrukcí objektu a vrstvou s PCMs. 

Alternativou k těmto způsobům aktivace materiálů s fázovou změnou je 
uzavřený vodní chladící okruh, který je umístěn v prostoru tepelně 
akumulační vrstvy. Jeho provozem není nijak zhoršena tepelná pohoda 
v místnosti.  
 



Integrace materiálů s fázovou změnou ve stavebních konstrukcích 

 

28 
 

B.4.6 Experimentální aplikace materiálů s fázovou změnou 

V celosvětovém měřítku jsou zkoumány různé druhy materiálů 
s fázovou změnou. Jedná se jak o vývoj samotných chemických sloučenin, 
tak i jejich integrace pro požadované využití. V posledních 40 letech 
testované PCMs jako dynamické součásti budov prokazují zlepšení 
energetické náročnosti budov. Mnohé materiály zkoušené 
v experimentálních aplikacích našli již své omezené místo na trhu. Jedná 
se například o sádrokartonové desky, omítky nebo betony modifikované 
materiálem s fázovou změnou. 

Modifikace omítek s mikrozapouzdřeným materiálem s fázovou změnou 
probíhá na několika pracovištích. 

(Joulin, Zalewski, Lassue, & Naji, 2014) provedli zkušební analýzu 
tepelných vlastností cementové malty ve variantách s a bez PCMs 
(Micronal PCM DS 5001X). Bylo přidáno 19 hmotnostních % PCMs do 
omítky. Tímto přidáním se snížila tepelná vodivost z 0,65 W·m-1·K-1 na 
0,37 W·m-1·K-1. Měrná tepelná kapacita byla 1,35 × vyšší u omítky 
s Micronalem a energie akumulovaná / uvolněná v rozmezí teplot fázové 
změny je o 41 % větší než pro konvenční maltu. 

(Shi, Sun, & Yang, 2014) zkoumali sádrové materiály s přídavkem 
PCMs (butylstearátu) a expandovaného grafitu. Tato směs má omezení 
v přidání max. 5 % PCMs z důvodu následné zhoršené zpracovatelnosti. 
Přidání grafitu potlačuje nízkou tepelnou vodivost materiálu s fázovou 
změnou. Skupenské teplo fázové změny popsaného kompozitu je 131,51 
kJ·kg-1. Přidáním tohoto množství přísad do sádrové směsi nezměnilo 
mechanické vlastnosti, protože čistá sádra přirozeně obsahuje velké 
množství vody, které se vypařuje a ve struktuře vznikne mnoho pórů, takže 
rozhraní mezi sádrou a kompozitní směsí nehraje významnou roli. 

Vlastnosti vápenné omítky po modifikaci materiálem s fázovou změnou 
(Micronal) zkoumali (Pavlík, Trník, Keppert, Pavlíková, Žumár, & Černý, 
2014). Přidali 13 hmotnostních % Micronalu. Tepelná vodivost 
modifikované omítky byla mírně vyšší 0,89 W·m-1·K-1 oproti 0,86 W·m-
1·K-1 čisté vápenné omítky a měrná tepelná kapacita se zvýšila přibližně 
2,5 ×. DSC analýzou byly také zjištěny teploty fázových přechodů. Pro 
čistý Micronal to je 19,45 °C při chlazení a 26,97 °C během zahřívání. 
V modifikované omítce se obě teploty mírně upraví a to na 20,45 °C 
během chlazení a 26,97 °C pro během zahřívání. 

Experimentální aplikace omítkové směsi s PCMs v reálných objektech 
byly provedeny v roce 2008 ve Fraunhoferu ISE a v laboratořích DAW 
(Haussmann, Schossig, & Grossmann, 2009). V kancelářích Fraunhoferu 
ISE byly omítnuty stropy pěti kanceláří o celkové ploše 100 m2. Byla 
použita sádrová omítka od firmy Maxit v tloušťce 30 mm, s 20 
hmotnostními % PCMs. Jako materiál s fázovou změnou je použit 
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mikrozapouzdřený parafín s rozmezím teplot tání 19 – 22,5 °C. Latentní 
tepelně akumulační kapacita omítky je 16 J·g-1. Celková akumulační 
kapacita v rozmezí 6 K je 162 Wh·m-2 pro porovnání bez PCMs to je 62 
Wh·m-2. V laboratořích DAW byla použita cementová omítka s 40 
hmotnostními % PCMs. Bod tání použitých parafinů je cca 23 °C. Omítka 
byla nanesena v tloušťce 10 mm. Celková akumulační kapacita v rozmezí 
6 K je 155 Wh·m-2 pro porovnání bez PCMs to je 40 Wh·m-2. V rámci 
projektu "PCM-Aktiv" byla omítka kombinována s kapilárními rohožemi, 
které generovaly aktivní chlazení (Obr. 11). Cílem těchto aplikací je 
zmenšení nutného výkonu a doby provozu chladících technických zařízení 
v důsledku zvýšení tepelně akumulační kapacity stavby. Je předpoklad, že 
díky instalaci PCMs se doba aktivního chlazení sníží o 2 až 3 hodiny 
oproti stavu, kdyby materiál s fázovou změnou nebyl aplikován. Bohužel 
chybí srovnání s referenční místností, aby bylo zřejmé, do jaké míry 
příměs PCMs v omítce ovlivní interní mikroklima a sníží provozní 
náklady. 

 

 
Obr. 11 Fáze provádění omítaného stropu s PMCs aktivovaného kapilárními 

rohožemi (Haussmann, Schossig, & Grossmann, 2009) 
 
Od roku 2004 pracuje Universita Lleida na začlenění materiálů 

s fázovou změnou do stavebních konstrukcí a na měření účinku na vnitřní 
mikroklima. Pro tyto účely je v katalánské obci Puigverd de Lleida 
vybudováno „experimentální pole“ s několika objekty o rozměrech 
2,4×2,4×2,4 m (Obr. 12). 

 

 
Obr. 12 Experimentální oblast Puigverd de Lleida (Solé, 2011) 
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(Castell, Martorell, Medrano, Pérez, & Cabeza, 2010), (Solé, 2011) a 
(Mehling & Cabeza, 2008) ukazují několik experimentálních aplikací. 
Do betonových stěn tloušťky 12 cm je integrováno 5 hmotnostních % 
Micronalu (mikrokapsle parafínu s teplotou tání 26 °C). Výsledky ukazují 
redukci špičkových teplot až o 4 °C v období, kdy tání a tuhnutí proběhlo 
celým cyklem, tj. v noci se teplota dostala pod teplotu tuhnutí. Další série 
experimentů porovnávala cihelný konstrukční systém (klasické a dutinové 
cihly) jako reference s objektem, který byl zateplen nástřikem 5 cm PUR 
pěny, s objektem s 5 cm nástřikem PUR pěny a venkovním obložením 
hliníkovými panely, které obsahují parafín s bodem tání 28 °C a 
s objektem s vnitřním obložením hliníkovými panely s parafínem 
s teplotou tání 26 °C. Při volném chlazení bylo v období, kdy teploty přes 
den dosahovali i 36 °C problematické dosáhnout opakování cyklů tání a 
tuhnutí. V období, kdy teploty přes noc dosahovaly teplot, kdy se materiál 
mohl aktivovat, bylo dosaženo průběhu teplot s menšími výkyvy a 
špičkové teploty byly redukovány o 1 °C. Zkoumána byla také úspora 
energie při osazení chlazení tepelným čerpadlem pro udržení teploty 24 
°C. Výsledkem bylo snížení spotřeby elektrické energie u objektů s PCMs 
o 15 %, což odpovídá snížení emisí CO2 o 1 až 1,5 kg·rok-1·m-2. 

Aplikaci nástěnných panelů s mikrokapslovaným parafínem popisuje 
(Lee, Yoon, Kim, Choi, & Lee, 2011) v experimentální realizaci. Použitý 
materiál je s teplotou fázového přechodu 23 °C. Do panelu je možné 
umístit 3 kg·m-2 materiálu s fázovou změnou. Jsou vytvořeny dvě 
místnosti s panely bez a s PCMs a s osazením topné podlahy a klimatizace. 
Provedený experiment požadoval udržení teploty 22 °C v zimním a 26 °C 
v letním období. Díky PCMs se spotřeba energie k udržení komfortní 
teploty sníží o 20 %. 

Jednou z aplikací zkoumanou dle (Kosny & Kossecka, 2013), (Kosny, 
Yarbrough, & Syad, 2007) a (Kosny, Yarbrough, Miller, Petrie, Childs, & 
Syed, 2008) je smíšení PCMs s foukanými izolacemi pro obvodové pláště. 
Míšení probíhá s celulózovou izolací, minerální izolací a polyuretanovou 
pěnou. Laboratorní měření v tepelném boxu ukázaly snížení tepelného 
toku až o 40 % v důsledku přítomnosti 20-25 hmotnostních % PCMs 
v izolaci. Během numerických analýz porovnávali integraci 5 – 35 
hmotnostních % PCMs v izolaci při proměnlivých tloušťkách stěn. 
Z výsledků simulací je zřejmé, že dochází k posunu teplotních špiček a 
potenciál pro úspory pasivním chlazením je asi 25 %. 

Experimentální a numerické analýzy (Behzadi & Farid, 2011) byly 
provedeny pro ověření vlivu materiálu s fázovou změnou na vytápění, 
chlazení a na spotřebu energie v klimatu Nového Zélandu. Použity byly 
SDK desky máčené v komerčně dodávaném parafínu RT 21 s teplotním 
rozsahem tání 18 – 23 °C. Objekt s umístěným PCMs vykazuje mnohem 
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nižší teplotní výkyvy během dne než objekt bez PCMs. Měření i simulace 
vykazují vzájemnou shodu. Výsledkem je pro letní období snížení denního 
kolísání vnitřní teploty až o 4 °C. Možná procentuální úspora v nákladech 
na chlazení je 34,5 %. Prezentované výsledky jsou s volnou aktivací 
PCMs, tj. bez užití technických prostředků pro vytápění nebo chlazení. 

Využití materiálu s fázovou změnou pro vytápění je provedeno v práci 
(Zeng, Wang, Xiao, Zhang, Zhang, & Di, 2010). Autoři využívají tvarově 
stabilizované PCM, kde je 75 % rozptýleného parafínu, 25 % polyetylenu. 
Z důvodu zlepšení tepelné vodivosti byly desky modifikovány přidáním 5 
% expandovaného grafitu. Teplota tání tohoto materiálu je 34,6 °C a 
tuhnutí 32,6 °C a tepelná vodivost 0,77 W·m-1·K-1. Měření je provedeno 
v experimentálních místnostech, kde je podlahové topení napojené na zdroj 
tepla a v jedné místnosti je do konstrukce podlahy vložena tvarově 
stabilizovaná deska. Topné období je od 9:00 do 21:00. Podlahový systém 
s PCMs přenesl více než 3 × více tepla z období vytápění do období po 
vypnutí vytápění. Teplota vzduchu v experimentální místnosti kolísal 
během vytápění o méně než 5 °C v porovnání s referenční místností. 

(Lai & Chang, 2006) ve svém experimentálním měření na zkušebních 
modelech vložil do dutin železobetonových panelů válcové nádoby 
naplněné oktadekanem. V době nejvyšší tepelné zátěže byl rozdíl 
povrchových teplot na spodním líci stopních panelů mezi ošetřenými a 
neošetřenými panely materiálem s fázovou změnou 4,9 °C. 

Materiály s fázovou změnou nalézají své uplatnění i v dopravní 
infrastruktuře (Sakulich & Bentz, 2011). K omezení praskání komunikací 
v důsledku cyklů zmrazení a rozmrazení bylo integrováno 350 kg·m-3 
PCMs do betonu. Je použit takový materiál, který má teplotu fázového 
přechodu těsně nad bodem mrazu, pak materiál s fázovou změnou ztuhne 
první a tím uvolní teplo, které oddálí zmrazení tekutin v pórech 
konstrukce. Tímto způsobem je možné snížit cykly zmrazení a rozmrazení 
až o 30 %. Tato aplikace PCMs měla minimální negativní vliv na 
mechanické vlastnosti jako je pevnost v ohybu a v tlaku. 

 

B.4.7 Přehled komerčně vyráběných produktů 

Vývoj každého nového materiálu by měl vést k tomu, aby byl reálně 
aplikovatelný. Předchozí úvodní informace jsou stručným přehledem o 
tom, jaké materiály je vhodné pro akumulaci latentní energie využívat, jak 
je implementovat do stavebních objektů a konstrukcí a v neposlední řadě o 
tom, s jakými problémy se při hledání vhodného kandidáta pro aplikaci 
můžeme setkat. 

Po nalezení vhodného kandidáta, který nejlépe splňuje fyzické, 
technické a ekonomické požadavky se hledá způsob jeho efektivního 
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začlenění do stavebních konstrukcí. Nejdříve je materiál s fázovou změnou 
ve vhodném systému např. pasivního chlazení zkoumán a ověřován 
v experimentálních podmínkách v laboratořích, testovacích místnostech 
nebo v referenčních objektech. Po experimentálním ověření požadovaných 
vlastností a zvážení ekonomické perspektivy výrobku je teprve možné 
materiál s fázovou změnou jako produkt zlepšující tepelně akumulační 
vlastnosti budov začít komerčně vyrábět a nabízet komerčně. 

Mikrokapsle na bázi parafínu vyrábí firma Basf ve svém portfoliu vede 
materiál s fázovou změnou pod názvem Micronal (Obr. 13). Tento materiál 
nabízí ve dvou provedeních pro aplikaci do stavebních hmot a to buď jako 
disperzi nebo prášek. Micronal je složen ze směsí čistých parafínů 
uzavřených v kapslích z vysoce zesítěného polymetylmetakrylátu. 
Micronal má širokou škálu využitelnosti. Pro materiály, kde jsou kapsle 
rozptýleny v kapalině, se používá disperze. Naopak v pevných stavebních 
materiálech lze aplikovat prášek. Ukrytí parafinu v kapslích zaručuje delší 
životnost výrobku (více cyklů) a zabraňuje vosku se roztékat do okolí. 
Velikost  Micronalu je v řádech mikrometrů, proto jsou odolné proti 
mechanickému poškození vlivem připevňování šroubů nebo hřebíků do 
stěn, stropů popřípadě podlah, tzn, že jsou tak malé, že je vrut nepoškodí.  

Micronal lze použít nejen v různých materiálových prostředích, ale i v 
rozdílných oblastech zájmu. Různé modifikace tohoto produktu od 
společnosti BASF tají v teplotách od 21 °C po 26 °C v závislosti na místě a 
potřebném efektu. 

 

 
Obr. 13 Mikroskopický pohled na Micronal (Basf, 2013) 

 
Výroba a především zpracování produktů na bázi Micronalu je závislé 

na mnohých aspektech např. na snášenlivosti jednotlivých součástí 
receptury, vázací schopnosti hydraulických prostředků, vlivu na chování 



Integrace materiálů s fázovou změnou ve stavebních konstrukcích 

 

33 
 

při hoření, vlivu na pevnost atd., proto jsou před použitím v nových 
systémech nutné pečlivé ověřovací experimenty (Basf, 2013). 

Při výrobě peletek je smíchána vosková emulze s detergenty. Během 
celého procesu je směs neustále promíchávána. Dále se do směsi vloží 
monomery a startovací látky. Na rozhraní vody a vosku tak začne docházet 
k růstu polymerové vrstvy, která později vytvoří nepropustný a velmi 
odolný obal pro jednotlivé kapičky vosku. Celá směs v konečné fázi 
obsahuje 42 % pevných látek (Zavoralová, 2011). Micronal je k dostání v 
pytlích po 15 kg, cena Micronalu získaného v České republice se pohybuje 
v rozmezí 12 až 13,33 € za 1 kg (v roce 2011). Obecně cena 
parafinovaných materiálů s fázovou změnou úzce souvisí s cenou ropy. 
Největší část nákladů však tvoří mikrozapouzdření, které je obvykle 2/3 
z ceny (Kosny & Kossecka, 2013).  

Peletky se nejčastěji přidávají do desek typu sádrokartonu, které jsou 
navíc ještě přivyztuženy nebo do omítkových směsí. Latentní teplo takto 
upravených desek je 330 kJ·m-2, teplota tání 23 °C a tepelná vodivost 
0,134 W·m-1·K-1 (Basf, 2013). Nevýhodou těchto desek je malý obsah 
materiálu s fázovou změnou v desce, nízká tepelná vodivost a neřešený 
způsob aktivace. 

Omítka s obsahem PCM není v běžném sortimentu většiny výrobců 
omítkových směsí (na trhu České republiky nenabízí takovou omítku 
žádná firma). Komerčně ji prodávala v Německu firma Maxit pod názvem 
Maxit clima. Po ní výrobu směsi přebrala firma Weber a nabízí ji pod 
názvem Weber.mur Clima26. Měrné skupenské teplo tání této omítky je 
asi 18 kJ·kg-1 (Weber, 2014). 

 
Hydráty solí a směsné hydráty používají jako materiál s fázovou 

změnou německé firmy RUBITHERM a DÖRKEN GMBH & CO.  
Firma RUBITHERM vyrábí PCMs v různých formách jako je prášek, 

emulze a granulát s rozsahem pracovních teplot -10 °C až +100 °C. Např. 
RUBITHERM® RT 21, který lze vhodně využít při zajištění tepelné 
stability vnitřního prostředí má v rozmezí teplot 15 až 30 °C tepelnou 
akumulační kapacitu 134 KJ·kg-1, součinitel tepelné vodivosti 0,20 W·m-
1·K-1 a při fázové změně je jeho objemová změna 14 % (Rubithem, 2014). 

Materiál s fázovou změnou je ukládán do CSM panelů (= compact 
storage module = kompaktní akumulační moduly). Jsou vyrobeny z hliníku 
s účinnými antikorozními nátěry a mohou být vyplněny všemi formami 
materiálů s fázovou změnou (Obr. 14).  
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Obr. 14 CSM panel 

 
Firma DÖRKEN využívá materiál s fázovou změnou DELTA®-

COOL24 (obsahuje chlorid vápenatý, přibližně 25 % je tvořeno vodou). 
Ten v minulosti zapouzdřovala do stejných hliníkových CSM panelů jako 
firma RUBITHERM nebo hliníkových sáčků. Nyní materiál s fázovou 
změnou zapouzdřuje do stropních panelů ze speciálního plastu 
stabilizovaného proti UV záření (Obr. 15). Stropní panel obsahuje 3 kg 
materiálu. Teplota tání je uváděna v rozsahu 22 až 28 °C. Tepelná kapacita 
(pevný/kapalný stav) je 2,7 / 2,2 kJ·kg-1·K-1 a tepelná vodivost (pevný/ 
kapalný stav) je 1,12/ 0,56 W·m-1·K-1 (Dörken, 2009) 

 

 

Obr. 15 Zapouzdřený komerčně dodávaný materiál s fázovou změnou 
DELTA®-COOL24 (Dörken, 2009) 

 
Tvarově stabilizované panely Energain od firmy DuPont jsou tvořeny 

směsí 40 % etylenu a molekulárně uzavřených parafinových vosků (60 %). 
Parafín je zalaminován z obou stran do hliníkového pláště. Tloušťka 
panelu je 5,2 mm. Teplota tání je 21,7 °C (DuPont, 2014). 
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Obr. 16 Aplikace desek DuPont Energain (DuPont, 2014) 

 
Dle výrobce je panel určen jak pro interiérové (DuPont, 2014), tak na 

exteriérové použití pro snížení teploty fasády. Udávaná teplota tání 
použitého vosku ale není pro užití na fasádách příliš vhodná z důvodu 
nízké teploty fázové změny.  

