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1. Imię i Nazwisko 

 Maciej Jaworski 

 

 

2.  Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

 Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Mechanika, 

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; 1998; tytuł 

rozprawy: „Transport energii do ośrodka stałego poprzez gigantyczne impulsy laserowe”; 

promotor – prof. dr hab. inż. Roman Domański. 

 

 Tytuł zawodowy magister inżynier mechanik, specjalność Systemy i Urządzenia 

Energetyczne; Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; 

1983; tytuł pracy dyplomowej: „Projekt elektrociepłowni jądrowej dla Warszawy na 

bazie bloku WWER-1000”.  

 

 

3.  Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

  

 Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej  

 Od 1998 do chwili obecnej na stanowisku adiunkta 

 Od 1995 do 1998 na stanowisku asystenta 

 Od 1985 do 1995 na stanowiskach inżynieryjno-technicznych 

 

 

4. Osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  

(Dz.U. 2014, poz. 1852.) 

 

Wprowadzenie 

Działania zmierzające do poprawy efektywności procesów konwersji energii, a tym samym 

ograniczenia tempa zużycia zasobów energii, są realizowane na różnych poziomach. Na 

poziomie systemowym prowadzi się kompleksowe prace badawczo-wdrożeniowe, których 

celem jest m.in. zwiększenie sprawności bloków energetycznych, rozwój układów skoja-

rzonych, rozwój nowych technologii przetwarzania energii, zmniejszenie strat w sieciach 

przesyłowych. Na poziomie konsumenta (w skali mikro) przedsięwzięcia te koncentrują się 

na zwiększaniu sprawności (efektywności) energetycznej poszczególnych urządzeń lub 

lokalnych systemów zaopatrzenia w energię. Osiągnięcie ww. celów jest możliwe przez 

zastosowanie różnorodnych środków, wśród których są metody mające w ogólności charakter 

niszowy. Metody te pozwalają na osiągnięcie korzystnych efektów w bardzo wąskich 

obszarach lub też są one procentowo niewielkie, ale mają uzasadnienie ekonomiczne.  
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W swojej pracy naukowo-badawczej zajmowałem się m.in. zagadnieniami akumulacji 

ciepła, w szczególności metodami, w których wykorzystuje się materiały zmiennofazowe 

(ang. phase change materials, PCM). Z czasem obszar zainteresowań rozszerzył się na inne 

zagadnienia, w których szczególne właściwości materiałów PCM mogły być wykorzystane do 

poprawy charakterystyk cieplnych układów lub urządzeń. Dotyczyło to m.in. problemów 

chłodzenia elementów i systemów elektronicznych oraz wykorzystania materiałów PCM 

w budownictwie w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania i kli-

matyzacji.  

Wyniki prowadzonych prac zostały zamieszczone w wielu artykułach, z których najważ-

niejsze (opublikowane w czasopismach z listy JCR oraz punktowanych z listy B MNiSzW) 

mogą być potraktowane jako „osiągnięcie” określone w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Publikacje te dotyczą różnych aspektów wykorzystania materiałów PCM, a także badania ich 

właściwości, stanowią więc cykl jednotematyczny. Ich tematykę można sformułować nastę-

pująco: „Możliwości poprawy efektywności energetycznej i charakterystyk pracy wybranych 

układów i urządzeń cieplnych przez zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM”. 

 

Jednotematyczny cykl publikacji – wybór: 

1. Jaworski M.: Thermal performance of building element containing phase change material 

(PCM) integrated with ventilation system – an experimental study, Applied Thermal 

Engineering, 70 (2014) 665-647, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2014.05.093 

2. Jaworski M., Łapka P., Furmański P.: Numerical modelling and experimental studies of 

thermal behavior of building integrated thermal energy storage unit in a form of a ceiling 

panel, Applied Energy, 113 (2014) 548-557, doi: 10.1016/j.apenergy.2013.07.068  

[udział 40%] 

3. Jaworski M.: Thermal performance of heat spreader for electronics cooling with 

incorporated phase change material, Applied Thermal Engineering, 35 (2012) 212-219,  

doi: 10.1016/j.applthermaleng.2011.10.036 

4. Jaworski M.: Badania eksperymentalne charakterystyk cieplnych radiatorów do 

chłodzenia mikroprocesorów, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, Nr 4 (2012) 21-27. 

5. Jaworski M.: Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) w układach chłodzenia 

elektroniki, Chłodnictwo, Nr 3 (2008) 42-46. 

6. Wnuk R., Jaworski M.: Badania charakterystyk cieplnych elementów budowlanych 

akumulujących ciepło, zawierających materiały PCM (phase change materials), Polska 

Energetyka Słoneczna, 1 (2011) 5-11. [udział 50%] 

7. Jaworski M.: Zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM w budownictwie, 

Materiały Budowlane, Nr 2 (2012) 30-33. 

8. Jaworski M.: Możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków przez 

zastosowanie materiałów PCM, Chłodnictwo, Nr 9 (2009) 36-41.  
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Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników  

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

1 Zastosowanie materiałów zmiennofazowych w wybranych dziedzinach 

techniki cieplnej  

 

W technice cieplnej pojęcie materiały zmiennofazowe (PCM) odnosi się do substancji, 

które w warunkach pracy ulegają przemianie fazowej, najczęściej topnieniu-zestalaniu. 

Spośród właściwości termofizycznych tych substancji interesująca jest, z aplikacyjnego 

punktu widzenia, zmiana entalpii w czasie przejścia fazowego. W połączeniu z faktem, że 

procesy te w warunkach równowagowych są izotermiczne (lub zachodzą w wąskim zakresie 

temperatury), oznacza to zdolność do pochłaniania (w czasie topnienia) i uwalniania (w czasie 

zestalania) dużych ilości ciepła, lub inaczej mówiąc dużą pojemność cieplną tych substancji.  

Duża pojemność cieplna materiałów PCM jest tym czynnikiem, który sprawia, że znajdują 

one wiele praktycznych zastosowań. Najbardziej znanym jest magazynowanie ciepła. Proces, 

który jest bardzo istotny m.in. w kontekście wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

szczególnie energii promieniowania słonecznego. Akumulacja ciepła w materiałach PCM 

charakteryzuje się dużymi gęstościami energii, jak również większą sprawnością 

egzergetyczną w stosunku do innych metod akumulacji ciepła. W ostatnich latach obserwuje 

się bardzo dynamiczny rozwój tej techniki, który jest wsparty intensywnymi badaniami 

naukowymi. Obecnie magazynowanie ciepła w przemianach fazowych (latent heat thermal 

energy storage, LTES) obejmuje szerokie spektrum zastosowań, które mogą być sklasy-

fikowane wg wielu kryteriów. Zakres temperatury przemiany fazowej w istniejących insta-

lacjach rozciąga się od poziomu – 30C (zastosowania: akumulacja chłodu – klimatyzacja, 

przemysł spożywczy) poprzez umiarkowane temperatury (ogrzewanie pomieszczeń, przygo-

towanie ciepłej wody użytkowej, cwu) aż do temperatury na poziomie 600C (magazyno-

wanie ciepła w elektrowniach słonecznych, wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów 

metalurgicznych). Różnorodne są też rozwiązania konstrukcyjne zasobników ciepła z ma-

teriałami PCM: począwszy od klasycznych, kiedy magazynem ciepła jest zbiornik wypełnio-

ny kapsułami z PCM, aż do elementów konstrukcyjnych budynków wykonanych z materia-

łów zawierających PCM.  

W wielu zastosowaniach materiałów PCM większą wagę przykłada się do izotermiczności 

przemiany fazowej. W tych aplikacjach materiał PCM pełni rolę stabilizatora temperatury  

w układach/urządzeniach, których praca charakteryzuje się dużymi wahaniami strumieni 

ciepła, lub w których istnieje konieczność ochrony przed oddziaływaniami cieplnymi. 