Při použití v interiéru jako druhé vrstvy za sádrokartonovými deskami 
není pravděpodobně materiál dostatečně rychle schopen reagovat na 
změny teploty v interiéru a skupenské změny kvůli vloženému tepelnému 
odporu probíhají opožděně. Otázkou také zůstává ošetření po perforování 
obalu (vrtání, řezání), zda nedojde k úniku PCM v kapalné fázi. U desek je 
třeba také vyřešit aktivaci akumulačního média především v době 
vysokých teplot, vhodnými technickými prostředky. 

 
Francouzská firma Cristopia nabízí koule, jejichž obalový materiál je 

tvořen směsí polyolefínů, a jež jsou plněny PCMs (Cristopia, 2013). 
Akumulace tepelné energie je možná ve velkém rozsahu pracovních teplot 
od -33 °C do +27 °C. Koule jsou vyráběny ve třech velikostech o 
průměrech 77 mm, 78 mm, 98 mm. Moduly Cristopia se využívají jako 
náplň do akumulačních nádrží. V době, kdy není požadavek na chlazení, se 
vyrábí chlad do nádrže s kuličkami Cristopia, ve chvíli, kdy je požadavek 
na chlazení, je akumulovaný chlad k dispozici. Mechanické a chemické 
vlastnosti koulí jsou plně adaptovatelné pro podmínky, ve kterých budou 
používány. Životnost těchto výrobků je větší než 20 let při běžném použití. 
Koule snáší dle výrobce 10 000 pracovních cyklů bez porušení. Navíc 
polyolefínový materiál je zcela neutrální k materiálům s fázovou změnou 
(eutektickým solím) a k teplonosným mediím. Vzduchová kapsa uvnitř 
kuličky je určena pro zachycení expanze při fázové změně a díky ní je 
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vyvíjen malý tlak na obal. Na níže uvedeném obrázku (Obr. 17) je 
znázorněn řez koulí Cristopia. 

 

 
Obr. 17 Řez koulí Cristopia 

 
 
Jednu z nevýhod materiálů s fázovou změnou, nízkou tepelnou vodivost, 

řeší výrobky firmy SGL Group s názvem ECOPHIT® GC/LC 
PCM/Graphite Composite Material (Obr. 18). 

 

 
Obr. 18 Kompozitní PCM/grafitový panel (Ecophit, 2012) 

 
Jedná se o kompozitní materiál, kde je materiál s fázovou změnou 

doplněn grafitem, který zajišťuje zvýšenou tepelnou vodivost a tím i 
dynamiku nabíjení a vybíjení. Vyráběný materiál mí teplotu tání 22 °C a 
dodává se jako směs nebo deskový materiál. Obvykle je kompozit složen 
z 90 až 85 objemových % PCMs. Materiál je používán jako akumulační 
desky v decentralizovaných klimatizačních jednotkách nebo chladících 
sálavých stropech. 

 
Firma Rgees (Rgees, 2014) dodává materiály s fázovou změnou 

s bodem tání od -26 °C do +65 °C a také výrobky s názvem savEnrg, kde 
je PCMs plněno do HDPE lahví a nylonových váčků pro kontrolu teploty 
při přepravě, skladování nebo pro udržení pokojové teploty. 
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Obdobný sortiment vyrábí také australská firma PCP Austalia, její 
hydráty solí mají bod tání od -21 °C do +29 °C (PCP Australia, 2014). 

Hydráty solí s body tání +18 °C až 58 °C vyrábí firma PCM Energy 
(PCM Energy, 2014). Materiály jsou dodávány volně nebo plněny do 
HDPE panelů, koulí, plastových sáčků a hliníkových trubek nebo koulí. 

Velkou škálu materiálů s fázovou změnou vyrábí firma Phase Change 
Material Products Limited (PCM Products, 2009). Rozmezí výrobků je od 
-114 °C do +885 °C. Jedná se o eutektické solné roztoky s bodem tání pod 
0 °C, hydráty solí a organické materiály (kokosové oleje, vosky, mastné 
kyseliny) s bodem tání nad 0 °C a o materiály s fázovým přechodem pevná 
látka – pevná látka s rozmezím teploty transformace +25 až +180 °C. 
Materiály jsou makro zapouzdřené v plastových nebo hliníkových boxech 
různých velikostí a tvarů.  

Materiál s fázovou změnou plněný do profilovaných fólií používaných 
do podhledových a střešních konstrukcí, případně do sendvičových stěn 
s teplotou tání 23, 25 a 27 °C vyrábí firma Phase Change Energy Solutions 
(Phase Change Energy Solutions, 2013). Obchodní název materiálu je 
bioPCM, je vyráběn z palmového oleje. 

Švédská firma Climator pracuje s hydráty solí (chlorid sodný, síran 
sodný, pyrofosforečnan sodný,…) rozsah materiálů s obchodním názvem 
ClimSel se pohybuje od -21 °C do 71 °C (Climator, 2014). 

Indická firma Pluss vyrábí organické i anorganické směsi s rozsahem 
teplot od -36 °C do 90 °C (Pluss, 2014). 

Makrozapouzdření, mikrozapouzdření, kovové a plastové trubky a 
panely jsou v nabídce u americké firmy PureTemp (PureTemp, 2014). 
Vyráběné materiálymají body tání mezi -37 °C až +151 °C. Firma Cryopak 
(Cryopak, 2014)  vyrábí materiály s body tání -20 °C, 0 °C, 5 °C, 22 °C a 
27 °C. 

Další informace o PCMs aplikacích a odkazy na výrobce lze nalézt ve 
zprávě z roku 2005 vypracované Mezinárodní agenturou pro energii 
(International Energy Agency, 2005). 

B.5 Legislativní rámec 

V normě (ČSN 730540-2, 2011) je uvedeno, že budovy s klimatizací se 
doporučuje navrhovat a provádět pouze ve výjimečných případech, kdy 
prokazatelně nelze stavebním řešením docílit požadavky tepelné stability 
místnosti v letním období. 

Dle (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU: o 
energetické náročnosti budov, 2010) činí podíl výstavby a provozování 
budov na celkové spotřebě energie v EU 40 %. Tento sektor se rozrůstá, 
což by bez přijetí vhodných opatření mělo za následek zvýšení spotřeby 
energie. Snížení spotřeby energie a využívání energie z obnovitelných 
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zdrojů v sektoru budov proto představují důležitá opatření nutná ke 
snižování energetické náročnosti budov v EU a snížení emisí skleníkových 
plynů. V rámci vize strategie Evropa 20-20-20 se většina evropských zemí 
zavázala při výstavbě nových budov od roku 2019 stavět s „téměř nulovou 
spotřebou energie“. To mimo jiné znamená do roku 2020 snížit spotřebu 
energie (na vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a teplou vodu) 
v budovách o 20 %, snížit emise skleníkových plynů o 20 % a 20 % 
zvýšení podílu obnovitelných zdrojů oproti úrovni roku 1990.  

Z těchto důvodů je nutné hledat alternativní možnosti k zajištění tepelné 
pohody bez potřeby technických zařízení s vysokými nároky na energii, 
kterou představuje například klimatizace. 

Požadavky na teplotu v interiéru nejsou shrnuty v rámci jednoho 
právního předpisu, ale parametry mikroklimatu jsou dány dle typu 
vnitřních prostor různými zákony, vyhláškami, případně normovými 
požadavky. 

Nejkomplexnějším předpisem je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, včetně jeho novel. Prostředí 
je rozděleno do tříd dle práce v něm vykonávané a kritériem je operativní 
teplota ϴ0 [°C], které je vypočtena z výsledné teploty kulového teploměru, 
teploty okolního vzduchu a rychlosti proudění vzduchu (Tab.  3, Tab.  4). 

 
Třída 
práce 

M 
[W·m-2] 

ϴomin 
[°C] 

ϴomax 
[°C] 

va 
[m·s-1] 

Rh 
[%] 

I do 80 20 27 0,01-0,2 30-70 
IIa 81-105 18 26 0,01-0,2 30-70 
IIb 106-130 14 32 0,05-0,3 30-70 
IIIa 131-160 10 30 0,05-0,3 30-70 
IIIb 161-200 10 26 0,10-0,5 30-70 

Tab.  3 Parametry mikroklimatu při práci v nevenkovním pracovišti 
s neudržovanou teplotou přirozeně větraném (Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., 

2012) 
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Třída 
práce 

M 
[W·m-2] 

K
at

eg
o

rie
 Klimatizované pracoviště 

va 
[m·s-1] 

Rh 
[%] 

vytápění chlazení 
tepelný odpor 
oděvu 1,0 clo 

tepelný odpor 
oděvu 0,5 clo 

ϴomin 
[°C] 

ϴomax 
[°C] 

I do 80 A 

22 

+/-1,0 

24,5 

+/-1,0 

0,05-
0,2 

30-70 

  
B +/-1,5 

+1,5 
-1,0 

  
C 

+2,5 
-2,0 

+2,5 
-2,0 

IIa 81-105 A 

20 

+/-1,0 

23 

+/-1,0 

  
B +/-1,5 

+1,5 
-1,0 

  
C 

+2,5 
-2,0 

+2,5 
-2,0 

Tab.  4 Parametry mikroklimatu při práci pro klimatizované pracoviště (Nařízení 
vlády č. 93/2012 Sb., 2012) 

 
Dalšími předpisy, kterými se určují parametry mikroklimatu, pro 

mimopracovní prostředí jsou Vyhláška č. 343/2009 Sb. ze dne 25. 9. 2009, 
kterou se mění vyhláška č. 410/2000 Sb., o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých (Tab.  5) 

 

Typ prostoru 
Výsledná teplota 

Rychlost 
proudění 

Relativní 
vlhkost 

ϴgmin 

[°C] 
ϴgopt 

[°C] 
ϴgmax 

[°C] 
va 

[m·s-1] 
Rh[ 
%] 

Učebny, pracovny, 
místnosti určené k 
dlouhodobému 
pobytu 

20 
22 (+/-) 

2 
28 0,1-0,2 30-65 

Tělocvičny 18 
20 (+/-) 

2 
28 0,1-0,2 30-65 

Tab.  5 Parametry mikroklimatu ve školských zařízeních (Vyhláška č. 343/2009 
Sb., 2009) 
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a Vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity 
chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 
pobytových místností některých staveb (Tab.  6). 

 

Typ pobytové místnosti 
Výsledná teplota ϴg [°C] 

období roku 
teplé chladné 

Ubytovací zařízení 24 (+/-) 2 22 (+/-) 2 
Zasedací místnost staveb pro 
shromáždění většího počtu osob 24,5 (+/-) 1,5 22 (+/-) 2 
Haly kulturních a sportovních zařízení 24,5 (+/-) 1,5 22 (+/-) 2 
Učebny 24, 5 (+/-) 1,5 22 (+/-) 2 
Ústavy sociální péče 24 (+/-) 2 22 (+/-) 2 
Zdravotnické zařízení 24 (+/-) 2 22 (+/-) 2 
Výstaviště 24,5 (+/-) 2,5 22 (+/-) 3 
Stavby pro obchod 23 (+/-) 2 19 (+/-) 3 

Tab.  6 Parametry mikroklimatu v pobytových místnostech některých staveb 
(Vyhláška č. 6/2003 Sb., 2002) 

 
V případě rodinných domů a bytů nejsou legislativně stanoveny 

požadavky na teplotu vnitřního prostředí. Je možné řídit se výpočtovými 
teplotami platných norem nebo se může přihlédnout k obdobným 
místnostem definovaných jiným právním předpisem.  

V (ČSN 730540-2, 2011) jsou uvedeny požadavky na tepelnou stabilitu 
místností v letním období (Tab.  7). 

 
 

Druh budovy 
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním 

období 
ϴai,max,N [°C] 

Nevýrobní 27,0 
Ostatní s vnitřním zdrojem tepla 
-do 25 W·m-3 29,5 
-nad 25 W·m-3 31,5 

Tab.  7 Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období (ČSN 
730540-2, 2011) 
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C. Cíle práce 
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C.1  Konkretizace cílů práce 

Disertační práce je primárně zaměřena na integraci materiálů s fázovou 
změnou do stavebních konstrukcí. To je jeden ze způsobů k zajištění 
tepelné stability v letním období, při současném snížení energetické 
náročnosti technických systémů. Při vhodném technickém řešení je možné 
tento systém použit i v zimním období. 

 
V rámci předložené práce byly vytyčeny tyto cíle: 

• ověření tepelných vlastností uváděných výrobci u komerčně 
dostupných materiálů s fázovou změnou; 

• návrh aplikace PCMs ve vhodné formě do experimentální 
místnosti; 

• instalace vyrobených prototypů tepelně akumulačních panelů 
v experimentální místnosti; 

• ověření funkčnosti navrženého systému pomocí měření a sběru 
dat za různých okrajových podmínek a za nastavených režimů 
řízení chování instalovaného systému; 

• porovnání navrženého systému s již dříve zkoumanými systémy 
„pasivního“ chlazení s integrovaným materiálem s fázovou 
změnou dle naměřených hodnot v experimentální místnosti. 

 
K úspěšnému naplnění hlavních cílů disertační práce bylo třeba vyřešit 

dílčí úkoly a to: 
• rešerši dostupných pramenů zabývajících se problematikou PCMs 

a materiálů s integrovaným PCMs a jejich aplikace ve 
stavebnictví; 

• oslovení výrobců a dodavatelů PCMs a získání potřebného 
množství materiálu; 

• provedení termické analýzy v kalorimetru, zjištění tepelných 
charakteristik v tepelném inkubátoru, provedení měření tepelné 
vodivosti omítek a zjištění jejich pevnostních charakteristik; 

• zvolení vhodného a dostupného PCMs pro použití 
v experimentální aplikaci; 

• zvolení formy instalace materiálů s fázovou změnou a volby 
vhodného instalačního postupu; 

• zvolení systému pro možnost aktivace materiálu s fázovou 
změnou; 

• provedení měření a sběr dat. Ze získaných údajů upravit nastavení 
systému pro efektivní funkci v rovině tepelná pohoda – provozní 
náklady. 
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C.2  Prostředky pro dosažení představených cílů 

Hlavní část výzkumu byla směřována k měření vlivu PCMs na vnitřní 
mikroklima v experimentálních místnostech pro komparativní měření 
v půdním prostoru Fakulty stavební v Brně. Tyto místnosti jsou vybaveny 
kalibrovanou měřicí technikou, která je napojena v přilehlé místnosti 
serverovny na měřicí ústřednu. Obě místnosti jsou napojeny na 
vzduchotechnickou jednotku a společně s instalací kapilárních rohoží bylo 
pro experimentální místnost instalováno tepelné čerpadlo vzduch – voda. 
Pro porovnání spotřeby energie byla v referenční místnosti osazena 
klimatizační jednotka. Samotná výroba a instalace tepelně akumulačních 
panelů probíhala svépomocí v prostorách fakulty stavební. Dodavatelem 
vybraného materiálu s fázovou změnou byla firma BASF. Výroba 
omítkové směsi byla provedena ve spolupráci s firmou LB CEMIX s.r.o. 
Kapilární rohože integrované v akumulačních panelech byly vyrobeny na 
zakázku firmou INFRACLIMA. Tato firma také dodala pro první sadu 
měření tepelné čerpadlo vzduch – voda. Pro druhou sadu panelů byly 
vybrány kapilární rohože firmy HENNLICH G-TERM. Nákup materiálu 
byl financován získanými granty v projektech GAČR a OPVaVPI. 

Ověření termodynamických vlastností zkoumaných materiálů bylo 
prováděno na Fakultě chemické v Brně. K DSC analýze byl využíván 
přístroj Perkin Elmer PYRIS1 vybavený chladicím zařízením Perkin Elmer 
Intracooler 2P. 

Porovnání tepelného toku a povrchových teplot jednotlivých aplikací 
byly provedeny na vzorcích umístěných v klimatické komoře tepelného 
inkubátoru sestaveného z komponentů firmy MEMMERT vybaveného 
Peltierovým článkem.  

C.3  Důvody volby cílů 

Impulsem k využití latentního tepla nízkoteplotně tajících materiálů 
s fázovou změnou je trend, kdy je část stavební produkce prováděna 
z lehkých stavebních systémů a zvětšuje se plocha transparentních částí 
v obvodových konstrukcích. Takto navržené stavby nemají dostatečnou 
tepelně akumulační kapacitu a v letním období je vnitřní mikroklima 
místností namáháno vysokou tepelnou zátěží. Dochází tak k přehřívání 
interiéru místností. Často není možné nebo žádoucí navyšovat tepelně 
akumulační kapacitu stavby v rovině hmotnostní. Odvod této tepelné 
zátěže je často řešen pouze vzduchotechnickými nebo klimatizačními 
systémy. Systém sálavého chlazení/topení s integrovaným materiálem 
s fázovou změnou je schopný zvýšit tepelně akumulační kapacitu stavby a 
tak pasivně chladit v letním období interiér místnosti a v okamžicích 
špičkové tepelné zátěže je možné využít dochlazování kapilárním 
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chlazením. V zimním období vyšší tepelně akumulační kapacita stavby 
zajistí mírnější pokles teploty po přerušení integrovaného sálavého 
vytápění. 

Samotná práce a výsledky se zaměřují především na skutečnost, že přes 
rozsáhlý výzkum a mnoho publikačních výstupů v odborné literatuře 
nejsou možnosti materiálů s fázovou změnou v povědomí veřejnosti. 
Jedním z důvodů jistě je, že většina výzkumných prací nemá reálný přesah 
k běžnému využití v současné stavební produkci. Je známo velmi málo 
reálných instalací a ty, které jsou provedeny, nejsou porovnány se stavem, 
který by nastal bez instalace systému. Tj. není ověřen funkční rozsah 
aplikace materiálu s fázovou změnou v reálném měřítku. 

Z tohoto důvodu je práce zaměřena na integraci materiálů s fázovou 
změnou do konvenčních stavebních struktur, kterým přidává užitnou 
hodnotu v podobě vysoké tepelně akumulační kapacity. Cílem bylo systém 
navrhnout a ověřit jako celek. Proto je akumulační hmota doplněna 
systémem pro případnou aktivaci materiálu s fázovou změnou. 

Tak jako je při výpočtu tepelných ztrát v zimním období nutné 
navrhnout skladby obálky budovy tak, aby vynaložené prostředky byly 
využity efektivně k očekávaným úsporám při vytápění objektu. Je třeba si 
uvědomit, že navržený systém s integrovaným PCMs, je nutné brát jako 
celek včetně integrovaného systému pro aktivaci PCMs, který je schopný 
interiér místností v létě dochlazovat a v zimě vytápět. Proto cena za systém 
musí být porovnána nejen s instalací klasických omítek, ale systém 
nahrazuje také otopnou soustavu, případně vzduchotechnické zařízení 
využitelné k chlazení místností. 
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D. Materiál a metodika 
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D.1 Výběr vhodného materiálu s fázovou změnou 

V praktických aplikacích jsou jako materiály s fázovou změnou 
používány organické a anorganické materiály. Výběr vhodného materiálu 
má dvě hlavní roviny. První rovinou je způsob aplikace a druhou teplotní 
rozmezí, pro které mají být PCMs použity. Pro využití PCMs ve 
stavebnictví jako přímého nástrojek udržení definovaného teplotního stavu 
byly a jsou na Fakultě stavební v Brně zkoumány hydráty solí 
(anorganické PCMs) a parafíny (organické PCMs).  

Výběr materiálu pro realizaci experimentu v měřítku 1:1 v reálné 
místnosti je omezen pouze na komerčně dodávané materiály, které je 
možné dodat v požadovaném množství. 

V letním období byly mezi lety 2008 až 2010 testovány varianty 
aplikace komerčně dodávaného anorganického materiálu s fázovou 
změnou DELTA®-COOL24 ve stavebních konstrukcích. Tento hydrát soli 
uzavřený v hliníkových panelech měl pozitivní vliv na omezení přehřívání 
interiéru. Pro aktivaci (vybíjení) akumulačního jádra v nočních hodinách 
bylo nezbytné zajistit vyšší přísun větracího vzduchu, který bylo nutné 
v období vysokých nočních teplot navíc strojně ochlazovat. U materiálu se 
také projevovala fázová separace. Dalším důvodem pro přechod k jiným 
druhům materiálu s fázovou změnou bylo nedokonalé dílenské zpracování 
obalů. Obaly v reálném testování nedokázaly v řadě případů zabránit úniku 
akumulačního média. 

Poznatky z těchto experimentů byly využity pro návrh nové koncepce 
tepelně akumulační konstrukce. Jeho základem je MICRONAL od firmy 
BASF. Jedná se o mikropeletky (směs parafinů uzavřená v kapslích z 
vysoce zasíťovaného polymetylmetakrylátu). Materiál byl zvolen z důvodu 
jeho bezproblémového zapracování do stavebních konstrukcí a také 
s ohledem na jeho teplotu tání 23 °C deklarovanou výrobcem. Teplota tání 
byla zvolena s ohledem na legislativní požadavky v úrovni o 4 °C nižší, 
než jsou maximální hodnoty operativní teploty požadované legislativou. 
V místnosti, která je uvažována například, jako kancelářská je rozmezí 
maximálně přípustných teplot 24,5 °C (+2,5 °C; -2,0 °C) pro 
klimatizované prostředí a 27 °C pro prostředí pouze větrané. V případě, že 
by místnost byla uvažována jako pobytová, je možné se řídit nejvyšší 
denní teplotou vzduchu v místnosti v letním období pro nevýrobní objekty 
dle (ČSN 730540-2, 2011), která je 27 °C. 

Komerčně firma BASF dodává Micronal v podobě tekuté disperze nebo 
suchého prášku. Materiál s fázovou změnou je vyráběn ve třech úrovních 
teploty tání a to 21 °C, 23 °C a 26 °C. Materiál s teplotou tání 23 °C byl 
zvolen, jak již bylo výše zmíněno s ohledem na požadovanou teplotu 
v interiéru a také proto, že bude jeho akumulační kapacita využitelná pro 



Integrace materiálů s fázovou změnou ve stavebních konstrukcích 

 

47 
 

delší časový úsek, v kterém teplota v interiéru dosáhne teploty tání oproti 
materiálu s bodem tání 26 °C. Pro aplikaci v experimentálních místnostech 
byl použit pro pilotní měření v roce 2012 Micronal DS 5008 X a pro 
druhou sadu měření v roce 2014 Micronal DS 5040 X. Jedná se o obdobný 
materiál ve vyšším vývojovém stádiu, co se týče materiálu zapouzdření. 
Technické vlastnosti udávané výrobcem jsou uvedeny v Tab.  8. 

 
Micronal DS 5008 X Micronal DS 5040 X 

obsah sušiny prášková forma prášková forma 
velikost částic cca 0,1 -0,3 mm cca 0,05 -0,3 mm 
sypná hmotnost cca 250-350kg·m-3 cca 300-400kg·m-3 
teplota tání  cca +23 °C cca +23 °C 
měrné skupenské teplo tání cca 100 kJ·kg-1 cca 96 kJ·kg-1 
tepelná kapacita (10-30 °C) cca 135 kJ·kg-1 cca 136 kJ·kg-1 

Tab.  8 Vlastnosti Micronalu (Basf, 2013) 

D.2 Způsob uložení do stavebních konstrukcí 

Systém instalace materiálu s fázovou změnou do konstrukcí objektu byl 
zvolen pomocí přidání mikropeletek PCMs do omítky. Omítka je 
konvenčním stavebním materiálem a její aplikace na rozdíl například od 
obložení stěn plněnými hliníkovými panely nenarušuje vzhled a způsob 
užívání vnitřních prostor. 

Byla zvolena sádrová omítka jako nosná matrice pro materiál s fázovou 
změnou. Použitá omítka není komerčně dodávaná. Byla vytvořena ve 
spolupráci s výrobcem omítkových směsí LB CEMIX s.r.o. Jedná se o 
sádrovou omítku s přídavkem kapslí MICRONAL DS 5008X od firmy 
BASF pro první sadu měření a MICRONAL DS 5040X, který zaujímá 30 
hm.% z celkové hmotnosti směsi, pro druhou sadu. Množství použitého 
PCMs v experimentální realizaci bylo zvoleno v maximálním množství, 
které je možné do omítkové směsi přidat. PCMs nahrazuje ve 
složení suché maltové směsi plnivo, což ovlivňuje reologii směsi. 
S nárůstem procentního obsahu PCMs se zhoršuje zpracovatelnost čerstvé 
malty a klesají výsledné pevnosti. Při zpracování modifikované omítky je 
třeba řídit se základními doporučeními pro formulace založené na cementu 
nebo sádře, které jsou (Basf, 2013): 

• micronal PCM zvyšuje spotřebu vody; 
• proti vzniklému zahuštění mohou působit ztekucovače; 
• micronal PCM zpomaluje hydrataci, použije se případně 

urychlovač; 
• micronal PCM vede k většímu počtu vzduchových pórů; 
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• micronal PCM by měl být vnímán jako plnivo s velikostí částic 2-
20 µm; 

• aglomerované sekundární částice prášku se mohou rozpadnout 
účinkem namáhání ve střihu a vlivem vody. 

 
Vlastnosti vyrobených omítek byly při výrobě změřeny a jsou uvedeny 

v Tab.  9. 
 

Omítka s 
Micronalem DS 

5008 X 

Omítka s 
Micronalem DS 

5040 X 
sypná hmotnost 685 kg·m-3 677 kg·m-3 
objemová hm. čerstvé malty 1250 kg·m-3 1166 kg·m-3 
vodní součinitel 0,50 0,54 
rozliv 17,1 cm 15,1 cm 
pevnost v tlaku (po 28 
dnech) 1,58 MPa 1,46 MPa 
tah za ohybu 0,86 MPa 0,92 MPa 
počátek tuhnutí 100 min neměřeno 
konec tuhnutí 180 min neměřeno 
objemová hm. zatvrdlé 
malty 925 kg·m-3 neměřeno 
tepelná vodivost 0,21W·m-1·K-1 0,20 W·m-1·K-1 

Tab.  9 Vlastnosti experimentálně vyrobených omítek s Micronalem 

 
Vyrobenou omítku s pevností v tlaku 1,58 MPa, respektive 1,46 MPa je 

dle (ČSN EN 998-1, 2011) možné zařadit do třídy CS I – pevnost v tlaku 
po 28 dnech 0,4 – 2,5 MPa a splňuje tak vlastnosti pro případné komerční 
zpracování. 

 
Vyrobená omítka byla do experimentální místnosti umístěna jako 

sestava tepelně akumulačních panelů.  
První sada měření probíhala s panely, které jsou složeny z podkladní 

vrstvy z recyklovaných nápojových kartonů, vrstvy pěnového polystyrenu 
tloušťky 30 mm a modifikované omítky tloušťky 10 mm (Obr. 19). 
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Obr. 19 Schéma tepelně akumulačních panelů (1. sada měření) 

 
Na panelu, v úrovni vrstvy omítky, byly umístěny kapilární rohože, jejíž 

rozvodné přívodní a odvodní potrubí DN20, mezi kterými je umístěna 
osnova kapilárních trubiček PP-R 3,5x0,7 mm, bylo zapuštěno v drážce 
v polystyrenu po okrajích desky. Přívodní a odvodní potrubí prochází na 
protilehlých stranách panelu. Kapilární segment je doplněn o sklotextilní 
síťovinu 10x12 mm a roztečné žebříčky. Desky s integrovaným 
polystyrenem byly ukotveny k obvodovým konstrukcím místnosti, 
nepenetrovány kontaktním můstkem, byly provedeny rozvody kapilárních 
rohoží a následně zaomítány sádrovou gletovanou omítkou (Obr. 20). 
Jednotlivé práce probíhaly přímo v experimentální místnosti. 
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Obr. 20 Výroba tepelně akumulačních panelů (1. sada měření) 

 
Druhá sada měření byla provedena s panely připravenými v dílně a 

následně jako prefabrikát ukotvenými a připevněnými v místnosti (Obr. 
21).  
 

 
Obr. 21 Montáž tepelně akumulačních panelů (2. sada měření) 

 



Integrace materiálů s fázovou změnou ve stavebních konstrukcích 

 

51 
 

Panel je tvořen podkladní OSB deskou, která má v horní části proříznuty 
drážky pro přechod kapilár od rozvodných trubek do prostoru omítky. 
Deska má na zadní straně připevněna ztužující žebra (dřevěné trámky 
40/25 mm případně kovové CD profily 60/27 mm), která zároveň slouží 
jako vymezení prostoru pro rozvodné potrubí (přívod i odvod). Deska je 
napenetrována kontaktním můstkem, po zaschnutí je připevněna kapilární 
rohož a do osazeného obvodového rámečku je nanesena modifikovaná 
omítka v tloušťce 15 mm (Obr. 22). Micronal DS 5040X je přidán do 
omítky v množství 30 hmotnostních %. Obdobným principem jsou 
provedeny i podlahové desky se samonivelační sádrovou stěrkou 
s Micronalem DS 5040X, kdy podkladní rošt je nahrazen lepeným 
polystyrenem tloušťky 50 mm. 

 

 
Obr. 22 Schéma tepelně akumulačních panelů (2. sada měření) 

 
Výroba prefabrikátů a jejich následné osazení v objektech odstraňuje 

mokrý proces v místě stavby, což je vhodné řešení pro dřevostavby. 

D.3 Způsob aktivace materiálu s fázovou změnou 

Důležitou součástí návrhu systému s PCMs je zajištění aktivace tohoto 
materiálu. Během dne, v čase vysoké tepelné zátěže interiéru, se po 
dosažení teploty tání začne materiál s fázovou změnou nabíjet (dochází 
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ke skupenské změně). Aby tento proces mohl spolehlivě probíhat 
opakovaně, tj. každý den, je nutné naakumulované teplo odvést. Aktivace 
probíhá v noci, kdy je teplota v interiéru pod teplotou krystalizace 
materiálu s fázovou změnou (Obr. 23). Tento způsob je v podnebí České 
republiky možné využít od podzimu do jara. Aby skupenská změna 
proběhla v celém objemu, je často nutné přirozenou konvekci vzduchu 
doplnit o další zdroj chladu. To je nezbytné v období, kdy nelze snížit 
teplotu v místnosti pod bod fázové změny noční ventilací. Tento zdroj 
spotřebovává elektřinu, avšak odběr je přesunut ze dne na noční období a 
je tak odebírán ze sítě v době nižšího tarifu. 

 
Pasivní chlazení – nabíjení PCMs Vybíjení PCMs v noci 

 
 

Obr. 23 Schéma pasivního nabíjení a vybíjení materiálů s fázovou změnou 

 
Dalším možným způsobem aktivace materiálu s fázovou změnou je 

oddělit okruh chladicího média od interiéru, aby svým prouděním 
neomezoval pocitový komfort v místnosti. Je možné využít předsazených 
stěn nebo zavěšených podhledů, kdy okruh chladícího vzduchu je od 
interiéru oddělen vrstvou konstrukce, v které jsou materiály uloženy.  

Ve zkoumané experimentální realizaci jsme využili vodu jako chladící 
médium. V omítce je integrován systém kapilárních rohoží (Obr. 24), které 
jsou napojeny na chladící jednotku. Oddělený okruh je z hlediska aktivace 
PCMs nejúčinnější a uživatelsky komfortní. Na druhou stranu ovšem 
spotřebovává elektřinu a je náročnější na stavební připravenost. 

Pro aktivaci vázaného tepla jsou do tepelně akumulačního panelu 
z první sady měření osazeny kapilární rohože. V úrovni vrstvy pěnového 
polystyrenu jsou na spodní a horní straně vytvořeny drážky pro umístění 
přívodního a odvodního potrubí, mezi kterými je umístěna osnova 
kapilárních trubiček, které jsou následně zaomítány modifikovanou 
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omítkou. Na konci každého segmentu přívodního potrubí a zpátečky je 
osazeno kovové šroubení pro připojení sousedního modulu. Přívodní a 
odvodní potrubí je přes rozdělovač a sběrač připojeno na tepelné čerpadlo 
vzduch-voda, které je schopno generovat potřebný chladící výkon. 

Panely v druhé sadě měření jsou osazeny obdobnými kapilárními 
rohožemi, které mají odvodní i přívodní potrubí na stejné straně. Spojení 
těchto prefabrikovaných panelů je provedeno plastovými rychlospojkami. 
Systém je přes rozdělovač a sběrač napojeno na tepelné čerpadlo vzduch – 
voda s reversibilním chodem. 

 

 
Obr. 24 Napojení tepelně akumulačních panelů. První sada (vlevo): kovové 
šroubení, přívodní a odvodní potrubí na protilehlých stranách. Druhá sada 

(vpravo): plastové rychlospojky, přívodní a odvodní potrubí na jedné straně 

D.4 Laboratorní měření – DSC analýza 

Jako akumulační látka pro akumulaci energie ve formě vázaného tepla 
byly v systémech použity dva druhy materiálu s fázovou změnou od firmy 
BASF. Rozhodujícím kritériem pro výběr konkrétního výrobku je jeho 
teplota tání a množství přijatého a uvolněného tepla. Pro zjištění jejich 
vlastností při tepelném namáhání byla použita diferenční skenovací 
kalorimetrie (DSC analýza), kterou provedl Mgr. Radek Přikryl, Ph.D. na 
Chemické fakultě VUT v Brně. Měření proběhlo v přístroji Perkin Elmer 
PYRIS1 vybaveného chladicím zařízením Perkin Elmer Intracooler 2P. 

Charakteristické pojmy DSC křivky jsou vyznačeny na Obr. 25. Nulová 
čára je křivka naměřená s prázdným zařízením, tj. bez vzorků a bez misek 
nebo bez vzorků s prázdnými miskami. Počáteční teplota peaku je 
odečtena v okamžiku, kdy se křivka začíná odchylovat od základní linie, 
onsetové teploty (extrapolovaný počátek a konec) jsou body v místě, kde 
se tečny vedené inflexními body křivky protnou se základní linii. Peaková 
teplota je bod, kterému odpovídá maximální tepelný tok a konečná teplota 
peaku je bod, v kterém se křivka přestává odchylovat od základní linie 
(Kloužková, Zemanová, Kloužek, & Pabst, 2012). Přesnost DSC analýzy 
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je dána rychlostí ohřevu a velikostí vzorku. Je třeba malých homogenních 
zkušebních vzorků. 

 
Obr. 25 Charakteristické pojmy DSC křivky (autor podle (Kloužková, 

Zemanová, Kloužek, & Pabst, 2012)) 

D.5 Experimentální měření v klimatické komoře 

Pro porovnání různých materiálů s fázovou změnou při opakovaných 
cyklech za stejných nastavených okrajových podmínek je využíván 
laboratorní chlazený inkubátor na platformě Memmert (Obr. 26). Přístroj 
je vybaven Peltierovým článkem, který pracuje na principu průchodu 
proudu dvěma různými sériově zapojenými vodiči (bismut a tellur), kde se 
jedna z ploch ochlazuje a druhá ohřívá. 

 

 
Obr. 26 Laboratorní chlazený inkubátor  
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Vnitřní rozměr inkubátoru je 400/400/330 mm a nastavitelný tepelný 
rozsah je 0 až 70 °C, což je velikostně i tepelným rozsahem vhodné 
prostředí pro analýzu vzorků omítek a čistých materiálů s fázovou změnou. 

Pro sledování reakce zkoumaných materiálů jsou na přenosnou ústřednu 
ALMEMO připojena kalibrovaná čidla pro měření: 

• povrchové teploty vzorků (θs)– termočlánkové čidlo Ahlborn typu 
K; 

• vnitřní teploty v inkubátoru (θi)– termočlánkové čidlo Ahlborn 
typu K; 

• hustoty tepelného toku(q) –snímač tepelného toku FQ A018 C. 

D.6 Experimentální měření reálných objektů 

V současnosti jsou na Ústavu pozemního stavitelství VUT FAST v Brně 
v provozu dvě experimentální místnosti pro možnost komparativního 
měření tepelně vlhkostního mikroklimatu vnitřního prostředí (Obr. 27). 
Jejich výstavba byla zahájena v listopadu roku 2007 za podpory Vnitřního 
grantu FAST č. 50 a sponzorů. Dokončeny byly 15. 11. 2007 a v lednu 
2008 proběhlo jejich zkolaudování stavebním úřadem. 

 

 

Obr. 27 Pohled na experimentální místnosti a technické zařízení 

 
V létě roku 2008 proběhlo úvodní srovnávací měření teploty kulovým 

teploměrem a čidlem pro měření teploty vzduchu pro ověření, které byly 
jak v referenční tak i v experimentální místnosti umístěny ve stejných 
pozicích. 