Przykładami takich zastosowań są: chłodzenie układów elektronicznych pracujących okre-

sowo, stabilizacja temperatury w serwerowniach (układy elektroniczne), stabilizacja tempera-

tury w zasobnikach do transportu produktów spożywczych i medycznych, ubrania ochronne 

dla strażaków, hutników itp.  
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W każdym z ww. przypadków zastosowania materiałów zmiennofazowych pojawiają się 

podobne problemy, których rozwiązanie często wymaga prowadzenia badań, także na pozio-

mie podstawowym. Można tu wyszczególnić dwa obszary: 

 Materiałowy; ta grupa obejmuje zagadnienia dotyczące wyznaczania istotnych właści-

wości termofizycznych materiałów, w tym opracowywania nowych, specyficznych, 

technik pomiarowych, jak również tworzenia kompozycji materiałów o wymaganych 

właściwościach.  

 Konstrukcyjny; dotyczy optymalizacji konstrukcji zasobników ciepła z materiałami PCM. 

Obecnie podstawowym narzędziem w tym obszarze jest modelowanie matematyczne 

i numeryczne złożonych procesów wymiany ciepła w czasie pracy układów bazujących 

na materiałach PCM. 

 

1.1 Badania dotyczące wyznaczania właściwości cieplnych materiałów PCM 

 

Z punktu widzenia zastosowań materiałów PCM istotne znaczenie mają następujące 

właściwości termofizyczne: pojemność cieplna (której miarą jest ciepło przemiany fazowej 

oraz ciepło właściwe fazy stałej i ciekłej), temperatura przemiany fazowej, przewodność 

cieplna, a także stabilność właściwości cieplnych w wielu cyklach topnienia-zestalania.  

Badanie (pomiary) ww. właściwości materiałów PCM było istotną częścią mojej aktyw-

ności badawczej. Badania te wykonuje się przy użyciu standardowych technik pomiarowych, 

ale także na specjalistycznych stanowiskach, projektowanych pod kątem tych materiałów, jak 

również ich specyficznych zastosowań. 

 

Pomiary pojemności cieplnej materiałów PCM 

 

W odniesieniu do pomiarów pojemności cieplnej spośród standardowych systemów 

najczęściej używa się kalorymetrów różnicowych skaningowych (DSC). Pozwalają one na 

wykonywanie szybkich pomiarów pojemności cieplnej (entalpia przemiany fazowej, ciepło 

właściwe) oraz temperatury przemiany fazowej. Mają one jednak istotną wadę – w kontekście 

materiałów stosowanych do akumulacji ciepła – próbki będące przedmiotem pomiarów są 

bardzo małe (o masie rzędu miligramów), więc wyniki pomiarów substancji o niebyt wyso-

kiej czystości nie zawsze są reprezentatywne dla dużych ilości materiałów używanych w 

systemach magazynujących ciepło (setki kilogramów, tony). Wymaga to wykonywania wielu 

pomiarów na różnych próbkach.  

Innym parametrem pomiarowych, który ma istotny wpływ na wyniki badań prowa-

dzonych na kalorymetrze DSC, jest szybkość zmian temperatury (scanning rate). Zazwyczaj 

pomiary prowadzi się przy tempie zmian temperatury rzędu 10 K/min, co jest wartością 

znacząco odbiegającą od dynamiki zmian temperatury materiału PCM w rzeczywistych 

układach (zarówno w magazynach ciepła jak i w układach do stabilizacji temperatury, np. 

elementów elektronicznych). Przy standardowych ustawieniach kalorymetru uzyskuje się 

poprawne wartości temperatury przemiany fazowej i ciepła przemiany fazowej, jednakże 

dokładna charakterystyka zmian entalpii w czasie przemiany fazowej (która ma kluczowe 

znaczenie np. przy modelowaniu matematycznym układów z PCM) jest zafałszowana. Jak 
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wynika z badań literaturowych, mimo, iż technika DSC jest powszechnie stosowana w od-

niesieniu do materiałów PCM, to wciąż nie ma jednoznacznie określonych procedur postę-

powania prowadzących do uzyskania kompleksowych informacji o zachowaniu się tych 

materiałów w zmiennych warunkach cieplnych, tzn. w czasie ich topnienia i zestalania. 

W ramach programu UE COST Action TU0802 (Next Generation cost effective phase change 

materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings) zrealizo-

wano zadanie mające na celu ustalenie takiego algorytmu postępowania. Przeprowadzony na 

wstępie Round Robin Test wskazał na znaczące różnice wyników otrzymywanych w różnych 

laboratoriach. Wyniki testu były podstawą propozycji procedury pomiarowej, która została 

doprecyzowana w kolejnych etapach pracy. Ostateczne zalecenia dotyczące metody wykony-

wania badań materiałów PCM na kalorymetrach skaningowych zostały przedstawione w 

raporcie „WG 1.5b: Characterisation. DSC Round Robin test carried out”. Określono w nich 

nie tylko sekwencję pomiarów (przy malejącym tempie zmian temperatury do minimalnej 

wartości dla danego kalorymetru), ale zwrócono też uwagą na konieczność dokonywania 

kalibracji układu pomiarowego przy istotnych zmianach podstawowych parametrów, takich 

jak scanning rate, czy też masa próbek. Należy podkreślić, że ok. 25% badań zamieszczonych 

w raporcie, będących podstawą końcowych zaleceń, zostało wykonanych przeze mnie.  

Procedura określona w ww. pracy została wykorzystana w prowadzonych przeze mnie 

badaniach dotyczących zasobnika ciepła zintegrowanego ze strukturą budynku. Określono 

w ten sposób charakterystykę zmian entalpii w funkcji temperatury kompozytu budowlanego 

z materiałem PCM, która to zależność była wykorzystywana w obliczeniach bilansowych 

tego zasobnika. Zarówno wyznaczone charakterystyki materiałów (z histerezą zmian entalpii 

w czasie topnienia i zestalania), jak i wyniki badań eksperymentalnych i symulacji kompute-

rowych zasobników przedstawiono w publikacjach [A1, A2, C5, C11].  

Jako materiały PCM rozważa się różnorodne, ze względu na budowę chemiczną i skład, 

substancje. W podstawowej klasyfikacji tych materiałów dzieli się je na organiczne i nieorga-

niczne, a w każdej z tych grup wyróżnia się wiele podkategorii. Najogólniejszy podział 

materiałów nieorganicznych obejmuje sole, ich hydraty oraz ich mieszaniny (przede 

wszystkim eutektyczne). Do tej grupy zalicza się też wodę, wykorzystywaną jako PCM w 

akumulacji chłodu. Materiały organiczne to proste węglowodory (parafiny), kwasy tłusz-

czowe, estry, alkohole oraz mieszaniny tych substancji (np. woski). Istotny jest również 

podział na substancje czyste (o znacznie lepszych parametrach, ale drogie i stosowane w 

szczególnych przypadkach, np. do chłodzenia procesorów, kiedy używana jest niewielka ilość 

materiału) i techniczne (w zastosowanych, w których wymagane są duże ilości materiału, np. 

duże zasobniki ciepła). Tak duża różnorodność substancji oznacza też różnorodność 

właściwości termofizycznych. Na przykład istotną cechą substancji nieorganicznych jest 

skłonność do przechłodzeń przy zestalaniu (cecha bardzo niekorzystna z punktu widzenia 

efektywności odprowadzania ciepła z zasobnika), jak również ich nietrwałość w kolejnych 

cyklach topnienia-zestalania – dotyczy to szczególnie hydratów, które po stopieniu mogą 

rozdzielić się na sól i wodę (ze względu na różnicę ich gęstości). Te cechy materiałów są 

niemożliwe do wyznaczenia przy użyciu kalorymetrów skaningowych DSC (lub DTA), 

przede wszystkim ze względu na wielkość próbek badanych substancji. Z tego względu, na 

potrzeby wyznaczania charakterystyk materiałów PCM takich, jakie będą miały w rzeczy-
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wistych (często bardzo dużych) układach magazynujących ciepło, projektuje się specjalne 

układy pomiarowe. 