Průměrný rozdíl výsledných teplot kulového teploměru v referenční a 
experimentální místnosti je -0,054 a 95% interval spolehlivosti pro tento 
rozdíl je (-0,059; -0,049). Hodnoty v celém intervalu spolehlivosti jsou 
nižší než nejistota měření, která činí 0,06 °C. Lze tedy přijmout závěr, že 
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rozdíly v naměřených teplotách jsou způsobeny chybou měření (Ostrý, 
2013). 

 
V červenci 2009 byly s podporou Vnitřního grantu FAST č.284 

experimentální místnosti vybaveny vzduchotechnickým zařízením, které 
umožňuje řízené větrání experimentální a referenční místnosti. Zařízení se 
skládá z větrací jednotky Duplex-S 900 včetně systému měření a regulace, 
VZT potrubí včetně izolace, přepínacích klapek a distribučních prvků. 

Místnosti jsou doplněny serverovnou, v které je umístěno řídící centrum 
pro zaznamenávání naměřených hodnot a především pro ovládání řízeného 
nuceného větrání.  

V roce 2010 za pomoci Projektu specifického výzkumu VUT č. FAST-
S-10-33 „Efektivní akumulace skupenského tepla v konstrukcích 
nízkoenergetických staveb“ bylo zařízení doplněno ovládací jednotkou 
Siemens. 

Místnosti jsou umístěny v půdním prostoru budovy „D“ Fakulty 
stavební v Brně. Mají stejné podlahové plochy (14,9 m2), geometrii, 
orientaci oken a skladbu obalových konstrukcí. Svým rozsahem a 
umístěním odpovídají například podkrovní obytné místnosti nebo 
kanceláři. Obalové konstrukce jsou zatepleny minerální izolací v tloušťce 
200mm. Pro zajištění denního osvětlení a zisků ze slunečního záření je 
v každé místnosti osazeno střešní okno v šikmé části podhledové 
konstrukce. Objem vnitřního vzduchu každé testovací místnosti je 29,7 m3. 

V místnostech je umístěna kalibrovaná měřící aparatura, která se sestává 
z: 

• termočlánkových čidel pro měření povrchových teplot, teplot 
uvnitř konstrukcí, teplot vnitřního vzduchu – termočlánkové čidlo 
Ahlborn typu K; 

• kombinovaného čidla na měření vlhkosti a teploty vnitřního 
vzduchu; 

• kulových teploměrů pro měření výsledné teploty kulového 
teploměru – kulový teploměr Ahlborn; 

• anemometrických čidel pro měření rychlosti proudění vzduchu – 
anemometrická sonda Ahlborn FVA935TH5. 

 
Čidla z obou místností jsou napojena na měřící ústřednu ALMEMO 

5690-2M umístěnou v serverovně. 
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D.6.1 Experimentální místnost – panely s Micronalem DS 
5008 X (1. sada) 

V roce 2011 z prostředků projektu specifického výzkumu č. FAST-S-
11-60 - „Inteligentní systém pasivního chlazení pro energeticky efektivní 
budovy“ byl tato místnost přes rozdělovač a sběrač napojena na upravenou 
klimatizační jednotku ETA 2576, kdy druhý výměník, původně vnitřní 
jednotka, je nahrazen trubkovým výměníkem a tak je vytvořena jednotka 
pro systém vzduch – voda (Obr. 28). Jednotka byla umístěna u 
experimentální místnosti v půdním prostoru. Klimatizační jednotka firmy 
Eta (ozn. 2576) má výrobcem udávaný jmenovitý topný výkon 3,4 kW, 
chladící výkon 3,2 kW. Udávaný příkon je 1,0 kW. Pomocí této jednotky 
bylo tedy možné přes teplonosnou kapalinu místnost nebo systémové 
prvky chladit. 

 

 

Obr. 28 Pro účely experimentu sestavená jednotka vzduch-voda 

Do místnosti byly umístěny tepelně akumulační panely s Micronalem 
DS 5008X. Plocha panelů s takto upravenou omítkou v tloušťce 10 mm 
byla 17 m2 (Obr. 29). Ostatní instalované panely byly omítnuty běžnou 
sádrovou omítkou pro možnost porovnání povrchových teplot u omítky s a 
bez PCMs v ploše 6,75 m2. Pro omítnutí tepelně akumulačních panelů bylo 
použito 121 kg omítky (36 kg Micronalu). 
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Obr. 29 Schéma experimentální a referenční místnosti (1. sada) 

 

D.6.2 Experimentální místnost – panely s Micronalem DS 
5040 X (2. sada) 

V letním období roku 2013 byly původní tepelně akumulační panely 
nahrazeny nově vyrobenou sérií panelů. Tyto panely byly vyrobeny v dílně 
fakulty stavební a v experimentální místnosti byly následně vyrobené 
prefabrikáty pouze spojovány. Nanesená tloušťka omítkové směsi je 15 
mm. Panely jsou instalovány v celkové ploše 41 m2, z toho je 28,5 m2 
plocha stěn a stropu a 12,5 m2 plocha podlahy (Obr. 30, Obr. 31). 

 
Obr. 30 Experimentální místnost s tepelně-akumulačními panely (2. sada) 
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Obr. 31 Schéma experimentální a referenční místnosti (2. sada) 
 

Tepelně akumulační panely uvedené plochy obsahují 360 kg omítky 
(108 kg Micronalu) a 173 kg podlahové směsi (52 kg Micronalu). 

 
V prosinci 2013 byla původní jednotka nahrazena nízkoteplotním 

tepelným čerpadlem HPSU Bi-Bloc od firmy Rotex. Sestava se skládá 
z venkovní a vnitřní jednotky s přídavným elektrickým topením a 
akumulační nádrže (Obr. 32). Tepelné čerpadlo vzduch-voda je přes 
rozdělovač a sběrač napojeno na vnitřní okruhy kapilárních rohoží. 
Tepelné čerpadlo má dle údajů výrobce jmenovitý chladící výkon 
(A35/W18) 5,0 kW, jmenovitý topný výkon (A7/W35) 4,4 kW. Příkon je 
1,18 kW pro chlazení a 0,87 kW pro vytápění. 
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Obr. 32 Sestava tepelného čerpadla s akumulační nádrží 

 

D.6.3 Referenční místnost 

Současný stav využívá jednu místnost jako referenční a druhou jako 
experimentální (provedené úpravy pro zvýšení tepelně akumulační 
kapacity). Z takto provedených měření jsou získávány výsledky a je 
možnost porovnat absolutní vliv systému tepelně akumulačních panelů na 
interní mikroklima při reálných okrajových podmínkách. 

 
Pro porovnání vlivu sálavého chlazení / vytápění s integrovaným 

materiálem s fázovou změnou a klimatizačního systému na spotřebu 
elektrické energie byla do referenční místnosti umístěna klimatizační 
jednotka (Obr. 33). Klimatizační jednotka firmy Daikin (ozn. 
FTXN25KEV1B) má výrobcem udávaný jmenovitý topný výkon 3,5 kW, 
chladící výkon 2,8 kW. Udávaný příkon je 2,5 kW. 
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Obr. 33 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka a venkovní jednotka umístěná 

v půdním prostoru 

 

D.6.4 Charakteristika předchozích instalací 

Před instalací tepelně akumulačních panelů s nanesenou 
modifikovanou omítkou, které jsou stěžejní částí této práce, byly 
prováděny některé dílčí měření dalších způsobů integrace materiálů 
s fázovou změnou do konstrukcí obálky budovy. 

Prvním zkoumaným tepelně akumulačním systémem s obsahem 
materiálu s fázovou změnou v experimentálních místnostech na VUT v 
Brně byly hliníkové panely plněné hydrátem soli DELTA®-COOL24. Tyto 
panely byly instalovány jak na stěny, tak i na podhled místnosti (Obr. 34). 
Použito bylo celkem 240 ks panelů s obsahem 270 kg akumulačního 
média. 
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Obr. 35 Schéma tepelně akumulačního podhledu v hliníkových panelech 

 

 
Obr. 36 Hliníkové tepelně akumulační panely s distančním roštem jako 

provětrávaná mezera 

 
Na obdobném principu a to vytvoření provětrávané vzduchové 

mezery za tepelně akumulační vrstvou je založen také systém 
s polypropylenovými dutinovými panely plněnými PCMs. Tyto desky jsou 
kotveny na rošt, který usměrňuje proud vzduchu ze vzduchotechnické 
jednotky ze spodní části, přes celou plochu panelu až po horní odvodní 
potrubí (Obr. 37, Obr. 38). Dutinky jsou plněné, stejně jako hliníkové 
panely, hydrátem soli DELTA®-COOL24 a poté jsou konce silikonem a 
lištou uzavřeny. Dutinky jsou orientovány horizontálně, aby byla pokryta 
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celá výška místnosti rovnoměrně materiálem s fázovou změnou. Oddělení 
přepážkami omezí případné boulení desky ve spodní části. 

 
Obr. 37 Schéma tepelně akumulační dvojité stěny 

 

 
Obr. 38 Polypropylenové dutinkové panely plněné PCMs jako předsazená stěna 

 

Z výsledků měření v experimentálních místnostech vyplynulo, že: 
 
• podstatné snížení špičkových denních teplot je dosaženo při 

realizaci plno plošného obložení místnosti hliníkovými panely 
s PCMs s přirozeným nočním větráním interiéru; 

• při vysoké opakující se tepelné zátěži je nutné interiér v noci 
mechanicky provětrávat dochlazovaným vzduchem pro zajištění 
aktivace PCMs; 
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• vytvoření vzduchové mezery mezi vrstvou s PCMs a konstrukcí 
stavby je alternativou pro snížení diskomfortu v interiéru při 
noční aktivaci mechanickým větráním; 

• použité množství PCMs jak v dutinových panelech, tak 
v provětrávaném podhledu a jeho aktivace neupraveným 
vzduchem, však nepřinesli dostatečné snížení denních špiček. 
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E. Výsledky a diskuze 
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E.1 Volba teploty tání materiálu s fázovou změnou 

 
Výběr vhodného kandidáta z řad materiálů s fázovou změnou závisí na 

mnoha faktorech uvedených v předchozích kapitolách. Pro navržení 
vhodného materiálu s fázovou změnou je nutné znát teplotní profil v dané 
lokaci. Teplota tání byla zvolena s ohledem na legislativní požadavky (viz 
D.1 Výběr vhodného materiálu s fázovou změnou) na 23 °C udávaných 
výrobcem u Micronalu®PCM DS 5008X, respektive DS 5040X. Omítka 
modifikovaná Micronalem v hmotnostním poměru 30 % má dle DSC 
analýzy „onsetovou“ (náběhovou) teplotu tání 24,5 °C a „onsetovou“ 
teplotu tuhnutí 25,5 °C. 

Pro teoretické porovnání byly vybrány teploty 21, 23 a 26 °C, které byly 
přiřazeny jak pro teplotu tání, tak pro teplotu tuhnutí.  

Jelikož je jedna z experimentálních místností provedena jako referenční, 
tj. není aktivně ovlivňována chlazením nebo vytápěním, z naměřených 
teplot interiéru bylo provedeno vyhodnocení, pro kolik dnů je integrace 
materiálu s fázovou změnou přínosem. Jde o období od 10. 7. 2012 do 10. 
7. 2013. 

 

teplota tání/tuhnutí 
24,5 / 

25,5 °C 
21 °C 23 °C 26 °C 

počet dnů s teplotou nad t. tání 111 160 133 91 

procento dnů s teplotou nad t. 
tání 

30 % 44 % 36 % 25 % 

počet dnů s teplotou nad t. tání a 
poté pokles pod t. tuhnutí 

75 50 54 49 

procento dnů s teplotou nad t. 
tání a poté pokles pod t. tuhnutí 

21 % 14 % 15 % 13 % 

počet dnů s teplotou nad t. tání 
bez poklesu pod t. tuhnutí 

36 110 79 42 

procento dnů s teplotou nad t. 
tání bez poklesu pod t. tuhnutí 

32 % 69 % 59 % 46 % 

první den, kdy je teplotní průběh 
dosažen 

24.4. 15.4. 19.4. 26.4. 

poslední den, kdy je teplotní 
průběh dosažen 

12.9. 30.9. 18.9. 10.9. 

Tab.  10 Počet a procento dnů s požadovaným teplotním průběhem 
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Teplota tání/tuhnutí 
24,5 / 

25,5 °C 
21 °C 23 °C 26 °C 

leden 0 0 0 0 
únor 0 0 0 0 
březen 0 0 0 0 
duben 5 8 6 2 
květen 9 12 11 3 
červen 16 11 13 15 
červenec 18 5 7 11 
srpen 20 5 8 15 
září 7 9 9 3 
říjen 0 0 0 0 
listopad 0 0 0 0 
prosinec 0 0 0 0 

Tab.  11 Počet dnů s požadovaným teplotním průběhem za rok 

 
V Tab.  10 a Tab.  11 je mimo jiné vyhodnocení počtu dnů, kdy omítka s 

Micronalem®PCM DS 5008X dosáhne uvažované teploty tání (tj. 24,5 °C), 
nad touto teplotou zůstane minimálně jednu hodinu a v následujícím 
období klesne pod teplotu tuhnutí (tj. 25,5 °C). Dle naměřených hodnot se 
jedná o 75 dní během roku, kdy je možné, že proběhne plná změna 
skupenství. Během roku je 111 dnů, kdy teplota stoupne nad 24,5 °C a 
dosáhne se teploty, kdy začne tání materiálu s fázovou změnou. Nejvíce 
dnů, kdy materiál může projít fázovou změnou je přirozeně v letním 
období od června do srpna. Ve sledovaném období je prvním dnem, kdy je 
této konstelace teplot dosaženo 24. duben a posledním dnem je 12. září. 
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Obr. 39 Počet dní v měsíci s požadovaným teplotním průběhem 

 

 
Obr. 40 Počet dní v roce s požadovaným teplotním průběhem 

 
Pro požadovanou a opakující se funkci materiálu s fázovou změnou je 

ideálně potřeba takový teplotní průběh, kdy teplota stoupne nad teplotu 
tání, zde je po období teplotní špičky, a poté teplota klesne pod teplotu 
tuhnutí. 

Na Obr. 39 a Obr. 40 je graf s porovnáním počtu dnů v roce a 
jednotlivých měsících, kdy teplota stoupne nad 24,5 °C a po určené době 



Integrace materiálů s fázovou změnou ve stavebních konstrukcích 

 

70 
 

klesne pod 25,5 °C s teplotními průběhy, kdy se teplota zvýší nad 21 °C, 
respektive 23 °C a 26 °C, nad touto úrovní je alespoň jednu hodinu a poté 
klesne pod tuto teplotu. Pro tyto teoretické průběhy je zřejmý určitý posun 
u počtu dnů, kdy je tohoto průběhu dosaženo a v rozložení během roku.  

U teploty 21 °C je zřejmý posun těžiště působení do přelomu jara a léta. 
Nízká teplota tání navíc způsobí akumulaci tepla v okamžicích přijatelné 
tepelné zátěže a omezené působení ke snížení špičkových teplot. Ve 
sledovaném období je prvním dnem, kdy je této konstelace teplot dosaženo 
15. duben a posledním dnem je 30. září. 

Teplota 26 °C je v našich klimatických podmínkách nejméně 
dosahovaná teplota ze sledovaných průběhů. Dny, kdy je teplotní profil 
dosažen, jsou koncentrovány do letních měsíců. Ve sledovaném období je 
prvním dnem, kdy je této konstelace teplot dosaženo 26. duben a 
posledním dnem je 10. září. 

Pro porovnání, v Oak Ridge ve Spojených státech amerických dle 
naměřených dat zjistili, že pro mikrokapslované PCM s bodem tání 29 °C 
začalo pravidelné tání a tuhnutí druhý týden v květnu, kdy proběhly 
alespoň dvě plné změny skupenství za týden, a skončilo první týden 
v říjnu. V květnu a září bylo aktivních dní téměř 50 %, v červnu a srpnu 
více než 75 %. V červenci v důsledku zvýšené noční teploty, byl počet dní, 
kdy byl materiál plně využit, byl opět nižší, 50 % (Kosny, a další, 2010). 

 
Vyhodnocení údajů ukázalo, že: 
 
• použitý materiál s teplotou tání 24,5 °C a teplotou tuhnutí 25 °C 

má v našich zeměpisných podmínkách nejvyšší využitelnost; 
• tento materiál má nejvyšší předpoklad k pasivní aktivaci během 

noci přirozeným větráním. 

E.2 Termická analýza použitých materiálů 

Účelem měření kapslovaného PCMs bylo posouzení vhodnosti daného 
typu PCM z hlediska rozsahu teplot fázových změn. Před instalací tepelně 
akumulačních panelů pro první sadu měření byly analyzovány dva vzorky 
Micronalu s rozdílným, bodem tání. Jednalo se o Micronal®PCM DS 
5008X s bodem tání +23 °C a Micronal®PCM DS 5029X s bodem tání 
+21 °C (údaje od výrobce). Před modifikací tepelně akumulační omítky 
pro druhou sadu měření byla provedena termická analýza nově 
dodávaného materiálu s fázovou změnou Micronal®PCM DS 5040X 
s bodem tání +23 °C. 

Micronal je určen pro použití jako tepelně akumulační hmota 
v sádrové omítce v experimentální místnosti v kombinaci s kapilárními 
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rohožemi. Vzorky byly testovány při rychlosti ohřevu (teplotní rampě) 1 
°C·min-1 (Tab.  12). Analýza vzorků (Micronal®PCM DS 5008X a 
Micronal®PCM DS 5029X) před vytvořením první sady panelů prokázala, 
že u materiálu Micronal®PCM DS 5029X dochází k tání i tuhnutí při 
nižších teplotách. Materiál Micronal®PCM DS 5008X je naopak vhodnější 
pro použití v omítce bez případné nebo méně časté noční aktivace vodním 
okruhem. Tento materiál je schopen také přijmout o přibližně 9 KJ·kg-1 
více tepla než materiál, který začíná tát i tuhnout při nižší teplotě. 
 

Materiál 
PEAK 
teploty 

tání [°C] 

ONSET 
teploty 

tání [°C] 

Přijaté 
teplo 

[KJ·kg-

1] 

PEAK 
teploty 
tuhnutí 

[°C] 

ONSE
T 

teploty 
tuhnutí 

[°C] 

Uvolněn
é teplo 

[KJ·kg-1] 

Micronal 
DS 

5008X 
24,3 19,8 86,8 22,4 23,3 82,7 

Micronal 
DS 

5029X 
23,3 18,0 75,8 21,6 22,5 87,3 

Micronal 
DS 

5040X 
24,5 18,8 96,2 

multipea
k 

21,8 92,6 

Tab.  12 Přehled analýzy DSC mikro zapouzdřených PCMs (průměry ze dvou 
měření) s rychlostí ohřevu/tuhnutí 1 °C·min-1 

 
Při porovnání měření dvou vzorků (Micronal®PCM DS 5008X a 

Micronal®PCM DS 5040X), které mají výrobcem deklarovanou stejnou 
teplotu tání je vidět rozdíl především u „onsetových“ teplot, kdy je rozdíl 
1,0 až 1,5 °C. Teplota, kdy je při tání dosaženo maximálního tepelného 
toku, je pro oba vzorky obdobná. Při chlazení nemá Micronal ®PCM DS 
5040X pouze jednu „peakovou“ teplotu, ale dva „peaky“ blízko za sebou 
což odpovídá průchodu dvoufázovou oblastí. Micronal®PCM DS 5040X 
použitý pro druhou sadu měření je schopen přijmout o přibližně 10 KJ·kg-1 
více tepla než materiál použitý v experimentální místnosti pro první sadu 
měření s obdobnou teplotou tání. 

Přijaté a uvolněné teplo během jednoho cyklu by mělo být sobě 
rovné.  Naměřený rozdíl je dán způsobem analýzy vzorku během 
diferenciální skenovací kalorimetrie a tato diference má několik od sebe 
špatně oddělitelných důvodů. Základem je to, že tání (endotermní děj) je 
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proces termodynamický a tuhnutí (exotermní děj) kinetický, což vyvolá 
odlišný průběh těchto dvou jevů. DSC analýza je kalibrována na 
endotermní děje, proto je pro další práci a vyhodnocení třeba počítat 
s teplem tání. V neposlední řadě je diference také způsobena tím, že během 
DSC analýzy nedochází často k úplné krystalizaci v okamžiku, kdy je 
očekávána a měřena, ale vzorek dokrystalizuje během regulace při změně 
směru chlazení. 

I u těchto komerčně dodávaných materiálů a jejich směsí s omítkou 
dochází k mírnému přechlazení, tj. teplota tání je nižší než teplota tuhnutí, 
které však není překážkou pro použití ve stavebních konstrukcích (Obr. 
41). 
 

 
Obr. 41 DSC křivky pro dva cykly Micronalu PCM®DS 5008X pro rampu 1 

°C·min-1 

 
V Tab.  13 jsou porovnány sledované veličiny vzorku akumulačního 

materiálu  Micronal®PCM DS5008 X a vzorku omítky s 30% podílem 
akumulační látky. 
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Materiál 

PEAK 
teploty 

tání 
[°C] 

ONSET 
teploty 

tání [°C] 

Přijaté 
teplo 

[KJ·kg-

1] 

PEAK 
teploty 
tuhnutí 

[°C] 

ONSE
T 

teploty 
tuhnutí 

[°C] 

Uvolněn
é teplo 

[KJ·kg-1] 

Micronal 
DS 
5008X 

24,3 19,8 86,8 22,4 23,3 82,7 

Omítka 
s 30% 
Micronal
u 

26,2 24,5 23,4 24,6 25,5 23,6 

Rozdíl 1,9 4,7 63,4 2,2 2,2 59,1 

Tab.  13 Porovnání analýz DSC pro PCM a sádrovou omítku s 30% podílem 
PCM s rychlostí ohřevu/tuhnutí 1 °C·min-1 

 
Z porovnání je zřejmé, že přidáním mikropelet do sádrové omítky 

dochází k snížení tepelně akumulační kapacity v porovnání s čistým PCMs 
na úroveň 27 % a k posunu teplotních peaků jak při tání, tak při tuhnutí. 
Toto snížení tepelně akumulační kapacity je poměrně zásadní a odpovídá 
hmotnostnímu podílu PCMs v omítce. 

V experimentální realizaci je použito 121 kg omítky s Micronalem 
s latentním akumulační kapacitou 23,4 kJ·kg-1 (při teplotní rampě 1 
°C·min-1), což odpovídá 2831,4 kJ teoreticky využitelného latentního 
tepla. 

Modifikovaná sádrová omítka s Micronalem®PCM DS 5008X byla 
podrobena testování závislosti teplotních peaků na rychlosti 
ohřevu/chlazení. Výsledky analýzy jsou graficky znázorněny na Obr. 42.  
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Obr. 42 DSC křivky pro sádrovou omítku s 30% podílem Micronal®PCM 
DS5008 X při teplotní rampě 1, 10 a20 °C·min-1 při zahřívání (tání PCMs) 

 

Byly testovány různé rychlosti ohřevu 0,1; 0,5; 1,0; 10 a 20 °C·min-1. 
Z grafu na Obr. 42 je patrné, že akumulace nebo uvolnění tepla při 
fázových změnách jsou i v tomto případě závislé na rychlosti ohřevu resp. 
chlazení. Toto tvrzení je patrné i z hodnot „onsetových“ a „peakových“ 
teplot uvedených v Tab.  14 a Tab.  15. 

Tab.  14 Závislost „onsetových“ teplot a teplot „peaků“ na rychlosti chlazení 

 
 
 

Rychlost 
chlazení 
[°C·min-

1] 

ONSET 
tuhnutí 

„A“ 
[°C] 

PEAK 
tuhnutí 
[°C] 

Uvolněné 
teplo 

[kJ·kg-1] 

ONSET 
tuhnutí 

„B“ 
[°C] 

PEAK 
tuhnutí 

[°C] 

Uvolněné 
teplo 

[kJ·kg-1] 

20,0 23,7 20,1 -27,0 -3,0 -5,4 -2,8 
10,0 24,6 21,9 -26,6 -2,3 -3,8 -3,1 

1,0 25,5 24,6 -23,7 -1,3 -2,0 -3,0 
0,5 25,6 25,0 -26,5 -1,2 -1,9 -3,3 
0,1 25,7 25,4 -26,5 -1,0 -1,7 -3,3 
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Tab.  15 Závislost „onsetových“ teplot a teplot „peaků“ na rychlosti ohřevu 

 
Pomocí DSC analýzy byla prověřena také cyklická stabilita materiálu 

s fázovou změnou  Micronalu®PCM DS 5040X. Bylo provedeno 100 
cyklů tání a tuhnutí materiálu a před a po těchto cyklech byla provedena 
analýza (Obr. 43). Vzorek materiálu byl umístěn do skleněné zkumavky 
s termočlánkovým čidlem. Zkumavka se ponoří do tekutého dusíku do 
dosažení teploty -10 °C, pak se zkumavka ponoří do horké vody 60 °C. 
Zkumavka byla v dusíku a teplé vodě po dobu asi 1 až 1,5 minuty. Celý 
postup byl 100 × opakován. Tento experiment prováděla Ing. Darina 
Dostálová. 

 
Obr. 43 DSC křivky pro Micronal®PCM DS5040 X při teplotní rampě 1°C·min-

1před a po 100 cyklech 

 
Výsledky DSC analýzy ukazují minimální vliv na charakteristické 

hodnoty materiálu. DSC analýza byla prováděna při teplotní rampě 1 

Rychlost 
ohřevu 

[°C·min-

1] 

ONSET 
tání „A“ 

[°C] 

PEAK 
tání 
[°C] 

Přijaté 
teplo 

[kJ·kg-1] 

ONSET 
tání „B“ 

[°C] 

PEAK 
tání 
[°C] 

Přijaté 
teplo 

[kJ·kg-1] 

20,0 25,5 29,9 25,9 -0,4 2,3 3,1 
10,0 24,9 28,1 25,4 -1,1 0,9 3,2 
1,0 24,5 26,2 23,4 -1,1 -0,4 3,1 

0,5 24,4 26,1 24,8 -1,3 -0,5 3,3 
0,1 24,4 25,9 24,6 -0,5 -0,2 3,3 
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°C·min-1. Entalpie fázové změny vykazuje před a po 100 cyklech rozdíl 
v řádu desetin J·g-1. Nástupní („onsetové“) teploty tání a tuhnutí mají 
rozdíl 0,1 °C a špičková („peaková“) teplota tání je před i po cyklech 
totožná. Výsledky jsou uvedeny v Tab.  16. 

 

Tab.  16 Výsledky pro Micronal®PCM DS5040 X při teplotní rampě 1°C·min- 
před a po 100 cyklech 

 
Z výsledků termických analýz vyplývá, že: 
 
• materiály s výrobcem deklarovanou teplotou tání 23 °C 

(Micronal®PCM DS 5008X a Micronal®PCM DS 5040X) jsou 
schopny přijmout více tepla než materiály s deklarovanou 
teplotou tání 21 °C; 

• přidáním PCMs do nosné matrice (omítky) se zásadně sníží 
tepelně akumulační kapacita v odpovídajícím hmotnostním 
poměru; 

• akumulace nebo uvolnění tepla při fázových změnách jsou závislé 
na rychlosti ohřevu resp. chlazení; 

• opakování cyklů tání a tuhnutí materiálu má minimální vliv na 
jeho charakteristické hodnoty. 

E.3 Tepelná vodivost omítek s materiálem s fázovou změnou 

Pro plnohodnotné využití zabudovaného materiálu s fázovou změnu je 
jedním z rozhodujících faktorů součinitel tepelné vodivosti. Je nutné 
zajistit odezvu stavební konstrukce v reálném čase. V našem případě se 
jedná primárně o tepelnou vodivost omítky, v které je integrován materiál 
s fázovou změnou.  

Tepelná vodivost byla stanovena deskovou metodou. Vzorek o velikosti 
250×250×20 mm je umístěn mezi dvěma deskami. Jedna deska se zahřívá 

 
ONSET 

tání 
[°C] 

PEAK 
tání 
[°C] 

Entalpi
e 

[J·g-1] 

ONSET 
tuhnutí 

[°C] 

PEAK 
tuhnutí 

[°C] 

Entalpi
e 

[J·g-1] 
Před 

tepelnými 
cykly 

18,8 24,5 96,2 21,8 
multipea

k 
92,6 

Po 
tepelných 
cyklech 

18,9 24,5 96,5 21,9 
multipea

k 
93,4 
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a druhá se ochladí. Je sledována teplota desek do okamžiku, kdy jsou 
teploty konstantní. Teplota ustáleného stavu, tloušťka vzorku a přivedené 
teplo je použito k výpočtu tepelné vodivosti. 

Přidáním mikropeletek materiálu s fázovou změnou do matrice omítky 
negativně ovlivňuje její tepelnou vodivost, snižuje ji. Zvýšení tepelné 
vodivosti může být dosaženo přidáním přírodního nebo expandovaného 
grafitu. Použitý grafit pro experimentální měření P 995 je čistý přírodní 
grafit s obsahem uhlíku min. 99,5 % a EXEGPM je expandovaný grafit 
s obsahem uhlíku min. 99 %. 

 

 
Obr. 44 Vzorky omítky s příměsí grafitu 

 
Ve spolupráci s firmou LB Cemix jsme připravili vzorky pro provedení 

měření tepelné vodivosti (Obr. 44): 
• vzorek č. 0: sádrová omítka (referenční); 
• vzorek č. 1: sádrová omítka 68 % + Micronal®PCM DS5040 X 32 

%; 
• vzorek č. 2: sádrová omítka 65 % + Micronal®PCM DS5040 X 30 

% + P 995 5 %; 
• vzorek č. 3: sádrová omítka 61,5 % + Micronal®PCM DS5040 X 

29 % + P 995 9,5 %; 
• vzorek č. 4: sádrová omítka 67,9 % + Micronal®PCM DS5040 X 

31,8 % + EXEGPM 0,3 %; 
• vzorek č. 5: sádrová omítka 67,7 % + Micronal®PCM DS5040 X 

31,7 % + EXEGPM 0,6 %. 
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č. 0 0,36 16,1 
 

1080 
1558 1278 

0,3866 
při střední teplotě 
tm = 10,32 °C 

č. 1 0,52 15,5 677 1205 846 
0,1760 
při střední teplotě 
tm = 10,29 °C 

č. 2 0,52 15,0 676 1184 neměřeno 
0,1996 
při střední teplotě 
tm = 10,40 °C 

č. 3 0,54 15,1 665 1166 neměřeno 
0,2336 
při střední teplotě 
tm = 9,75 °C 

č. 4 0,55 15,3 647 1010 716 
0,1598 
při střední teplotě 
tm = 9,34 °C 

č. 5 0,55 15,9 589 1015 720 
0,1766 
při střední teplotě 
tm = 10,14 °C 

Tab.  17 Charakteristika omítek a jejich tepelná vodivost 

 
V Tab.  17 jsou kromě fyzikálních parametrů omítkových směsí, 

respektive malt uvedeny také tepelné vodivosti jednotlivých vzorků. 
Hodnota tepelné vodivosti sádrové omítky se po přidání 32 hmotnostních 
% Micronalu sníží o více než 50 %. Tento negativní dopad je možné 
částečně eliminovat přidáním přírodního grafitu. Např. 9,5 hmotnostního 
% grafitu P 995 v omítce zvýší tepelnou vodivost z 0,176 W·m-1·K-1na 
0,2336 W·m-1·K-1. 
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Z výsledků zkoušky tepelné vodivosti vyplývá, že: 
 
• přidání PCMs do omítky výrazně snižuje její tepelnou vodivost; 
• přidáním grafitu do omítky modifikované PCMs se její tepelná 

vodivost zvýší, ale nedosáhne hodnot původní neupravené 
omítky. 

E.4 Experimentální měření v termickém inkubátoru 

Laboratorní experimenty v klimatické komoře byly zaměřeny na 
srovnání přenosu tepla a tepelně akumulační kapacity mezi různými druhy 
PCMs a různými způsoby jejich zapouzdření. Vzhledem k tomu, že 
velikost vzorků byla relativně malá, byl použit termický inkubátor (Obr. 
45) pro cyklickou změnu okrajových podmínek. 

 

 
Obr. 45 Vzorky omítky v tepelném inkubátoru 

 
Měření byla nastavena tak, aby okrajové podmínky simulovaly pohyb 

teploty v budově s malou tepelně akumulační kapacitou. Denní cyklus byl 
rozdělen do 4 lineárních křivek (Obr. 46), které průběh idealizují: 

• část a byla konstantní s teplotou 30 °C; 
• část b byl lineární pokles z teploty 30 °C do 10 °C; 
• část c byla konstantní s teplotou 10 °C; 
• část d byl lineární nárůst z teploty 10 °C na 30 °C. 
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Obr. 46 Graf s ukázkou nastavení denního cyklu 

 
Stejný průběh se používá pro měření všech vzorků, aby byla možná 

komparace výsledků mezi jednotlivými měřeními. Vzhledem k tomu, že 
vnitřní prostředí bylo stále stejné, bylo možné provést porovnání výsledků 
jiných vzorků s přibližně stejnou akumulační kapacitou. V případě, že 
vzorky byly značně odlišné a akumulační potenciál byl různý, vnitřní 
mikroklima v termickém inkubátoru bylo tímto ovlivněno. Tato měření 
pak nelze porovnávat. 

 
První sada měření byla provedena na těchto vzorcích: 

• vzorek A: sádrová omítka; 
• vzorek B: modifikovaná sádrová omítka s 30% hmotnostní 

příměsí Micronalu®PCM DS5040 X; 
• vzorek C: mikro peletky Micronalu®PCM DS5040 X nasypané 

v plastovém boxu; 
• vzorek D: mikro peletky Micronalu®PCM DS5040 X nasypané 

v hliníkovém boxu; 
• vzorek E: hliníkové panely s materiálem DELTA®-COOL24. 

 
Omítka byla do termického inkubátoru vkládána jako vzorek odlitý 

v dřevěném rámu se zadní stranou tvořenou izolantem (XPS deska tl. 50 
mm) o velikosti 200 × 300 × 15 mm (Obr. 47). 
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Obr. 47 Schéma vzorku s omítkou pro měření v tepelném inkubátoru 

 
Obr. 48 ukazuje průběh teplot a tepelného toku u běžné sádrové omítky 

(vzorek A) a modifikované sádrové omítky s Micronalem®PCM DS5040 
X (vzorek B). Při ohřevu prostředí je patrný rozdíl v povrchových 
teplotách, kdy díky akumulaci latentního tepla je povrchová teplota vzorku 
B nižší a její nárůst je pozvolnější. V době ochlazování je naopak vyšší 
teplota vzorku B z důvodu postupného uvolňování akumulovaného 
latentního tepla. 

Z průběhu křivek tepelného toku je patrné, že tepelně akumulační 
kapacita vzorku B je výrazně vyšší. 

 

 
Obr. 48 Průběh teplot a tepelného toku u vzorků A a B 
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Další měření porovnalo referenční vzorek sádrové omítky (vzorek A) 

s mikropeletkami Micronalu®PCM DS5040 X volně vloženého do 
plastového boxu (vzorek C) a do hliníkového boxu (vzorek D). Průběh 
teplot a tepelného toku ukazuje Obr. 49.  

Výsledky ukazují, že jestliže jsou mikropeletky pouze volně vsypány do 
boxu a nejsou propojeny s nosnou vodivou matricí, tak je výsledek špatný, 
srovnatelný s čistou sádrovou omítkou. Při volném uložení je malý přenos 
tepla vedením, navíc je parafín zapouzdřen dvěma vrstvami obalu, tj. 
mikrozapoudřením a také makroskopickým plastovým nebo hliníkovým 
obalem. 

 
Obr. 49 Průběh teplot a tepelného toku u vzorků A, C a D 

 

Posledním měřeným materiálem, v první sadě měření, je hliníkový panel 
plněný hydrátem soli DELTA®-COOL24 (vzorek E). Jako reference je 
znovu využita sádrová omítka (vzorek A). Výsledky (Obr. 50) u tohoto 
druhu materiálu s fázovou změnou jsou obdobné jako u vzorku B. Rozdíl 
v povrchových teplotách a tepelném toku během ohřevu respektive 
chlazení je znatelný. Výhodou tohoto zapouzdření je vysoká tepelná 
vodivost a z toho plynoucí rychlá odezva skupenské změny. 
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Obr. 50 Průběh teplot a tepelného toku u vzorků A a E 

 
Na Obr. 51 je srovnání dvou vzorků vykazující nejlepší parametry. Jsou 

to vzorky B a E, tj. sádrová omítka s Micronalem®PCM DS5040 X a 
hliníkový panel s DELTA®-COOL24. Z grafu je patrné, že nejlepších 
výsledků dosahuje právě tento panel. Díky své vysoké tepelné vodivosti a 
velkého množství PCMs ve vzorku je jeho akumulační kapacita výrazně 
vyšší, než v případě, že je vzorek proveden z omítky obsahující 
mikrokapsle PCMs pouze z 30 hmotnostních %. 
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Obr. 51 Průběh teplot a tepelného toku u vzorků B a E 

 
Termický inkubátor je užitečný nástroj k rychlému zjištění odezvy 

uvažovaných materiálů s fázovou změnou na tepelnou zátěž. Nemůže 
nahradit experimenty v reálném měřítku, které jsou však finančně a časově 
náročné, ale může potvrdit nebo vyvrátit úvodní předpoklady jednotlivých 
materiálů k přínosu pro stavební konstrukce v tepelně akumulační rovině. 