W Instytucie Techniki Cieplnej w latach 1980-tych zaprojektowano i wykonano dwa 

stanowiska pomiarowe pozwalające wyznaczać właściwości termofizyczne materiałów PCM 

dla próbek o masie 30-50 g (pojemność cieplna) oraz 300-500 g (stabilność w wielu cyklach 

topnienie-zestalanie). Moim wkładem w pracach związanych z uruchomieniem tych stano-

wisk (projekt, wykonanie, testy, kalibracja) było m.in. opracowanie i testowanie oprogramo-

wania układów akwizycji danych oraz określenie charakterystyki bazowej stanowiska. Ciepło 

właściwe oraz ciepło i temperatura przemiany fazowej były wyznaczane na podstawie zareje-

strowanych zmian temperatury w różnych elementach kalorymetru (nie tylko temperatury 

badanej próbki) z uwzględnieniem charakterystyki bazowej, która określała wielkość 

strumieni ciepła traconych do otoczenia i konstrukcji kalorymetru. Szczegóły budowy i zasa-

dy wykonywania pomiarów przedstawiono w ostatnio opublikowanych, dwóch artykułach 

przeglądowych [A3, A4]. Stanowiska te były używane w wielu projektach badawczych, 

w ramach których przeprowadzono badania różnych substancji, jako potencjalnych materia-

łów PCM do zastosowania w magazynach ciepła. Wyniki tych badań przedstawiono m.in. 

w [C48, C51, C53, C56, C59]. 

W ostatnich latach w odniesieniu do badania materiałów PCM pewnym standardem staje 

się metoda określana jako T-history method (w pierwszej wersji zaproponowana w 1999 r.). 

Jest to również metoda różnicowa, jednakże znacznie prostsza (w sensie aparaturowym) 

w stosunku do metod DSC i DTA, a jej dodatkową zaletą jest możliwość badania dużych 

próbek substancji. Ilościowe właściwości badanej substancji określa się na podstawie analizy 

zmian temperatury próbki rejestrowanych w warunkach powolnego chłodzenia (dla liczby 

Biota <0,1, model ciała o małym oporze przewodzenia), porównując je z wynikami dla sub-

stancji wzorcowej, najczęściej wody, uzyskanymi w takich samych warunkach. Bardzo po-

dobną metodę zastosowano również w badaniach prowadzonych w ITC, z tym, że skon-

centrowano się na wyznaczaniu temperatury przemiany fazowej oraz stopnia przechłodzenia 

materiału w czasie zestalania. Metodykę pomiarów, a także wyniki badań uzyskanych przy 

użyciu tej metody przedstawiono w [C30, C31, C32]. 

 

Pomiary przewodności cieplnej materiałów PCM 

 

Ważnym parametrem materiałów PCM jest przewodność cieplna, decydująca o inten-

sywności transportu ciepła do/z materiału w czasie ładowania/rozładowania zasobnika ciepła. 

Wartość przewodności cieplnej (lub efektywnej przewodności w przypadku kompozytów na 

bazie PCM) jest istotna na etapie projektowania zasobników ciepła, zależy od niej kształt 

i wielkość elementarnych komórek zasobnika ciepła, a także ewentualna konieczność żebro-

wania ich powierzchni. Pomiary przewodności cieplnej wykonywane są różnymi metodami 

(standardowe techniki pomiarowe), zarówno w warunkach ustalonych (aparaty płytowe), jak 

i nieustalonych (metody impulsowe i z periodycznym zaburzeniem) [A3]. W ITC wykonywa-

no pomiary przewodności cieplnej kompozytów budowlanych z domieszką PCM przy użyciu 

aparatu płytowego Bocka oraz zminiaturyzowanego aparatu płytowego Poensgena [B4, C7, 

C17]. Tak określone przewodności cieplne charakteryzują materiał ze względu na zdolność 

do przewodzenia ciepła w warunkach ustalonych. Jednak istotą materiałów PCM jest ich 
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„praca” w warunkach nieustalonych, na dodatek podlegają one wtedy endo- lub egzotermicz-

nej przemianie fazowej. Pochłanianie ciepła w czasie topnienia sprawia, że izolacyjność 

materiałów PCM jest większa niż wynika to z wartości przewodności cieplnej. Jest to m.in. 

podstawą wykorzystania tych materiałów w budownictwie jako elementów struktur budow-

lanych, które można określić jako izolacje dynamiczne. Z tego względu w ocenie materiałów 

PCM istotne są nie tylko wartości przewodności cieplnej, ale także zachowanie tych materia-

łów w zmiennych warunkach termicznych. Badania takie realizowano w ITC wykorzystując 

do tego aparat płytowy Bocka. Przygotowano specjalne próbki z kompozytu PCM-gips, w 

których zainstalowano czujniki temperatury pozwalające na wyznaczanie rozkładów tempera-

tury w próbce w czasie jej ogrzewania lub chłodzenia w zakresie temperatury obejmującym 

fazę stałą i ciekłą PCM [C14, C17].  

W trakcie różnych programów badawczych realizowanych ITC, dotyczących zagadnień 

akumulacji ciepła, podejmowano próby oceny przewodności cieplnej kompozytów PCM 

innymi, niż standardowe, technikami pomiarowymi. Materiały budowlane charakteryzują się 

dużą porowatością, czego efektem są (w kontekście pomiarów przewodności cieplnej) duże 

opory cieplne na powierzchniach próbki. Aby wyeliminować wpływ oporów kontaktowych 

na wyniki pomiarów, w ramach realizacji jednego z grantów badawczych [G6] zapropono-

wano technikę, w której strumień ciepła jest mierzony bezpośrednio przy użyciu czujników 

strumienia (heat flux sensors) wkomponowanych w próbkę badaną. Wyniki tych prac przed-

stawiono w [C16]. 

Do wyznaczanie przewodności cieplnej materiałów PCM wykorzystywano również 

wyniki badań eksperymentalnych nieustalonych pól temperatury zarówno w całym zasobniku 

ciepła, jak i w jego podstawowych elementach (pojemnikach z PCM). W ramach projektu 

[G15] na specjalnie przygotowanym stanowisku przeprowadzono dokładne pomiary pól 

temperatury (rozkłady przestrzenne) w walcowym pojemniku z PCM (wosk stearynowy) 

w czasie ładowania i rozładowania magazynu ciepła. Zasadniczym celem badań było uzyskanie 

informacji o nieustalonych procesach wymiany ciepła (dynamika ładowania/rozładowania) 

w zależności od charakterystyki źródła ciepła i jego odbioru. Zarejestrowane profile 

temperatury w warunkach nieustalonych pozwoliły także na wyznaczenie przewodności 

cieplnej badanego materiału. Do tego celu wykorzystano program komputerowy służący do 

określania nieustalonych pól temperatury w geometrii walcowej. Poszukiwana przewodność 

cieplna materiału PCM był parametrem w modelu numerycznym, który był dobierany w taki 

sposób, aby uzyskać zgodność wyników pomiarów z wynikami symulacji komputerowych 

(zagadnienie odwrotne wymiany ciepła). Uzyskane w ten sposób wartości przewodności 

cieplnej wosku stearynowego były zgodne z danymi literaturowymi.  