Můžeme stanovit okrajové podmínky podle našich potřeb. Je možné 
regulovat rychlost nárůstu teploty případně délky ohřevu nebo chlazení. 
Inkubátor také velmi přesně udržuje stálou teplotu v závislosti na 
nastavené teplotní křivce. Je tedy možné přesné porovnání naměřených 
vzorků. 

Na Obr. 52 je srovnání tepelných toků měřených vzorků. Znázorněny 
jsou pouze tepelné toky, protože rozdíly mezi teplotami, jsou poměrně 
malé. Nejlepší, v celkovém srovnání, je vzorek E. Je to dáno tím, že v 
poměru k velikosti je ve vzorku E nejvíce materiálu s fázovou změnou a 
jeho konstrukce umožňuje nejlepší odvod tepla. 
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Obr. 52 Průběh tepelného toku u vzorků A, B, C, D a E 

 

Druhá sada měření byla provedena na těchto vzorcích: 
• vzorek A: sádrová omítka (použitá jako reference z prvního 

měření); 
• vzorek F: modifikovaná sádrová omítka s 30% hmotnostní 

příměsí Micronalu®PCM DS5040 X; 
• vzorek G: modifikovaná sádrová podlahová stěrka s 30% 

hmotnostní příměsí Micronalu®PCM DS5040 X; 
• vzorek H: modifikovaná sádrová omítka s 15% hmotnostní 

příměsí Micronalu®PCM DS5040 X. 
 

Způsob vložení vzorku do tepelného inkubátoru (v dřevěné formě) i 
nastavené teplotní profily jsou stejné jako v první sadě měření. 

 
Měření zobrazené na Obr. 53 porovnává modifikovanou omítku s 30% 

hmotnostním podílem Micronalu®PCM DS5040 X se sádrovou 
podlahovou stěrkou se stejným podílem materiálu s fázovou změnou. 
Průběh povrchových teplot je pro oba vzorky prakticky totožný, velikost 
tepelného toku je díky větší tepelné vodivosti podlahové stěrky vyšší u 
vzorku G. V porovnání s referenční hodnotou běžné sádrové omítky je 
tepelný tok u vzorku F i G výrazně vyšší.  
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Obr. 53 Průběh teplot a tepelného toku u vzorků A, F a G 

 
Měření zobrazené na Obr. 54 porovnává modifikované omítky s 30 a 

15% hmotnostním podílem Micronalu®PCM DS5040 X. Průběh tepelného 
toku je vyšší u vzorku F. Diference v tepelném toku, mezi vzorky s 
podílem materiálu s fázovou změnou v omítce, je 3,6 W·m-2 při zahřívání 
vzorku, respektive 4,6 W·m-2 při chlazení vzorku. Obě směsi mají také 
podstatně vyšší hodnotu tepelného toku než běžná sádrová omítka. Oproti 
nemodifikované omítce (vzorek A) je rozdíl v tepelném toku asi 25 W·m-2 
v porovnání se vzorkem F.  

Na Obr. 54 je jasně patrný předěl mezi akumulací citelného a latentního 
tepla. Při zahřívání, reversibilně i u chlazení, je po změně vnějších 
podmínek (změna teploty v inkubátoru) nejprve u všech vzorků obdobný 
tepelný tok, akumulace citelného tepla. Poté je však, u vzorků 
modifikovaných materiálem s fázovou změnou, zřejmý zvýšený tepelný 
tok, akumulace latentního tepla. 
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Obr. 54 Průběh tepelného toku u vzorků A, F a H 

 
Z výsledků měření v tepelném inkubátoru vyplývá, že: 
 
• nejvyšší tepelně akumulační kapacitu má vzorek s hydrátem soli 

DELTA®-COOL24 zapouzdřeným v hliníkových boxech; 
• zvýšení tepelně akumulační kapacity omítky je možné docílit 

přidáním parafínu Micronal®PCM DS5040 X; 
• volně vsypané peletky Micronalu®PCM DS5040 X do boxu, bez 

propojení s vodivou matricí, nevykazují v nastaveném teplotním 
profilu předpokládanou odezvu; 

• při nastaveném teplotním cyklu je poměrně malý rozdíl 
v maximální hodnotě tepelného toku mezi vzorky omítky 
obsahující 15 a 30 % PCMs. 

E.5 Experimentální měření reálných objektů 

E.5.1 Komparativní měření modifikované omítky 
s kapilárními rohožemi (1.sada) 

Popis systému s tepelně akumulačními panely obsahujícími 
Micronal®PCM DS5008 X je proveden v kapitole D.6.1 Experimentální 
místnost – panely s Micronalem DS 5008 X (1. sada). 

Komparativní měření účinků systému sálavého chlazení doplněného o 
tepelně akumulační vrstvu s obsahem PCMs bylo provedeno v červenci a 
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srpnu 2012. Byly měřeny teploty kulovým teploměrem a termočlánkovými 
čidly v experimentální místnosti, kde je instalován zkoumaný systém a 
v referenční místnosti, kde není osazena žádná technologie. Naměřené 
hodnoty byly porovnány za účelem ověření reálného poklesu teplot 
k referenci, kterou je místnost neosazená ventilační nebo klimatizační 
jednotkou. 

Byl sledován vliv na vnitřní mikroklima při různých způsobech 
nastavení řízení kapilárního chlazení. Řízení případného dochlazování 
pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda je možné na dvou úrovních. První 
je časová, ta může být s výhodou použita pro nastavení, aby jednotka 
mohla místnost dochlazovat v období platnosti nízkého tarifu elektrické 
energie. Druhá je teplotní, kdy je v experimentální místnosti osazen 
termostat, který řídí běh jednotky dle předem nastaveného maximálně 
přípustného teplotního profilu. Výměna vzduchu v experimentální i 
referenční místnosti byla zajištěna po celé sledované období provětráváním 
otevřenými střešními okny ve ventilační poloze. 

Během měření byly studovány tři režimy nastavení provozu místnosti: 
• Regenerace PCMs je provedeno přirozeným prouděním vzduchu 

v době, kdy teplota v noci klesne pod teplotní rozsah fázové 
změny; 

• PCMs je aktivováno krátkým dochlazováním během noci. Tento 
způsob je vhodný pro letní období bez extrémních hodnot 
maximální denní teploty; 

• PCMs je chlazeno v noci a během dne systém umožňuje 
dochlazování v souladu s aktuálními požadavky na tepelnou 
pohodu. Tento režim je vhodný pro období s vysokou tepelnou 
zátěží během dne. 

 

E.5.1.1 Aktivace PCMs přirozenou konvekcí vzduchu 

Pilotním režimem zkoumání systému s integrovaným materiálem 
s fázovou změnou ve struktuře omítky byla situace, kdy vnitřní prostředí 
v experimentální ani v referenční místnosti není aktivně ovlivňováno 
žádným technickým systémem (chladící jednotky jsou vypnuty). V tomto 
režimu je aktivace PCMs provedena přirozeným prouděním vzduchu. 
Z tohoto pohledu se jedná o systém pasivního chlazení. 

V období, kdy teplota během nočních hodin klesne pod teplotní rozsah 
fázové změny PCMs, není s aktivací akumulačního média problém. Takto 
je možné snížit teplotu v místnosti během dne o 1,5 až 2,0 °C (Obr. 55, 
Obr. 56). Jestliže teplota v nočních hodinách neklesne nebo klesne na 
krátký časový úsek pod teplotní rozsah fázové změny, PCMs se zcela 
neaktivuje a následující den má sníženou tepelně akumulační kapacitu. 
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Obr. 55 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a teploty uvnitř 

omítek s a bez PCMs ve dnech 17. 8. - 18. 8.2012 

 
Teplota uvnitř omítky bez PCMs je vyšší než u omítky s PCMs v období 

mezi 11:30 až 19:30. V tomto období sádrová omítka akumuluje citelné 
teplo, což se projeví narůstající teplotou akumulačního média. Sádrová 
omítka s PCMs naopak akumuluje latentní teplo, což se projevuje 
pozvolnějším růstem teploty prvku. V nočním a dopoledních hodinách je 
naopak vyšší teplota u omítky s PCMs, jelikož ta se aktivuje (vybíjí), což 
má za následek zvýšení teploty. V tomto období je vyšší také teplota 
v interiéru experimentální místnosti, jelikož je do něj uvolňováno 
akumulované teplo. 
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Obr. 56 Diference mezi teplotami v referenční a experimentální místnosti a u 

povrchových teplot 

 

Na Obr. 56 je znázorněno vyhodnocení průběhu teplot z pohledu 
diference od požadované teploty a jako rozdíl mezi jednotlivými 
operativními a povrchovými teplotami.  
Červená křivka znázorňuje rozdíl mezi teplotou v referenční a 

experimentální místností. Kladné hodnoty odpovídají vyšší teplotě 
v experimentální místnosti a záporné v referenční. Z průběhu je patrné, že 
tepelně akumulační panely mají pozitivní vliv na přehřívání interiéru, 
jelikož většinu času je vyšší teplota v referenční místnosti, nejvyšší rozdíl 
1,81 °C je v 17:30. Výjimkou je období dvou dnů v časovém úseku 6:15 – 
13:00, kdy vybíjení vázaného tepla zvýší v experimentální místnosti 
teplotu. 

Fialová křivka udává rozdíl teplot v sádrové omítce bez a s PCMs. 
Kladné hodnoty odpovídají vyšší teplotě v omítce s PCMs a záporné 
v běžné sádrové omítce. Nejvyšší rozdíl 1,10 °C je v 15:30. Jedná se o 
okamžik, kdy v poměru akumulace latentního a citelného tepla akumuluje 
modifikovaná omítka největší podíl latentního tepla. 

Světle modrá a zelená křivka udává diferenci mezi naměřenou teplotou 
v experimentální respektive referenční místností od teploty 23 °C, která 
byla zvolena při volbě tepelně akumulačního média jako teplota 
požadovaná. Z průběhu teploty je zřejmý menší rozkmit teploty 
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v experimentální místnosti, tj. je menší rozdíl mezi maximální denní a 
minimální noční teplotou. 

 
V období 7. 9. – 8.9 nedosahovaly teploty uvnitř omítek teplotního 

rozsahu fázové změny PCMs. Proto jak omítka bez, tak i s materiálem 
s fázovou změnou, akumulovaly pouze citelné teplo, a proto se průběh 
vnitřních teplot uvnitř omítek i operativních teplot v místnostech neliší 
(Obr. 57). Křivky se téměř neliší, tzn., neprobíhá akumulace latentního 
tepla, ani jeho následné uvolnění. 

 

 
Obr. 57 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a teploty uvnitř 

omítek s a bez PCMs ve dnech 7. 9. - 8. 9.2012 

 

E.5.1.2 Aktivace PCMs v noci 

Při tomto nastavení jePCMs aktivované v noci. Systém pracuje v 
následujícím režimu: 

• v nočním období  01:00-01:45 a 03:00-03:30 byla spouštěna 
chladící jednotka z důvodu aktivace akumulované energie 
v PCMs; 

• během dne byla chladící jednotka vypnuta; 
• klima v referenční místnosti není technickými prostředky 

ovlivňováno. 
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Jiným aktivním způsobem nebyla teplota v místnosti během dne 
ovlivňována.  

Integrované PCMs a 1,25 hodinové noční chlazení snížily teplotu 
v místnosti během denních teplotních maxim o 4 až 5 °C (Obr. 58). 

 

 
Obr. 58 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a teploty uvnitř 

omítek s a bez PCMs ve dnech 7. 7. - 8. 7.2012 

 
V experimentální místnosti jsou kromě panelů s modifikovanou omítkou 

osazeny i panely, na které je použita standardně dodávaná sádrová omítka. 
Na Obr. 58 je zobrazen také průběh teplot uvnitř omítek. Průběh teplot 
ukazuje pozvolnější nárůst teploty u omítky s PCMs, což je způsobeno 
akumulací latentního tepla po dosažení teploty tání. V období 
vychlazování probíhá aktivace (vybíjení) akumulovaného tepla v PCMs, 
což má za následek menší pokles teploty uvnitř omítky, která je 
modifikovaná PCMs. 

Při nočním vychlazování pomocí chladícího média uvnitř kapilárních 
trubiček dochází k poklesu teplot uvnitř omítek a analogicky také na 
povrchu konstrukce. V omítce s PCMs se díky teplotě tuhnutí 25,5 °C 
použité omítky dodávaný chlad neprojeví výrazným poklesem teploty 
omítky, ale většina tepla je odvedena z PCMs při skupenské změně 
z kapaliny na pevnou látku. Tím se ve sledovaném období zajistí teplota 
uvnitř omítky s PCMs o 3 až 5 °C vyšší oproti omítce bez PCMs v období 
vychlazování. 
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Obr. 59 Diference mezi teplotami v referenční a experimentální místnosti a u 

povrchových teplot 

 
Na Obr. 59 je znázorněno vyhodnocení průběhu teplot z pohledu 

diference od požadované teploty a jako rozdíl mezi jednotlivými 
operativními a povrchovými teplotami.  
Červená křivka znázorňuje rozdíl mezi teplotou v referenční a 

experimentální místností. Kladné hodnoty odpovídají vyšší teplotě 
v experimentální místnosti a záporné v referenční. Po celý den je výrazně 
nižší teplota v experimentální místnosti, maximální rozdíl v odpoledních 
hodinách, při špičkové tepelné zátěži je 6,02 °C (5. 7. 2012 v 17:00). Vyšší 
rozdíl, kolem 8 °C je také v noci, kdy je pomocí kapilárního chlazení 
materiál s fázovou změnou aktivován. 

Fialová křivka udává rozdíl teplot v sádrové omítce bez a s PCMs. 
Kladné hodnoty odpovídají vyšší teplotě v omítce s PCMs a záporné 
v běžné sádrové omítce. Mimo výrazné ostré vrcholy v okamžiku 
kapilárního chlazení je během dne patrný výkyv způsobený akumulací 
latentního tepla v modifikované omítce. 

Světle modrá a zelená křivka udává diferenci mezi naměřenou teplotou 
v experimentální respektive referenční místností od teploty 23 °C. Ve 
sledovaném období působila na obě místnosti dlouhodobě vysoká tepelná 
zátěž, tj. obě místnosti měly teplotu v interiéru vysoko nad požadovanou 
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teplotou. Je však zřejmý posun teplot k nižším teplotám v průběhu celého 
dne u experimentální místnosti. 
 

E.5.1.3Aktivace PCMs během noci a dochlazování během dne 

Dalším způsobem je aktivace PCMs během noci a dochlazování během 
dne. Ve sledovaném období systém pracuje v následujících režimech:  

• pomocí časovače byl provoz povolen chladící jednotkou v čase 
0:00-5.00 a 7:00-22:00. V tomto režimu byla jednotka navíc řízena 
termostatem tak, že v období 1:00-2:00 a 3:00-4:00 bylo nastaveno 
chlazení do 20 °C, z důvodu aktivace PCMs; 

• v ostatních časových úsecích se chladící jednotka spouštěla při 
dosažení teploty 26,5 °C a vychlazovala interiér místnosti na teplotu 
25,5 °C, kdy se znovu vypnula; 

• klima v referenční místnosti není technickými prostředky 
ovlivňováno. 

Při tomto nastavení je průběh teploty v experimentální místnosti udržen 
mezi 21 až 27 °C a denní maximum je sníženo až o 7,5 °C (Obr. 60). 

 

 
Obr. 60 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a teploty uvnitř 

omítek s a bez PCMs ve dnech 5. 8. - 6. 8.2012 
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I v tomto režimu je průběh teplot uvnitř omítek obdobný jako 
v předchozím případě. V nočním a zde i v denním období, kdy je omítka 
dochlazována z důvodu vysoké teploty v interiéru místnosti, zajistí příměs 
PCMs v omítce vyšší teplotu uvnitř omítky během dochlazování. Po 
ukončení dochlazování je patrný prudký nárůst teploty v omítce bez PCMs 
z důvodu akumulace citelného tepla, na rozdíl od omítky s PCMs, kdy je 
místo ohřevu látky teplo spotřebované ke skupenské změně. 

 

 
Obr. 61 Diference mezi teplotami v referenční a experimentální místnosti a u 

povrchových teplot 

 
Červená křivka znázorňuje rozdíl mezi teplotou v referenční a 

experimentální místností. V celém sledovaném období 27. 7. - 14. 8. 2012 
je výrazně nižší teplota v experimentální místnosti, průměrně o 3,60 °C.  

Fialová křivka udává rozdíl teplot v sádrové omítce bez a s PCMs. 
Kladné hodnoty odpovídají vyšší teplotě v omítce s PCMs a záporné 
v běžné sádrové omítce. 

Světle modrá a zelená křivka udává diferenci mezi naměřenou teplotou 
v experimentální respektive referenční místností od teploty 23 °C. Stejně 
jako u předchozího režimu je zřejmý posun teplot v experimentální 
místnosti k nižším teplotám v průběhu celého dne. Průměrně je teplota 
v experimentální místnosti nižší než 23 °C o 0,53 °C, naproti tomu teplota 
v referenční místnosti je ve stejném období o 3,08 °C nad hranicí 23 °C. 
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Byl měřen také vliv instalovaného systému v režimu noční aktivace 
PCMs a denního dochlazování na spotřebu energie.  Jako reference byla 
použita klimatizační jednotka instalovaná v referenční místnosti. Systémy 
pracovaly v následujícím režimu: 

• tepelně akumulační panely v experimentální místnosti byly 
aktivovány chladivem v kapilárních rohožích v období 1:00-1:30, 
3:00-3:30 a 10:00-17:00 vždy, když teplota v místnosti během 
nastaveného období překročila 25 °C; 

• v referenční místnosti byla klimatizační jednotka nastavena tak, 
že v období 10:00-17:00 udržovala teplotu na 25 °C. 

Výsledky zobrazené na Obr. 62jsou výsekem ze sledovaného období 1.8. 
- 6. 8. 2013. Na připojení chladícího zařízení pro experimentální místnost i 
klimatizace v referenční místnosti do elektrické sítě byl osazen měřič 
spotřeby elektrické energie. Ve sledovaném období (188 hodin) běžela 
klimatizační jednotka 33 hod naproti tomu chladící jednotka 13 hod, což je 
40 % doby spotřeby klimatizace. Jelikož pro účely experimentu vyrobená 
chladící jednotka má vyšší příkon než klimatizační jednotka, celková 
spotřebovaná energie je pro experimentální místnost 11,2 kWh a pro 
referenční místnost 8,4 kWh. 