 

1.2 Badania dotyczące analizy procesów wymiany ciepła w układach 

z materiałami PCM 

 

Jeżeli chodzi o praktyczne aspekty zastosowań materiałów zmiennofazowych, moje 

zainteresowania skupiały się na dwóch grupach zagadnień: akumulacji ciepła oraz chłodzeniu 

elementów (układów) elektronicznych.  
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Akumulacja ciepła 

 

Ograniczenie zużycia pierwotnych zasobów energii zależy przede wszystkim od efektyw-

ności procesów konwersji energii w systemach energetycznych. Oprócz sprawności urządzeń 

składających się na system energetyczny istotna jest także jego konfiguracja, w szczególności 

występowanie w tym systemie członów akumulacji energii. Możliwość akumulacji energii ma 

duże znaczenie w sytuacji rosnącego udziału odnawialnych źródeł (promieniowanie sło-

neczne, energia wiatru) w ogólnym bilansie energetycznym. Technologie akumulacji energii 

rozwijane są od wielu lat i obecnie istnieją techniczne możliwości akumulacji energii w za-

sadzie we wszystkich jej formach. Akumulacja ciepła (chłodu) jest tym obszarem, który 

charakteryzuje się dużą różnorodnością technik, jak również możliwych zastosowań. Spośród 

różnych technik akumulacji ciepła najbardziej efektywna jest ta, w której substancją 

akumulującą są materiały PCM. Teoretycznie większe pojemności cieplne uzyskuje się w ma-

gazynach ciepła wykorzystujących odwracalne reakcje chemiczne lub procesy sorpcyjne, 

jednakże problemy eksploatacyjne w tych technologiach są znacznie większe w porównaniu 

do klasycznych metod akumulacji ciepła. 

Projekt magazynu ciepła z materiałami PCM wymaga rozwiązania dwóch zasadniczych 

problemów: doboru odpowiedniego (do warunków pracy, głównie temperatury) materiału 

PCM oraz wyboru struktury zasobnika ciepła, zapewniającej efektywny transport ciepła 

w czasie ładowania i rozładowania magazynu. Struktura zasobnika ciepła (jest to rodzaj rege-

neracyjnego wymiennika ciepła) zależy od właściwości termofizycznych czynnika akumu-

lującego, rodzaju źródła i odbiorcy ciepła zmagazynowanego (w szczególności rodzaju 

nośnika transportującego ciepło ze źródła i do odbiorcy), czasów ładowania i rozładowania 

oraz wielu innych czynników, także od wielkości układu. Projektowanie magazynu ciepła jest 

procesem bardzo złożonym (wymagającym uwzględnienia wielu czynników), dlatego też 

najczęściej bazuje się na metodach numerycznych. Podstawą tego podejścia jest modelowanie 

procesów wymiany ciepła zarówno w materiale PCM, jak i w całym zasobniku – między 

elementami akumulującymi a nośnikiem ciepła.  

 

Modelowanie procesów transportu ciepła w zasobnikach z PCM 

 

Podstawowym mechanizmem transportu ciepła w elementarnych modułach zasobników 

ciepła jest przewodzenie. Ze względu na istnienie obszaru stopionego materiału PCM 

(wielkość i kształt tego obszaru zmienia się w czasie procesów ładowania i rozładowania) 

w literaturze przedmiotu jest wiele publikacji, w których w opisie procesu uwzględnia się 

także konwekcję swobodną w tym obszarze. Akumulator ciepła powinien jednak charaktery-

zować się możliwie dużą sprawnością egzergetyczną – wymaga to zachowania małych różnic 

między temperaturą nośnika ciepła i temperaturą przemiany fazowej PCM. Jest to jedno-

znaczne z małymi różnicami temperatury w obszarze stopionym, a więc z minimalizacją 

źródła cyrkulacji w cieczy. Wymagania dotyczące efektywności termodynamicznej zasob-

ników ciepła w połączeniu z niską przewodnością cieplną materiałów PCM narzucają również 

wielkość podstawowych modułów – ich wymiary (średnice kul lub cylindrów) są zazwyczaj 

na poziomie kilku centymetrów; wymiary charakterystyczne obszaru stopionego są więc małe 

i ten czynnik ma niewielki wpływ na ewentualne wystąpienie konwekcji naturalnej. 
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Przedstawione wyżej argumenty uzasadniają stosowanie uproszczonego opisu transportu 

ciepła w materiale PCM w zasobnikach ciepła.  

Jako model przemiany fazowej (pozwalający określić dynamikę ruchu frontu topnienia 

lub zestalania) najczęściej stosowany jest warunek Stefana. W odniesieniu do procesów wy-

stępujących w materiałach PCM w warunku tym zakłada się, że proces zmiany fazy 

występuje w pewnym zakresie temperatury i zmiana entalpii w tym zakresie jest liniowa. 

Jednakże, jak wykazują pomiary kalorymetryczne, przebieg procesów topnienia/zestalania 

w materiałach PCM stosowanych w rzeczywistych magazynach ciepła jest bardziej złożony. 

Przejawia się to zarówno nieliniową charakterystyką zmian entalpii materiału w funkcji 

temperatury, ale także histerezą tej krzywej – inne przebiegi dla ogrzewania i chłodzenia. 

W modelach wykorzystywanych w analizach magazynów ciepła uwzględniano obie wymie-

nione cechy materiałów. W pracach [2, A2] w warunku Stefana uwzględniono histerezę 

zależności entalpii od temperatury dla kompozytu gips-mikrogranulat PCM, natomiast w pra-

cach [C1, C21, C29, C44] model materiału PCM uwzględniał rzeczywistą, nieliniową zmianę 

entalpii w przemianie fazowej.  

Zarówno opis procesu wymiany ciepła w podstawowym elemencie z PCM, jak i wyzna-

czenie charakterystyki cieplnej całego zasobnika ciepła wymaga sformułowania warunku 

brzegowego na powierzchni modułu z PCM – warunku opisującego wymianę ciepła miedzy 

nośnikiem ciepła (np. wodą, powietrzem) a materiałem PCM. Zazwyczaj jest to warunek 

brzegowy III rodzaju – w pracach prowadzonych w ITC nie badano wysokotemperaturowych 

magazynów ciepła, stąd nie było potrzeby uwzględniania radiacyjnej wymiany ciepła na 

powierzchni modułów PCM. Przy analizie procesu wymiany ciepła w pojedynczym module 

z PCM wystarczająca jest zależność określająca strumień ciepła na jego powierzchni jako 

funkcja współczynnika przejmowania ciepła i temperatury nośnika ciepła (współczynniki 

przejmowania ciepła są wyznaczane z zależności kryterialnych odpowiednich do konkretnego 

przypadku przepływu). W przypadku, kiedy przedmiotem analiz jest cały zasobnik ciepła 

model matematyczny obejmuje równania bilansowe dla nośnika ciepła przepływającego przez 

złoże elementów z PCM (np. palisadę elementów walcowych, złoże kul, długi kanał wenty-

lacyjny).  

Przedmiotem analiz teoretycznych były różne konfiguracje zasobników ciepła. Ostatnio 

prowadzono badania (zarówno teoretyczne jak i eksperymentalne) zasobnika ciepła w postaci 

panelu/płyty sufitowej, będącej jedocześnie częścią systemu wentylacji budynku. W pracach 

[2, C11, C12] przedstawiono pełny model matematyczny transportu ciepła w substancji aku-

mulującej ciepło, będącej jednocześnie tworzywem dla płyty sufitowej, jak też wymiany 

ciepła (konwekcyjnej) między powietrzem, jako nośnikiem ciepła, a panelem. Jak wcześniej 

wspomniano, model ten uwzględniał nieliniową charakterystykę pojemności cieplnej kompo-

zytu, z którego wykonano panel sufitowy, w tym także histerezę zależności entalpii od tempe-

ratury dla grzania i chłodzenia.  

We wcześniejszych badaniach określano charakterystyki cieplne typowych magazynów 

ciepła (jako wymienników regeneracyjnych) z walcowymi elementami zawierającymi PCM 

i powietrzem jako nośnikiem ciepła (zasobnik ten był projektowany do współpracy z po-

wietrznymi kolektorami słonecznymi lub do odzysku ciepła odpadowego). Wyniki tych badań 

przedstawiono w pracach [C42, C44, C48, C57, C62]. W pracy [C54] przedstawiono wyniki 

badań teoretycznych zasobnika ciepłej wody użytkowej (zasilanego z kolektora słonecznego), 
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którego pojemność cieplna była zwiększona przez złoże wykonane z kul wypełnionych ma-

teriałem PCM.  

W ramach projektu [G4] badano (doświadczalnie oraz teoretycznie) charakterystyki 

cieplne tkanin impregnowanych materiałem PCM. W ramach tej pracy opracowano model 

matematyczny transportu ciepła do/od złożonej struktury uwzględniający także jej radiacyjne 

właściwości (emisyjność i transmisyjność dla promieniowania słonecznego i podczerwo-

nego). Pojemność cieplną badanych tkanin, a dokładnie charakterystykę zmian entalpii 

w funkcji temperatury z uwzględnieniem histerezy, wyznaczono przy użyciu kalorymetru 

skaningowego DSC. Właściwości radiacyjne, emisyjność i transmisyjność, wyznaczono na 

podstawie pomiarów promieniowania przenikającego i odbitego wykonanych w laboratorium 

wyposażonym w symulator promieniowania słonecznego oraz piranometry. Zaproponowany 

model został poddany walidacji eksperymentalnej, uzyskano bardzo dużą zgodność wyników 

symulacji komputerowej i pomiarów eksperymentalnych – przedmiotem analiz były zmiany 

temperatury tkanin w warunkach nasłonecznienia oraz chłodzenia konwekcyjnego. Wyniki 

prac przedstawiono na konferencji [C1]. 

Inną, nietypową konstrukcją zasobnika ciepła z materiałem PCM, której charakterystyki 

cieplne analizowano metodami symulacji komputerowej, były walcowe zasobniki (o stosun-

kowo dużych wymiarach) wkomponowane w ścianę budynku. Podobnie, jak opisany wyżej 

panel sufitowy, głównym zadaniem takiego zasobnika jest stabilizacja temperatury wewnątrz 

pomieszczenia przy zmiennych warunkach zewnętrznych. Wynikiem przeprowadzonych 

analiz były nie tylko informacje o wpływie zasobnika ciepła na zmiany temperatury wewnątrz 

pomieszczenia, ale także szczegółowe informacje o przebiegu procesów ładowania i rozła-

dowania zasobnika, m.in. przemieszczanie się frontu topnienia/zestalania. Badania te opisano 

w pracach [C19, C29]. 

 

Badania eksperymentalne zasobników ciepła 

 

W ramach prac badawczych uczestniczyłem w kilku projektach naukowo-badawczych, 

obejmujących badania eksperymentalne prototypowych akumulatorów ciepła z materiałami 

zmiennofazowymi. W ramach projektu [G15] zaprojektowano i wykonano zasobnik ciepła do 

współpracy z powietrznymi kolektorami słonecznymi (lub wykorzystujący niskotemperatu-

rowe ciepło odpadowe) zawierający około 200 kg wosku stearynowego jako materiału PCM 

w pionowych, walcowych pojemnikach. Pojemność cieplna zasobnika wynosiła ok. 60 MJ. 

Na tym stanowisku przeprowadzono wiele badań procesów ładowania i rozładowania, dla 

różnych parametrów źródła ciepła (temperatura powietrza, wydatek masowy), jak też dla 

różnych reżimów pracy w trybie rozładowania – odbioru ciepła. W trakcie badań przedmio-

tem analizy były nie tylko wielkości makroskopowe (np. ilości dostarczanego/odbieranego 

ciepła, chwilowe strumienie ciepła, sprawność akumulacji), ale także rozkłady temperatury 

w przestrzeni całego zasobnika, jak i w pojedynczych jego elementach (walcowych pojem-

nikach z PCM). Istotnym wynikiem tych badań było zaproponowanie koncepcji zasobnika 

ciepła z wieloma materiałami zmiennofazowymi o różnych temperaturach przemiany fazo-

wej, usytuowanych wzdłuż drogi przepływu nośnika ciepła. Ze względu na zmieniającą się 

temperaturę nośnika ciepła wzdłuż zasobnika, zastosowanie różnych materiałów PCM po-

zwala na bardziej efektywny odbiór ciepła akumulowanego, jak również poprawia charakter-
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rystyki w czasie odbioru tego ciepła (temperatura nośnika ciepła na wyjściu z zasobnika jest 

bardziej stabilna w czasie). Wynika to z faktu lepszego (z punktu widzenia wymiany ciepła) 

dopasowania temperatury przemiany fazowej PCM do temperatury nośnika ciepła w danej 

części zasobnika. Słuszność tej koncepcji została także potwierdzona analizami teoretycz-

nymi, z wykorzystaniem technik symulacji komputerowych. W publikacji [C44] przedsta-

wiono wyniki symulacji komputerowych procesów ładowania i rozładowania magazynu dwu-

czynnikowego (z dwoma różnymi materiałami PCM) pokazujące przewagę takiego rozwią-

zania w stosunku do magazynu jednoczynnikowego.  

Jednym z efektów ww. projektów badawczych był wynalazek pt. „Akumulacyjny wymien-

nik ciepła”, który uzyskał ochronę patentową – patent nr P-297151. Specyficzne właściwości 

zaproponowanej konstrukcji wymiennika, zapewniające efektywne działanie (z punktu widze-

nia odbiorcy ciepła) wynikały z zastosowania materiału zmiennofazowego PCM, zwiększa-

jącego jego bezwładność cieplną. Wymiennik, będący rekuperatorem ciepła, miał także 

właściwości wymiennika regeneracyjnego. Z tego względu szczególnie nadawał się do zasto-

sowań charakteryzujących się dużymi zmiennościami obciążeń po stronie źródła ciepła.  

W Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN prowadzone były badania 

dotyczące zwiększenia pojemności cieplnej zasobników ciepłej wody użytkowej (także 

zasilanych z kolektorów słonecznych) przez umieszczenie w ich wnętrzu złoża z materiałem 

zmiennofazowym PCM. Brałem udział w badaniach eksperymentalnych realizowanych w 

ramach tych projektów. W trakcie prac zaprojektowano i wykonano dwa modele zasobników 

z materiałem PCM: w jednym złoże było wykonane z kul (o średnicy ok. 20 mm) wypeł-

nionych woskiem stearynowym – złoże było usytuowane w górnej części zasobnika; w dru-

gim przypadku zasobnik miał kształt zbliżony do pionowego, płaszczowo-rurowego wymien-

nika ciepła, z materiałem PCM wypełniającym rurki (o średnicy rzędu 15 mm). Przeprowa-

dzono pomiary procesów „ładowania” zasobników ciepła oraz charakterystyki odbioru ciepła 

– zasadniczym celem modyfikacji zasobników cwu (z punktu widzenia odbiorcy ciepłej 

wody) było zwiększenie ilości ciepłej wody, którą można z nich odebrać. Badania potwier-

dziły możliwość wyraźnego zwiększenia pojemności cieplnej zasobników przez zastosowanie 

materiałów PCM. Wyniki badań przedstawiono w pracach [C54, C63]. Istotnym osiągnięciem 

tych prac był wniosek patentowy dotyczący wynalazku pt. „Magazyn energii cieplnej”  

(P-284930).  