Velikost instalovaného tepelného čerpadla pro jednu experimentální 
místnost je předimenzovaná. Je předpoklad, že v praktické realizaci by 
instalované tepelné čerpadlo bylo schopné vytápět/chladit podstatně větší 
plochu, prakticky dobře izolovaný rodinný dům, na rozdíl od klimatizace 
instalované v referenční místnosti, která je vázaná na konkrétní místnost. 
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Obr. 62 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a teploty uvnitř 

omítek s a bez PCMs ve dnech2. 8. - 3. 8.2013 

 
Teplota v experimentální místnosti osciluje mezi 23-26 °C po dobu 

celého dne. V referenční místnosti po vypnutí klimatizace teplota vzroste 
tak, že oproti experimentální místnosti je vyšší o 3 °C. Z křivek, které 
sledují teplotu v omítkách, je zřejmá akumulace energie ve formě 
vázaného tepla. To se projeví pozvolnějším nárůstem teploty v omítce 
s Micronalem. Efektem tohoto vlivu je, že teplota v místnosti i po vypnutí 
kapilárního dochlazování neroste. 

 
Z výsledků měření v experimentálních místnostech vyplývá, že: 
 
• v období, kdy teploty přes noc klesnou pod teplotu fázové změny, 

není nutné aktivní dochlazování omítky, je možné tímto pasivním 
chlazením snížit teplotu v místnosti až o 2 °C; 

• při režimu s aktivací PCMs pomocí krátkodobého nočního 
vychlazování je možné snížit teplotu v místnosti během denních 
špiček o 5 °C; 

• při režimu, kdy je ke snížení denních maxim využito i kapilární 
dochlazování během dne, je možné tyto maxima snížit o 7,5 °C a 
je možné v každém okamžiku udržet teplotu v požadovaném 
rozsahu, avšak za cenu vyšších provozních nákladů. 
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E.5.2 Komparativní měření modifikované omítky s kapilárními 
rohožemi (2.sada) 

Popis systému s tepelně akumulačními panely obsahujícími 
Micronal®PCM DS5040 X je proveden v kapitole D.6.2 Experimentální 
místnost – panely s Micronalem DS 5040 X (2. sada). 

V letním období roku 2013 byly původní tepelně akumulační panely 
nahrazeny nově vyrobenou sérií panelů. Oproti 1. sadě měření je v 
panelech vyšší obsah materiálu s fázovou změnou uložených ve stavebních 
konstrukcích na experimentální místnost. Tepelně akumulační panely byly 
do místnosti osazovány jako prefabrikáty a změněna byla také technologie, 
která zajišťuje chlazení / vytápění. 

Stejně jako u 1. sady je sledován vliv tepelně akumulačních panelů 
s modifikovanou omítkou s materiálem s fázovou změnou na interní 
mikroklima. Jsou nastaveny různé provozní režimy a je sledován jednak 
vliv na teplotu, ale také spotřeba energie k referenci, kterou je klimatizační 
jednotka umístěná v referenční místnosti. 

E.5.2.1 Aktivace PCMs přirozenou konvekcí vzduchu 

Základní měření bylo provedeno v režimu, kdy je aktivace PCMs 
zajišťována přirozenou konvekcí vzduchu v nočním období, kdy teplota 
klesne pod teplotu tuhnutí. Vnitřní mikroklima v experimentální ani 
v referenční místnosti nebylo ovlivněno žádným aktivním způsobem.  
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Obr. 63 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a povrchové 

teploty omítek s a bez PCMs ve dne 18. 8.2014 

 
Zaznamenaná redukce teploty v experimentální místnosti patrná z Obr. 

63 je během dne 1,0 °C bez aktivního dohlazování. Také povrchové 
teploty u omítky s a bez materiálu s fázovou změnou vykazují obdobný 
průběh jako chování 1. sady experimentálních panelů a to pozvolnější 
nárůst teplot v omítce s PCMs. 

E.5.2.2 Aktivace PCMs v noci 

Byl sledován vliv zvýšené tepelně kumulační kapacity a systému 
sálavého chlazení pro aktivaci materiálu s fázovou změnou 
v experimentální místnosti, s referenční místností, která nebyla 
ovlivňována chladícím zřízením (Obr. 64). Systémy pracovaly 
v následujícím režimu: 

• tepelně akumulační panely v experimentální místnosti byly 
aktivovány vodou v kapilárních rohožích v období 1:00-2:00 
vždy, když teplota v místnosti během tohoto období překročila 17 
°C. Jiným aktivním způsobem není klima v místnosti 
ovlivňováno; 

• v referenční místnosti byla klimatizační jednotka vypnuta. 
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Obr. 64 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a povrchové 

teploty omítek s a bez PCMs ve dnech 11. 6. - 12. 6. 2014 

 
Působením tepelně akumulační kapacity PCMs a hodinového nočního 

chlazení klesnou špičkové teploty během dne až o 2,5 °C. 
 
Na Obr. 65 je zobrazen průběh teplot pro obdobný režim, který je během 

noci pouze delší časový úsek vychlazován. 
• tepelně akumulační panely v experimentální místnosti byly 

aktivovány vodou v kapilárních rohožích v období 1:00-4:00 
vždy, když teplota v místnosti během tohoto období překročila 17 
°C. Jiným aktivním způsobem není klima v místnosti 
ovlivňováno; 

• v referenční místnosti byla klimatizační jednotka vypnuta. 
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Obr. 65 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a povrchové 

teploty omítek s a bez PCMs ve dnech 7. 7. - 8. 7. 2014 

 
Působením tepelně akumulační kapacity PCMs a 3 hodinového nočního 

chlazení klesnou špičkové teploty během dne až o 5°C. 
Křivky povrchových teplot umístěných na panelu s PCMs a bez PCMs 

ukazují pozvolnější nárůst povrchové teploty u panelu s integrovaným 
materiálem s fázovou změnou, což je dáno postupnou akumulací latentního 
tepla. 

 
Na Obr. 66 je znázorněn průběh teplot u systému nočního chlazení 

v experimentální místnosti a celodenního klimatizačního chlazení 
v referenční místnosti. Systémy pracovaly v následujícím režimu: 

• tepelně akumulační panely v experimentální místnosti byly 
aktivovány vodním okruhem v kapilárních rohožích v období 
1:00-4:00 vždy, když teplota v místnosti během tohoto období 
překročila 17 °C; 

• v referenční místnosti byla klimatizační jednotka nastavena tak, 
že celý den udržovala teplotu na 21 °C. 
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Obr. 66 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a povrchové 

teploty omítek s a bez PCMs ve dne 18. 7.2014 

 
Výsledky zobrazené na Obr. 66 jsou výsekem ze sledovaného období 

17.7. - 22. 7. 2014. Na připojení chladícího zařízení pro experimentální 
místnost i klimatizace v referenční místnosti do elektrické sítě byl osazen 
měřič spotřeby elektrické energie. Ve sledovaném období (120hodin) 
běžela klimatizační jednotka 120 hod naproti tomu chladící jednotka 15 
hod, což je 12,5 % doby provozu klimatizace. Celková spotřebovaná 
energie je pro experimentální místnost 7,8 kWh a pro referenční místnost 
16,5 kWh. 

Teplota v experimentální místnosti nepřekročí 24 °C během dne. 
Tento režim sálavého chlazení oproti klimatizaci nedokáže zajistit 
konstantní průběh teploty, ale zajistí nepřekročení požadovaných 
teplotních limitů. 

 
Na Obr. 67 je znázorněn průběh teplot u systému nočního chlazení 

v experimentální místnosti a klimatizačního chlazení v referenční místnosti 
přes den. Systémy pracovaly v následujícím režimu: 

• tepelně akumulační panely v experimentální místnosti byly 
aktivovány chladivem v kapilárních rohožích v období 1:00-4:00 
vždy, když teplota v místnosti během tohoto období překročila 17 
°C; 
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• v referenční místnosti byla klimatizační jednotka nastavena tak, 
že v období 7:00-17:00 udržovala teplotu na 21 °C. 

 

 

Obr. 67 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a povrchové 
teploty omítek s a bez PCMs ve dne 23. 7.2014 

 

Výsledky zobrazené na Obr. 67 jsou výsekem ze sledovaného období 22. 
7. - 15. 8. 2013. Na připojení chladícího zařízení pro experimentální 
místnost i klimatizace v referenční místnosti do elektrické sítě byl osazen 
měřič spotřeby elektrické energie. Ve sledovaném období (576hodin) 
běžela klimatizační jednotka 240 hod naproti tomu chladící jednotka 72 
hod, což je 30 % doby provozu klimatizace. Celková spotřebovaná energie 
je pro experimentální místnost 25 kWh a pro referenční místnost 30 kWh. 
Je třeba zmínit, že tepelné čerpadlo zajišťující chlad v experimentální 
místnosti má vyšší příkon než klimatizační jednotka, z tohoto důvodu 
nekoresponduje procentuální rozdíl ve spotřebě s rozdílem doby provozu. 
Soustava instalovaného tepelného čerpadla s elektrickým dohřevem a 
akumulační nádrží je k ploše kapilárních rohoží v jedné experimentální 
místnosti výrazně předimenzovaná.  

Teplota v experimentální místnosti nepřekročila během dne 23,5 °C. 
Zvýšení tepelně akumulačního hmoty obalových konstrukcí a nastavený 
režim sálavého chlazení oproti klimatizaci nedokáže zajistit konstantní 
průběh teploty v místnosti, ale zajistí dodržení požadovaných teplotních 
limitů. 
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E.5.2.3Vliv PCMs na vnitřní klima při vytápění 

Tepelně akumulační panely lze samozřejmě kromě chlazení interiéru 
místnosti v letním období použít také reversibilně v chladném období roku 
pro vytápění. Instalované tepelné čerpadlo vzduch – voda s akumulační 
nádobou umožňuje použití také pro vytápění. Na Obr. 68 je znázorněn 
průběh teplot ve dnech 15. 3. – 16. 3, kdy se průměrná venkovní teplota 
během dne pohybuje kolem 7 °C. Systém je nastaven tak, že: 

• v experimentální místnosti je tepelné čerpadlo spuštěno v době 
7:00 – 9:00 a 12:00 – 14:00 a vytápí místnost na 24 °C; 

• v referenční místnosti byla klimatizační jednotka nastavena na 
topení tak, že v období 7:00-17:00 udržovala teplotu na 24 °C. 

 

 
Obr. 68 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a povrchové 

teploty omítek s a bez PCMs ve dnech 15. 3. – 16. 3.2014 

 

Zobrazený teplotní profil ukazuje, že po vypnutí vytápění v referenční a 
s časovým odstupem i v experimentální místnosti vede samozřejmě 
k postupnému snižování teploty, které je však v místnosti s instalovanými 
tepelně akumulačními panely výrazně pozvolnější. Tepelně akumulační 
kapacita s přerušovaným sálavým vytápěním během dne neudrží 
konstantní teplotu, ale teplota během dne od 7:00 do 17:00 osciluje mezi 
22 a 24 °C. 
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Z křivek povrchových teplot umístěných na panelech s a bez PCMs je 
vidět v okamžiku nástupu vytápění, že panel s materiálem s fázovou 
změnou nejprve akumuluje dodávané teplo v latentní formě a z toho 
důvodu je zvýšení povrchové teploty panelu pomalejší, oproti panelu bez 
PCMs který teplo akumuluje pouze v citelné formě. V maximech, během 
doby zátopu, dosahuje rozdíl povrchových teplot až 3,7 °C. V období 
chladnutí je naopak vyšší povrchová teplota v panelu s PCMs, jelikož se 
omítka vybíjí a je uvolňováno akumulované teplo. 

Celková spotřebovaná energie v období od 14. 3. do 18. 3. 2014 je pro 
experimentální místnost 7,1 kWh a pro referenční místnost 7,8 kWh.  

 

Obdobný průběh teplot je vidět i na Obr. 69 a Obr. 70, kdy systém 
pracoval v tomto režimu: 

• v experimentální místnosti je tepelné čerpadlo spuštěno v době 
7:00 – 9:00 a vytápí místnost na 25 °C; 

• v referenční místnosti byla klimatizační jednotka nastavena na 
topení tak, že v období 7:00-17:00 udržovala teplotu na 25 °C. 

 

 
Obr. 69 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a povrchové 

teploty omítek s a bez PCMs ve dnech 18. 11. – 19. 11.2014 

 



Integrace materiálů s fázovou změnou ve stavebních konstrukcích 

 

106 
 

Teplota v exteriéru (Obr. 69) se pohybovala mezi 4 – 9 °C. Celková 
spotřebovaná energie v období od 18. 11. do 21. 11. 2014 je pro 
experimentální místnost 10,2 kWh a pro referenční místnost 11,5 kWh.  

 
Obr. 70 Průběhy operativních teplot v testovacích místnostech a povrchové 

teploty omítek s a bez PCMs ve dnech 27. 11. – 28. 11.2014 

 
Teplota v exteriéru (Obr. 70) se pohybovala po celý den na úrovni 1 °C. 

Celková spotřebovaná energie v období od 21. 11. do 9. 12. 2014 je pro 
experimentální místnost 82,9 kWh a pro referenční místnost 65,6 kWh.  

E.5.2.4 Teplotní profil panelů při vytápění 

Pro zjištění rozložení teplot po výšce panelu a rozdílu teplot mezi částí 
panelu s a bez PCMs bylo v lednu 2015 provedeno měření termokamerou 
(teplota v exteriéru 1 °C). 

 
Na počátku měření byla v místnosti teplota 16,4 °C. Pomocí kapilárních 

rohoží umístěných v omítce se interiér místnosti začal vytápět na 30 °C. 
Dílčí část jednoho z panelů byla provedena z běžné sádrové omítky bez 

přídavku PCMs a byla měřena povrchová teplota termočlánkovými čidly 
na obou površích (s a bez PCMs). Pozvolnější nárůst povrchové teploty je 
zřejmý z průběhu zobrazeném na Obr. 71. Omítka obsahující materiál 
s fázovou změnou brzy po začátku vytápění akumuluje částečně latentní 
teplo, což se projevuje pozvolnějším nárůstem povrchové teploty. 
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Obr. 71 Průběh povrchových teplot při intenzivním vytápění (měření 

termočlánkovými čidly) 

 
Na Obr. 72 je znázorněn počáteční stav při teplotě v interiéru 16,4 °C, 

kdy po výšce panelů je rozdíl teplot asi 1 °C u panelu výšky 1,25 m a 1,7 
°C u panelu výšky 2,00 m. 

 

 
Obr. 72 Počáteční stav v čase 0:00 – soustava panelů 
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Po uplynutí 45 minut je teplota v interiéru na hodnotě 20,1 °C. Teplota 
po výšce panelů je ustálena na rozdílu do 1 °C (Obr. 73). 

 

 
Obr. 73 Stav v čase 0:45 – soustava panelů 

 
Na Obr. 74 je zobrazen tepelně akumulační panel, jehož část je 

provedena ze sádrové omítky bez přidaného materiálu s fázovou změnou. 
Teplota v ploše s modifikovanou omítkou odpovídá povrchové teplotě 
ostatních panelů. V místě, kde je umístěna neupravená sádrová omítka, je 
však povrchová teplota o 5,7 °C vyšší. Na tomto rozdílu je patrné, že 
v počáteční fázi zátopu je akumulováno v omítce modifikované PCMs 
skupenské teplo tání, které se neprojevuje, na rozdíl od akumulace 
citelného tepla v omítce bez PCMs, vzrůstem teploty této části panelu. 
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Obr. 74 Stav v čase 0:45 – panel s omítkou s i bez PCMs 

 
V čase 1:50 byla teplota v místnosti 25,2 °C při teplotě okolních ploch 

kolem 31 °C (Obr. 75). Na Obr. 76 je stále patrný rozdíl v povrchových 
teplotách mezi omítkou s  a bez PCMs. Tato diference již není tak výrazná, 
jelikož po vyčerpání tepelně akumulační kapacity začne i omítka s PCMs 
akumulovat citelné teplo, čímž se povrchové teploty začnou sbližovat. 

 

 
Obr. 75 Stav v čase 1:50 – soustava panelů 
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Obr. 76 Stav v čase 1:50 – panel s omítkou s i bez PCMs 

 
Z výsledků měření v experimentálních místnostech vyplývá, že: 
 
• měření 2. sady experimentálních panelů potvrdilo výsledky 

zjištěné realizací 1. sady panelů; 
• v období, kdy teploty přes noc klesnou pod teplotu fázové změny 

a není nutné aktivní dochlazování omítky, je možné tímto 
pasivním chlazením snížit teplotu v místnosti o 1 °C 

• při režimu s aktivací PCMs pomocí krátkodobého nočního 
vychlazování je možné snížit teplotu v místnosti během denních 
špiček o 2,5 °C (1hodinové dochlazování) a o 5 °C (3 hodinové 
dochlazování); 

• dochlazování experimentálních panelů během noci s pomocí 
soustavy kapilár zajistí udržení denních teplot v rozsahu 
požadovaných legislativou při nižších provozních nákladech, než 
při úpravě vnitřního mikroklimatu klimatizačním zařízením; 

• v zimním období je značný přínos v tepelně akumulační kapacitě 
omítky, která zajistí pozvolnější pokles teploty po přerušení 
zátopu; 

• v počáteční fázi zátopu je nižší povrchová teplota u omítky 
s PCMs z důvodu akumulace latentního tepla. 
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F. Závěr 
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V důsledku technického pokroku ve všech oborech lidské činnosti se 
dostávají i ve stavebnictví do popředí stavební materiály, které mají oproti 
dříve využívaným určitou přidanou hodnotu. Jsou to materiály, které mají 
vyšší pevnostní charakteristiky, delší životnost, lepší hydroizolační 
případně tepelně izolační vlastnosti. V kooperaci s vývojem zařízení pro 
techniku prostředí se především otopné soustavy v kombinaci s tepelně 
technickými vlastnostmi obalových konstrukcí stali základem pro úsporu 
nákladů a energií na vytápění v zimním období.  

Naproti tomu tepelná stabilita místnosti v letním období je na okraji 
zájmu investorů i projektantů, přestože je v legislativních požadavcích 
vedena na stejné úrovni jako tepelná stabilita v období zimním. Přehřívání 
objektů je často řešeno pouze instalací klimatizačních zařízení, případně 
volbou druhu zasklení. 