 

W ostatnich latach moje zainteresowania (w kontekście akumulacji ciepła) skupiały się na 

zagadnieniach dotyczących akumulacji ciepła w budynkach. Układy akumulacji ciepła (także 

chłodu) pozwalają na bardziej efektywne gospodarowanie energią potrzebną do utrzymania 

komfortu cieplnego w budynkach, w szczególności zwiększają efektywność odnawialnych 

źródeł energii, takich jak promieniowanie słoneczne. Pozwalają także na wykorzystanie 

czynników środowiskowych, takich jak dobowe zmiany temperatury otoczenia, do obniżenia 

kosztów klimatyzacji pomieszczeń. Oprócz typowych zasobników ciepła (regeneracyjnych 

wymienników ciepła), które bazują na specjalnych substancjach akumulujących ciepło (w tym 

na materiałach zmiennofazowych PCM) obecnie rozważa się także wykorzystanie elementów 

konstrukcyjnych budynku jako zasobników ciepła. Aby uzyskać dużą zdolność do akumulacji 

ciepła struktury budynku (bez zwiększania masy zużytego materiału) wytwarza się specjalne 

materiały o podwyższonej pojemności cieplnej. Efekt ten uzyskuje się przez dodanie do 
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materiału budowlanego (gipsu, cementu, bloczków betonowych) materiału PCM o odpo-

wiedniej temperaturze przemiany fazowej. Materiały takie są używane do wykonywania 

elewacji wewnętrznej budynków (ściany, sufity), elewacji zewnętrznych (poprawiają wtedy 

absorpcję promieniowania słonecznego w układzie tzw. ściany Trombe’a), podłóg ogrze-

wanych i innych elementów budynku. Efektywność tego typu rozwiązań zależy od właści-

wości termofizycznych materiału (np. kompozytu gips-PCM) jak również od charakterystyk 

pracy konkretnych elementów budowlanych. Dlatego też badania prowadzone w tym 

obszarze koncentrują się na dwóch kierunkach. Pierwszy dotyczy wyznaczania właściwości 

materiałów, przede wszystkim pojemności cieplnej, przewodności cieplnej oraz wytrzy-

małości. Drugi to badanie zachowania się pojedynczych elementów, bądź całych układów 

w zmiennych warunkach obciążeń cieplnych, tzn. badanie procesów ładowania i rozładowa-

nia tych elementów jako zasobników ciepła. Badania materiałowe zostały opisane w części 

dotyczącej pomiarów właściwości termofizycznych.  

Zwiększenie pojemności cieplnej elementów strukturalnych budynków z wykorzystaniem 

materiałów PCM najczęściej jest realizowane przez wkomponowanie tych materiałów w ele-

wacje wewnętrzne pomieszczeń, tzn. w zaprawy gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, panele 

sufitowe itp. Dlatego też do istotnych zadań badawczych, wykonywanych w ramach pro-

jektów poświęconych zagadnieniom wykorzystania materiałów PCM w budownictwie (reali-

zowanych w ITC PW, ale także w IPPT PAN), należały badania eksperymentalne procesów 

transportu ciepła w płytach wykonanych z zaprawy gipsowej lub cementowej z dodatkiem 

PCM. Na potrzeby badań wykonano wiele próbek o różnej grubości oraz o różnej zawartości 

granulatu PCM. Próbki (płyty) były „oprzyrządowane” w liczne czujniki temperatury – ter-

moelementy, które pozwalały na rejestrację zmian temperatury nie tylko na ich powierzchni, 

ale także w przekroju. Wynikiem pomiarów były więc także informacje o przebiegu procesów 

przemian fazowych (ruchu frontu topnienia/zestalania), i w szczególności – co jest niezwykle 

ważne – o stopniu wykorzystania materiału PCM znajdującego się w płycie, będącej zasob-

nikiem ciepła.  

Badania prowadzono w różnych warunkach zaburzeń cieplnych. Ze względu na fakt, że w 

bilansie cieplnym budynku istotne znaczenie ma strumień promieniowania słonecznego 

wnikającego przez okna i absorbowanego przez powierzchnie wewnętrzne, dużą uwagę 

poświęcono na analizę procesów wymiany ciepła w badanych próbkach pod wpływem ogrze-

wania radiacyjnego. Przeprowadzono wiele badań wykorzystując symulator promieniowania 

słonecznego jako źródło ciepła. Chłodzenie (rozładowanie zasobnika ciepła) odbywało się 

w warunkach konwekcji naturalnej, tak jak w rzeczywistości. Badania miały charakter porów-

nawczy – w tych samych warunkach badano charakterystykę cieplną płyty zawierającej PCM 

oraz płyty wykonanej z zaprawy gipsowej lub płyty betonowej. Wyniki badań, potwierdzające 

istotny wpływ materiału PCM na temperaturę powierzchni próbek, a tym samym na tem-

peraturę w jej otoczeniu, czyli w pomieszczeniu – przedstawiono w publikacjach [B3, C14, 

C17]. Celem uzyskania dokładniejszych informacji o procesach transportu ciepła w kompo-

zycie zaprawa gipsowa/PCM wykonano specjalną próbkę z termoelementami pozwalającymi 

na rejestrację temperatury w jej przekroju. Pomiary wykonano na aparacie płytowym (do 

pomiarów przewodności ciepła), zmodyfikowanym w taki sposób, aby oprócz kontrolo-

wanego ogrzewania próbki z jednej strony możliwe było także jej chłodzenie w warunkach 

konwekcji naturalnej. Wyniki badań przedstawiono w [B3, C17]. 
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W ramach realizacji projektu badawczego [G6] opracowano nowatorską koncepcję 

wkomponowania materiałów PCM w strukturę budynku. Polega ona na wykonaniu z 

kompozytów budowlanych zawierających PCM paneli sufitowych, które są jednocześnie 

częścią systemu wentylacji budynku – w panelach są kanały wentylacyjne, którymi przepływa 

powietrze czerpane z otoczenia. Jedną z wad materiałów PCM jest ich niska przewodność 

cieplna, co przekłada się na małą efektywność transportu ciepła do/z zasobnika. Dotyczy to 

także elementów budowlanych zawierających PCM, w szczególności procesów chłodzenia 

(odbieranie ciepła od tych elementów i zestalanie PCM), które najczęściej zachodzą w wa-

runkach konwekcji naturalnej. Zaproponowana koncepcja panelu sufitowego charakteryzuje 

się lepszymi właściwościami cieplnymi w stosunku do zwykłej płyty g/k z PCM lub zaprawy 

gipsowej z PCM z dwóch powodów: powierzchnia wymiany ciepła w stosunku do objętości 

(a więc ilości materiału PCM) jest znacznie większa, intensywność przejmowania ciepła 

do/od powietrza jest również wyraźnie większa, ze względu na konwekcję wymuszoną. 

W celu potwierdzenia przewidywanych właściwości tego rozwiązania zbudowano stanowisko 

badawcze, którego podstawową częścią był pojedynczy segment panelu zawierający dwa 

kanały wentylacyjne. Segment został wykonany z kompozytu składającego się z zaprawy 

gipsowej z dodatkiem ok. 27% mikro-granulatu PCM. Stanowisko wyposażono w kilkadzie-

siąt czujników temperatury pozwalających na rejestrację zmian temperatury powietrza 

przepływającego przez kanały, jak również przestrzennego rozkładu temperatury w panelu. 

Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych – z pełną kontrolą temperatury powietrza 

na wlocie do kanału, jak również w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – w tym 

przypadku powietrze pobierano z otoczenia. Pomiary wykonywano w okresach obejmujących 

od 4 do 7 dni (zgodnie za założeniami panel jako zasobnik ciepła pracuje w cyklu dobowym – 

w ciągu dnia jest „ładowany” – schładza powietrze, w ciągu nocy jest „rozładowany” – 

podgrzewa chłodne powietrze z otoczenia). 

Wyniki pomiarów dały szereg ilościowych informacji dotyczących przebiegu procesu 

wymiany ciepła między powietrzem a materiałem budowlanym z PCM. Wyznaczono zmiany 

intensywności przejmowania ciepła (współczynnika przejmowania ciepła) wzdłuż drogi prze-

pływu powietrza; określono stopień „naładowania” zasobnika ciepła (ilość materiału PCM, 

który ulega topnieniu/zestalaniu), zidentyfikowano wielkości strumieni ciepła między sąsia-

dującymi kanałami. Wyniki te są istotne z punktu widzenia optymalizacji tego typu elemen-

tów budynku, w szczególności określenia średnic hydraulicznych kanałów powietrznych, 

grubość ścianek kanałów, rozmieszczenie materiału PCM w kompozycie. Wyniki badań 

eksperymentalnych przedstawiono m.in. w pracach [1, C6, C10].  

Wyniki badań eksperymentalnych panelu sufitowego z PCM, w połączeniu z wynikami 

badań właściwości termofizycznych użytego w eksperymencie kompozytu (entalpia w funkcji 

temperatury z histerezą, przewodność cieplna) zostały wykorzystane do walidacji modelu 

matematycznego transportu ciepła w elementach budowlanych wykonanych z kompozytów 

zawierających PCM. Jak wcześniej wspomniano, model ten uwzględniał rzeczywiste, nie-

liniowe charakterystyki pojemności cieplnej materiałów. Prace przedstawiające szczegóły 

tego modelu oraz jego walidację eksperymentalną opublikowano m.in. w [2, C5, C11].  
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Chłodzenie elementów elektronicznych, stabilizacja temperatury 

 

Dynamiczny rozwój elektroniki zaowocował urządzeniami i systemami coraz bardziej 

zminiaturyzowanymi, zdolnymi do wykonywania coraz większej liczby operacji. Efektem 

ubocznym tego rozwoju były narastające (wyraźnie obserwowane od początku lat 90. ub. 

wieku) problemy z utrzymaniem procesorów, komputerów i złożonych systemów elektronicz-

nych w temperaturze zapewniającej bezawaryjną pracę, inaczej mówiąc istotnego znaczenia 

nabrał problem efektywnego chłodzenia elektroniki (ang. thermal management). O wadze 

tego problemu może świadczyć fakt, że w ośrodkach zajmujących się gromadzeniem i analizą 

danych (Data Centers), zanim wprowadzono wirtualne metody zarządzania ciepłem oraz 

radykalnie obniżono napięcie na procesorach, do 50% zużywanej energii było pobierane 

przez instalacje chłodzenia.  

Ponieważ chłodzenie elektroniki realizowane jest w różnych skalach (od pojedynczego 

mikroprocesora od dużych systemów komputerowych, takich jak centra obliczeniowe czy też 

stacje przekaźnikowe telefonii), a także przy różnych gęstościach strumienia ciepła (do rzędu 

10
6
 W/m

2
) rozwinęło się wiele technik chłodzenia. Rozwój ten polega przede wszystkim na 

dostosowaniu znanych sposobów chłodzenia do specyficznych warunków występujących 

przy chłodzeniu elektroniki. Te specyficzne warunki to m.in. ekstremalnie duże gęstości 

strumieni ciepła, bardzo małe powierzchnie odprowadzania ciepła i ograniczona przestrzeń na 

lokalizację układu chłodzenia. Wśród metod chłodzenia elektroniki względnie duże znacznie 

(są to mimo wszystko metody niszowe) mają techniki wykorzystujące materiały zmienno-

fazowe PCM. Materiały te absorbują ciepło generowane w elementach elektronicznych 

w izotermicznej przemianie fazowej. W czasie, kiedy ta przemiana zachodzi, utrzymują one 

chłodzony układ w przybliżeniu w stałej temperaturze. Ze względu na skończony czas trwania 

przemiany fazowej (topnienia PCM) techniki bazujące na tych materiałach są adresowane do 

urządzeń elektronicznych pracujących cyklicznie (np. telefony komórkowe, personal digital 

assistants, itp.) – w działaniu urządzenia musi być przerwa na zestalenie PCM. Ze względu na 

izotermiczny proces topnienia są one również projektowane jako układy stabilizujące 

temperaturę urządzeń narażonych na zmienne obciążenia, a więc również zmienne w czasie 

strumienie ciepła. Podstawową zaletą układów z PCM jest fakt, że są to układy bierne – nie 

wymagają zasilania, np. wentylatora.  

Istnieje dużo konstrukcji radiatorów (heat sinks) do chłodzenia procesorów zawierających 

materiał PCM. Czynnikiem mającym decydujący wpływ na wielkość i strukturę radiatora jest 

jego przeznaczenie. Radiator projektowany do chłodzenia elektroniki w telefonie komórko-

wym ma postać cienkiego zasobnika o powierzchni odpowiadającej wielkości obwodu dru-

kowanego. Do chłodzenia procesorów w komputerach typu desk-top projektuje się radiatory 

z złożonej strukturze, także z wykorzystaniem rurek cieplnych do transportu ciepła od proce-

sora do zasobnika z PCM. Przegląd podstawowych konstrukcji radiatorów z PCM przedsta-

wiono m.in. w pracy [5]. 

 Prace dotyczące wykorzystania materiałów PCM do chłodzenia elektroniki (realizowane 

m.in. w ramach grantów [G8, G11]) zaowocowały wynalazkiem nowej konstrukcji radiatora 

z PCM – wynalazek został opatentowany, patent nr P204179 z 2009 roku. Zaproponowano 

radiator, którego powierzchnia użebrowana utworzona jest przez palisadę cienkościennych 

rurek. Rurki te wypełnione są materiałem PCM. Taka struktura łączy w sobie cechy trady-
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cyjnego radiatora, mającego dużą powierzchnię użebrowaną pozwalającą na efektywne 

odprowadzanie ciepła do strumienia powietrza. Jednocześnie radiator ma w swojej strukturze 

specyficzny zasobnik materiału PCM, którego kształt zapewnia bardzo dobry transport ciepła 

od powierzchni radiatora do materiału PCM. Jak wcześniej wspomniano, materiały zmienno-

fazowe mają niskie przewodności cieplne, dlatego projektanci radiatorów z PCM muszą 

rozwiązać problem ograniczonego transportu ciepła – odpowiednio zaprojektować kształt 

zasobnika i umieścić go blisko źródła ciepła. W omawianym radiatorze transport ciepła do 

materiału PCM odbywa się poprzez ścianki rurek (wykonane z dobrze przewodzącego 

materiału). Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest bardzo duża powierzchnia kontaktu 

między ściankami zasobnika (rurkami) a materiałem PCM.  

Radiator ten jest przeznaczony głównie do chłodzenia komputerów, których praca charak-

teryzuje się dużą zmiennością, z występowaniem krótkotrwałych ekstremalnych obciążeń, 

którym towarzyszą duże, większe od nominalnych, strumienie ciepła. W tych przypadkach 

nadmiarowe ciepło (podstawowy strumień jest odprowadzany do powietrza przez żebra/rurki) 

jest absorbowane w materiale PCM. Materiał ten stabilizuje więc temperaturę procesora, nie 

dopuszczając do jego (nawet chwilowego) przegrzania. Radiator w takim wykonaniu może 

również pełnić rolę bezpiecznika, w sytuacjach awaryjnych – np. po awaryjnym wyłączeniu 

wentylatorów i radykalnym spadku efektywności konwekcyjnego przejmowania ciepła, 

materiał PCM absorbuje generowane ciepło utrzymując przez kilka minut temperaturę pro-

cesora w dopuszczalnym zakresie. W tym czasie można bezpiecznie zakończyć wykonywane 

na komputerze procesy.  