Především u lehkých objektů, jejichž typickým představitelem jsou 
dřevostavby, nebo u vysoce prosklených administrativních budov, mohou 
náklady na chlazení v letním období převýšit náklady na vytápění v zimě. 
Jedním ze způsobů, jak je možné přehřívání v letním období omezit a tak 
tyto náklady snížit je zvýšení tepelně akumulační kapacity stavby. To lze 
zajistit v rovině hmotnostní nebo, tam, kde není účelné zvyšování 
hmotnosti stavebních konstrukcí, pomocí materiálů s fázovou změnou. 
Zmiňovaný technologický vývoj přinesl ve 20. století výzkum a komerční 
výrobu materiálů s fázovou změnou, které při vhodném použití a způsobu 
zabudování do stavebních konstrukcí, zajistí zlepšenou tepelnou stabilitu 
objektů v letních měsících. 

Předkládaná disertační práce se snaží experimentálně ověřit v reálných 
podmínkách vliv zabudování těchto materiálů do stavebních konstrukcí. 

 
V průběhu řešení disertační práce bylo na základě stanovených cílů 

dosaženo těchto výsledků: 
 
1. ověření tepelných vlastností uváděných výrobci u komerčně 

dostupných materiálů s fázovou změnou; 
 
Z výsledků termických analýz vyplývá, že: 
• označení výrobků teplotou tání je pouze marketingovou značkou. 

Micronal®PCM DS 5008X má mít teplotu tání 23 °C. 
Z provedené analýzy vyplývá, že „onsetová“ teplota tání je 
v závislosti na rychlosti ohřevu v rozsahu 24,4 – 25,5 °C. 

• materiály s výrobcem deklarovanou teplotou tání 23 °C 
(Micronal®PCM DS 5008X a Micronal®PCM DS 5040X) jsou 
schopny přijmout více tepla než materiály s deklarovanou 
teplotou tání 21 °C; 



Integrace materiálů s fázovou změnou ve stavebních konstrukcích 

 

113 
 

• přidáním PCMs do nosné matrice (omítky) se zásadně sníží 
tepelně akumulační kapacita v odpovídajícím hmotnostním 
poměru. Čistý Micronal®PCM DS 5008X přijme při tání teplo 
86,8 KJ·kg-1, ve směsi s omítkou, kde je PCMs 30 % přijme 
pouze 23,4 KJ·kg-1. Přidání PCMs do omítky se teplota tání a 
tuhnutí zvýší oproti čistému PCMs. 

• akumulace nebo uvolnění tepla při fázových změnách jsou závislé 
na rychlosti ohřevu resp. chlazení. Při pozvolnějším chlazení mají 
„onsetové“ a „peakové“ teploty vyšší hodnoty. Při rychlejším 
ohřevu mají „onsetové“ a „peakové“ teploty vyšší hodnoty. 

• opakování cyklů tání a tuhnutí materiálu má minimální vliv na 
jeho charakteristické hodnoty. Entalpie fázové změny u vybraného 
PCM vykazuje před a po 100 cyklech rozdíl v řádu desetin J·g-1, 
stejně jako teploty tání a tuhnutí, které se prakticky neliší před a 
po provedených cyklech zahřátí a ochlazení. 

 
2. návrh aplikace PCMs ve vhodné formě do experimentální 

místnosti; 
 
K implementaci v experimentálním výzkumu zvolen mikrokapslovaný 

parafín, kterým byla modifikována na trhu běžně dostupná sádrová omítka.  
U mikrokapslovaných PCMs nebyl s únikem materiálu problém, a i 

kdyby došlo k poškození mikrokapsle, množství takto uniklého PCMs je 
minimální. Mikrokapslované PCMs je možné integrovat do klasických 
stavebních materiálů.  

K aktivaci akumulovaného tepla v materiálu byly zvoleny kapilární 
rohože instalované ve vrstvě omítky. Oproti mechanickému provětrávání 
místnosti vzduchem prokazují rychlejší odezvu při vychlazování 
respektive ohřevu omítky a nepůsobí diskomfortně prouděním vzduchu. 

 
3. instalace vyrobených prototypů tepelně akumulačních panelů 

v experimentální místnosti; 
 
Byly vyrobeny dvě sady panelů, viz D.6.1 Experimentální místnost 

– panely s Micronalem DS 5008 X (1. sada)a D.6.2 Experimentální 
místnost – panely s Micronalem DS 5040 X (2. sada), které byly 
instalovány do experimentálních místností, a měřil se jejich vliv na interní 
klima v místnostech. Princip obou systémů je obdobný. Na podkladní 
vrstvu je ukotvena kapilární rohož, která je zaomítána modifikovanou 
sádrovou omítkou. Celý systém je napojen na zdroj chladu / tepla, kterým 
je tepelné čerpadlo vzduch – voda. 
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4. ověření funkčnosti navrženého systému pomocí měření a sběru 
dat za různých okrajových podmínek a za nastavených režimů 
řízení chování instalovaného systému; 

 
Z výsledků měření 1. sady panelů v experimentálních místnostech 

vyplývá, že: 
• v období, kdy teploty přes noc klesnou pod teplotu fázové změny, 

není nutné aktivní dochlazování omítky, je možné tímto pasivním 
chlazením snížit teplotu v místnosti až o 2 °C; 

• při režimu s aktivací PCMs pomocí krátkodobého nočního 
vychlazování je možné snížit teplotu v místnosti během denních 
špiček o 5 °C; 

• při režimu, kdy je ke snížení denních maxim využito i kapilární 
dochlazování během dne, je možné tyto maxima snížit o 7,5 °C a 
je možné v každém okamžiku udržet teplotu v požadovaném 
rozsahu, avšak za cenu vyšších provozních nákladů. 

 
Z výsledků měření 2. sady panelů v experimentálních místnostech 

vyplývá, že: 
• v období, kdy teploty přes noc klesnou pod teplotu fázové změny, 

není nutné aktivní dochlazování omítky, je možné tímto pasivním 
chlazením snížit teplotu v místnosti o 1 °C 

• při režimu s aktivací PCMs pomocí krátkodobého nočního 
vychlazování je možné snížit teplotu v místnosti během denních 
špiček o 2,5 °C (1hodinové dochlazování) a o 5 °C (3 hodinové 
dochlazování); 

• kapilární dochlazování experimentálních panelů během noci 
zajistí udržení denních teplot v rozsahu požadovaných 
legislativou při nižších provozních nákladech, než při úpravě 
vnitřního mikroklimatu klimatizačním zařízením; 

• v zimním období je značný přínos v tepelně akumulační kapacitě 
omítky, která zajistí pozvolnější pokles teploty po přerušení 
zátopu; 

• v počáteční fázi zátopu je nižší povrchová teplota u omítky 
s PCMs z důvodu akumulace latentního tepla. 
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5. porovnání navrženého systému s již dříve zkoumanými systémy 
„pasivního“ chlazení s integrovaným materiálem s fázovou 
změnou dle naměřených hodnot v experimentální místnosti. 

 
Instalované hliníkové panely s PCMs v celé ploše vnitřních stěn a stropu 

přinesly spolu s intenzivním nočním provětráváním snížení teploty 
v interiéru až o 4,1 °C (Bečkovský, 2012).  

Mikrokapslovaný materiál s fázovou změnou integrovaný do omítky 
spolu s kapilárním dochlazováním byl schopen reagovat na denní průběh 
teploty pružněji. Sám, bez aktivního dochlazování, s přirozenou aktivací 
PCMs v noci byl schopen snížení maximálních teplot ve dne o 2 °C a při 
nočním aktivním dochlazování až o 7,5 °C v období denních maxim. 

 
Shromážděné poznatky a závěry z měření jsou prezentovány v kapitole 

E. Výsledky a diskuze.  
 
Zkoumané tepelně aktivované panely představují alternativu ke 

klimatizačním zařízením. Pracují s akumulací energie ve formě vázaného 
tepla, což zvýší tepelnou kapacitu konstrukcí, na které jsou instalovány. 
Pro zajištění opakovaného využití je nutné PCMs aktivovat. K tomu slouží 
systém kapilárních rohoží v omítce, pomocí kterých je možné omítku 
dochlazovat, jestliže aktivaci nezajistí přirozená konvekce vzduchu.  

Z výsledků měření je zřejmé, že využití materiálů s fázovou změnou ve 
stavebních konstrukcích má vliv na vnitřní mikroklima a přispívá k udržení 
letní tepelné stability v místnosti. Systém je však nutné navrhovat a 
realizovat jako celek s prostředkem pro aktivaci naakumulovaného tepla 
pro období s vysokými opakujícími se teplotami, kdy teplota ani přes noc 
neklesne pod teplotu fázové změny.  

Masovějšímu rozšíření materiálu ve stavební praxi v současné chvíli 
zabraňuje jak malé povědomí o existenci případně funkci těchto materiálů, 
tak především cena komerčně dostupných materiálů s fázovou změnou. 
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G. Možnosti navazujícího 
výzkumu
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Materiály s fázovou změnou jsou zkoumány na mnoha vědeckých 
pracovištích v rámci celého světa a část materiálů je také komerčně 
dostupná. Většina systémů, které využívají skupenské změny těchto 
materiálů, se soustředí na realizace v tepelně akumulačních nádržích nebo 
klimatizačních zařízení. Materiály s fázovou změnou pro tepelně 
aktivované stavební konstrukce jsou stále jak v České republice, tak i ve 
světovém měřítku využívány v minimu případů. 

Jak provedené měření prezentované v disertační práci, tak i další možný 
navazující výzkum může nezávisle zhodnotit vliv materiálu na vnitřní 
mikroklima. 

Z uvedených experimentálních měření kapilárního chlazení v omítce 
s fázovou změnou vyplývá, že výzkum a vývoj v této oblasti by mohl 
přinést nové poznatky s přímým uplatněním ve stavebnictví a technice 
prostředí. Pro další řešení této problematiky je možno využít 
experimentálních měření v testovací místnosti vybavené systémem 
kapilárního chlazení.  

 Provedené experimenty mohou poskytnout provozní data, potřebné pro 
validaci numerického modelu, který může být vyvinut a rovněž data pro 
následné provádění simulací, např. pro širší rozsah provozních podmínek, 
jiné parametry vrstvy omítky apod.  

Pomocí numerického modelu by bylo možné provést optimalizaci 
návrhu kapilárního systému, což umožní optimální návrh parametrů 
experimentálních panelů a nastavení efektivního řízení dochlazování 
PCMs aktivním vodním okruhem. Na základě počítačového modelu by byl 
nastaven efektivní režim provozu kapilárního dochlazování. Tyto 
počítačové simulace by bylo možné zpětně ověřovat v reálných 
podmínkách v experimentálních místnostech. 

Zkoumaný systém je pouze jednou z možností jak materiály s fázovou 
změnou integrovat do prostředí staveb. Je možné se zaměřit na další možné 
způsoby integrace a způsobu aktivace materiálu. 

Ve spolupráci se zahraničními fakultami a s komerčními výrobci je 
předpoklad dalšího vývoje vhodných materiálů s fázovou změnou 
s vylepšením jejich tepelně technických vlastností a způsobu jejich 
zapouzdření. 

Výzkum a vývoj materiálů s fázovou změnou je perspektivní oblastí, 
která v budoucnu může být jedním ze střípků do mozaiky energeticky 
efektivních budov. 
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Teoreticky a experimentálně jsou zkoušeny tisíce různých materiálů a 
aplikací, ale pouze zlomek z nich dokáže dojít až ke komerčnímu využití. 
Z materiálů, které jsou ke snížení teploty interiéru k dispozici, byly 
upřednostněny mikrokapslované parafíny z důvodu jejich integrace do 
materiálů, které jsou již v současnosti na stavbách používány (omítky, 
sádrokartonové desky). U omítek se dá také snadno vyřešit aktivace 
akumulačního média během období s vysokými nočními teplotami 
vložením kapilárního chlazení do omítky. Toto chlazení může fungovat 
také reversibilně, kdy v zimě je použito pro sálavé vytápění. 

Zkoumaným systémem se kombinují dva na trhu dostupné, avšak ne 
příliš využívané systémy. Materiál s fázovou změnou ve formě 
mikrokapslí, které jsou rozptýlené v sádrové omítce a kapilární systém pro 
jejich aktivaci, jehož sekundárním efektem je také přímé vychlazení 
místnosti. Jednotlivé stavební a materiálové prvky jsou sestaveny do 
modulů, které umožňují jejich montáž jak v novostavbách, tak i při 
rekonstrukcích stávajících objektů. 

Akumulace tepla v PCMs tlumí teplotní amplitudu v budově během 
letního období a zároveň umožňuje odvod akumulovaného tepla přesunout 
do nočních hodin. Přesun působení „aktivního“ chladícího zařízení do 
nočních hodin dovolí využívat nízkého tarifu dodávky elektřiny. Časový 
interval, kdy je elektrická energie ze sítě odebírána, je navíc nepoměrně 
kratší než u klimatizace. Konvenční klimatizační zařízení musí pracovat 
souběžně s působením tepelné zátěže, tzn. v době špičkového odběru 
elektrické energie. Instalovaný systém dokáže díky nastaveným režimům 
reagovat na venkovní tepelné podmínky. Nelze však udržet vnitřní teplotu 
v místnosti na konstantní teplotní hladině, ale lze redukovat denní maxima 
a udržet teplotu v místnosti v teplotním rozsahu požadovaném legislativou. 

Systém chlazení s využitím akumulace latentního tepla je třeba 
navrhovat jako celek. K vybraným PCMs s požadovaným rozsahem teplot 
tání a tuhnutí je třeba vybrat chladící zařízení, které dokáže bez 
negativního ovlivnění vnitřního prostředí spustit rekrystalizaci PCMs a 
přispět k požadovanému internímu mikroklimatu. Výhodou tohoto řešení 
je odstranění vlivu mechanického provětrávání interiéru s případným 
dochlazením proudícího vzduchu. Vysoká rychlost proudícího vzduchu a 
jeho nízká teplota, způsobuje diskomfort při pobytu osob v místnosti 
během aktivace PCMs. 

Zjištěné výsledky by měly sloužit jako potvrzení předpokládaného 
pozitivního vlivu systému na interní mikroklima a jako základ pro 
vytvoření počítačového modelu. Tyto modely pak v počítačovém 
programu bude možné analyzovat a získat další výsledky, díky kterým 
bude možné navrhnout optimalizované řešení. 
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Abstract 
The thesis deals with the integration of phase change materials (PCMs) 

into building structures. The basic requirement is improved thermal 
stability during the summer season without using an air conditioner. This 
can be achieved by increasing the thermal storage capacity of the building 
structures. If the thermal capacity cannot be increased on the level of 
weight, phase change materials can be used. These materials are capable of 
storing latent heat and thus increasing the thermal storage capacity of the 
building. 

The thesis presents a general introduction to the problem and a survey of 
foreign research on phase-change materials and legislative requirements in 
the Czech Republic. The subsequent part deals with phase change 
materials, their properties, their utilization method and activation, and a 
summary of commercially produced phase change materials. 

In the thesis the phase change materials were investigated in a thermal 
incubator by thermal analysis and, above all, in full-scale experiments 
using comparative measurements. Thermal analysis and tests in the 
thermal incubator were carried out to determine the real thermal properties 
of the materials used. The comparative measurements were carried out in 
two attic rooms at the Faculty of Civil Engineering, Brno University of 
Technology, where in one was used as a reference and the other for the 
experiment. Manufactured heat storage panels were installed in the 
experimental room. These panels are composed of a base plate; the 
capillary tubes placed on it are coated with modified plaster. The gypsum 
plaster is modified with micro-capsules paraffin for improving the thermal 
storage capacity. This system is connected to a thermal air-water pump, by 
which the storage panels can be additionally cooled or heated. 

In the experimental measurements, different operating modes were 
investigated and their effect on the indoor environment was evaluated. 
Thermal storage in PCMs dampens the temperature amplitude in the 
building during the summer season and, at the same time, allows the stored 
heat to be discharged during the night. The shifting of the operation of the 
“active” cooling equipment to the night hours makes it possible to utilize 
the off-peak electricity. Moreover, the time interval of withdrawing 
electric energy from the supply mains is much shorter than in the case of 
air conditioning. A conventional air conditioner must operate 
simultaneously with the thermal load, i.e. at the time of peak consumption 
of electric energy. Thanks to the set regimes, the installed system is 
capable of responding to external thermal conditions. Although the indoor 
temperature in the room cannot be kept at a constant level, the daily maxim 
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can be reduced and the temperature in the room can be kept within the 
range required by legislation. 

A cooling system utilizing latent heat storage should be designed as a 
single unit. The selected PCMs of the required range of melting and 
solidification temperatures should be combined with a cooling device 
capable of initiating the recrystallization of the PCMs without a negative 
impact on the indoor environment while contributing to the required indoor 
micro-climate.  

The obtained results should serve as a confirmation of the supposed 
positive effect of the system on the indoor micro-climate and as a basis for 
creating a computer model. These models can then be analyzed in a proper 
software; additional results thus obtained enable an optimized solution to 
be proposed. 
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Označení Název Jednotka 
a součinitel teplotní vodivosti m2·s-1 
ar teplo vztažené na jednotku hmotnosti J·kg-1 
b tepelná jímavost W2·s·m-4·K-2 
c měrná tepelná kapacita materiálu J·kg-1·K-1 
d tloušťka vrstvy m 
cps průměrný součinitel tepelné kapacity mezi 

teplotami T1 a Tm - pevná fáze 
J·kg-1·K-1 

cpl průměrný součinitel tepelné kapacity mezi 
teplotami Tm a T2 - pevná fáze 

J·kg-1·K-1 

g34 vektor hustoty ustáleného tepelného toku W·m-2 
h entalpie J· kg-1 
∆H změna entalpie - 
∆hm hmotnostní podíl látky účastnící se fázové 

změny 
- 

∆hr hmotnostní podíl látky účastnící se reakce - 
K tepelná kapacita J·K-1 
l měrné skupenské teplo J·kg-1 
lm skupenské teplo tání na jednotku hmotnosti J·kg-1 
L skupenské teplo J 
m hmotnost tepelně akumulačního média kg 
M energetický výdej W·m-2 
q hustota tepelného toku W·m-2 
Q množství akumulovaného tepla J 
R tepelný odpor  m2·K·W-1 
Rh relativní vlhkost % 
s tepelná pohltivost materiálu  W2·s·m-4·K-1 
S plocha m2 
θm střední teplota °C 
T termodynamická teplota K 
∆T změna teploty mezi T1 (počáteční teplotou) a 

T2 (konečnou teplotou) 
K 

Tm teplota tání K 
T1 počáteční teplota K 
T2 konečná teplota K 
U součinitel prostupu tepla W·m-2·K-1 
va rychlost proudění vzduchu m·s-1 
   
λ tepelná vodivost materiálu W·m-1·K-1 
ρ objemová hmotnost materiálu kg·m-3 
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θ celsiova teplota °C 
ϴ0 operativní teplota  °C 
ϴg teplota kulového teploměru °C gradθ gradient teploty K·m-1 
τ čas s 
τ0 perioda uvažované teplotní změny vnějšího 

vzduch 
s 

Φ tepelný tok W=J·s-1 
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