Charakterystyki tego radiatora były przedmiotem badań teoretycznych – z wykorzysta-

niem metod symulacji komputerowych. Wyznaczano jego charakterystyki w warunkach 

nieustalonych (a więc zdolność do stabilizacji temperatury) dla różnych typów zaburzenia 

warunków przejmowania ciepła, jak również dla różnych parametrów konstrukcyjnych 

radiatora, tzn. dla różnych średnic rurek/żeber. Analizując przepływ ciepła w złożonej struk-

turze radiatora (przypadek 3D ze względu na małą powierzchnię źródła ciepła – procesora) 

wyznaczono również jego opory cieplne (także dla różnych parametrów strukturalnych). 

Wyniki analiz pokazały, że taki radiator charakteryzuje się nie tylko bardzo dobrymi 

zdolnościami do stabilizacji temperatury procesora przy zmiennych obciążeniach, efektyw-

nością chłodzenia w warunkach awaryjnych, ale także ma bardzo mały opór cieplny – porów-

nywalny z nowoczesnymi radiatorami wykonywanymi na bazie rurek cieplnych. Opis 

zastosowanej metody badawczej, jak również uzyskane charakterystyki i parametry radiatora 

rurkowego z PCM przedstawiono w publikacjach [3, B9, C22, C23]. 

Jedną z metod wkomponowania materiału PCM w strukturę radiatora jest wykorzystanie 

materiału porowatego (np. spienionego aluminium), z którego wykonuje się część podstawy, 

a pory wypełnia materiałem zmiennofazowym. W ramach grantu [G8] opracowano projekt 

radiatora bazującego na ww. koncepcji. Radiator ten miał zdolność do pochłaniania ciepła 

przez materiał PCM umieszczony w centralnym bloku z wywierconymi kanałami o małej 

średnicy (model materiału porowatego), jednocześnie miał dużą powierzchnię użebrowaną po 

bokach zasobnika z PCM, co zapewniało efektywne odprowadzanie ciepła w warunkach 

ustalonych. Właściwości tego radiatora, zarówno w warunkach ustalonych jak i przy zmien-

nych obciążeniach cieplnych (kiedy PCM przejmował nadwyżki ciepła) zostały sprawdzone 
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eksperymentalnie na specjalnym stanowisku badawczym. Wyniki badań (w tym opis stano-

wiska badawczego) zostały przedstawione w pracy [4]. 

Wspomniane wyżej stanowisko eksperymentalne należy również uznać za wartościowe 

osiągnięcie, będące wynikiem prac dotyczących chłodzenia elektroniki. Zaprojektowano i wy-

konano specjalny cienkościenny grzejnik elektryczny o wymiarach zbliżonych do wymiarów 

procesora w komputerach osobistych. W jego powierzchnie wmontowano termoelementy. 

Grzejnik jest wmontowany w płytę główną komputera w miejsce procesora, pomiary były 

prowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, biorąc pod uwagę zaburzenia cyrku-

lacji powietrza wynikające z obecności innych elementów komputera. Przeprowadzono kali-

brację układu, szczególnie pod kątem określenia strumieni ciepła odprowadzanych innymi 

drogami niż poprzez radiator przymocowany do górnej powierzchni. Stanowisko pozwala na 

dokładne wyznaczanie strumieni ciepła odprowadzanych z powierzchni grzejnika – modelu 

procesora, przez radiator będący przedmiotem badań, a także temperatury powierzchni 

kontaktu radiatora z procesorem. Wielkości te (łącznie z temperaturą powietrza w otoczeniu) 

wyznaczają opór cieplny radiatora. Na stanowisku można również wykonywać badania 

charakterystyk układów chłodzenia w warunkach nieustalonych, m.in. radiatorów z ma-

teriałem PCM. Na tym stanowisku przeprowadzono wiele pomiarów, także innych niż 

opisane wcześniej. Badano opory cieplne wybranych radiatorów w warunkach konwekcji 

naturalnej i wymuszonej, jak również wpływ usytuowania powierzchni użebrowanej 

(względem kierunku wektora przyspieszenia ziemskiego) na opór cieplny w warunkach 

konwekcji naturalnej – wyniki tych badań przedstawiono w pracy [C28]. Badano również 

inne sposoby wkomponowania materiału PCM w strukturę radiatora – w pracy [C20] przed-

stawiono m.in. wyniki badań typowego radiatora z płaskimi żebrami, do którego bocznych 

powierzchni domontowano zasobniki z materiałem PCM. Mimo niekorzystnego usytuowania 

zasobnika (daleko od podstawy radiatora) ten układ wykazywał zadowalające właściwości 

z punktu widzenia stabilizacji temperatury w warunkach nieustalonych. Równolegle z bada-

niami eksperymentalnymi, także wykorzystując ich wyniki do walidacji, wykonywano symu-

lacje komputerowe pracy w zmiennych warunkach radiatorów z różnymi sposobami wkom-

ponowania materiału PCM – wyniki tych prac przedstawione są m.in. w [C15, C21]. 

 

1.3 Inne kierunki badawcze 
 

Jako perspektywiczny kierunek badawczy – w obszarze związanym z wykorzystaniem 

materiałów zmiennofazowych – należy wymienić prace zmierzające do poprawy charakterys-

tyk (oraz rozszerzenia możliwości zastosowań) generatorów termoelektrycznych. Są to źródła 

energii elektrycznej bazujące na zjawisku Seebecka. Były rozwijane na potrzeby technologii 

kosmicznych, obecnie są także projektowane do zastosowań medycznych (np. jako zasilanie 

stymulatorów serca) oraz w celu wykorzystania ciepła odpadowego i ciepła ze źródeł odna-

wialnych. W ostatnich latach przedmiotem zainteresowania (o czym świadczy duża liczba 

publikacji) są złożone konfiguracje generatorów TEG z zasobnikiem ciepła na bazie materiału 

PCM. Układ taki pozwala wykorzystać ciepło odprowadzane bezproduktywnie z „zimnej” 

powierzchni modułu termoelektrycznego. Ciepło to jest magazynowane w PCM i, w szcze-

gólnych przypadkach, może być wykorzystane w odwróconym układzie do wytworzenia 
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dodatkowej ilości energii elektrycznej. Warunki takie występują np. na satelitach Ziemi, które 

cyklicznie znajdują się pod wpływem promieniowania słonecznego (źródło ciepła) oraz w 

cieniu Ziemi – wtedy źródłem ciepła może być zasobnik z PCM.  

Od 2014 roku pod moim kierunkiem, w ramach prac dyplomowych magisterskich, z wy-

korzystaniem środków na działalność statutową Wydziału, prowadzone są badania charak-

terystyk pracy generatorów termoelektrycznych z zasobnikiem PCM. Opracowano model 

matematyczny generatora obejmujący model modułu termoelektrycznego (związek między 

wielkościami elektrycznymi i strumieniami ciepła) oraz model transportu ciepła w zasobniku 

PCM (z uwzględnieniem zmiany fazy materiału). Rozwijany jest model trójwymiarowy, który 

pozwoli analizować wpływ powierzchni użebrowanej (po stronie PCM) na efektywność 

generacji energii elektrycznej.  

Zaprojektowano i wykonano stanowisko eksperymentalne złożone z 9 modułów termo-

elektrycznych oraz zasobnika PCM o pojemności ok. 700 cm
3
 (zasobnik z wewnętrznym 

użebrowaniem). Przeprowadzono wstępne badania układu. Mierzono napięcie w obwodzie 

otwartym oraz napięcie i moc elektryczną przy obciążeniu zewnętrznym w funkcji czasu przy 

różnych natężeniach promieniowania, jako źródła ciepła. Określono możliwe czasy pracy 

generatora w zależności od natężenia promieniowania. Rejestrowano również przestrzenno-

czasowe zmiany temperatury w zasobniku PCM.  
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2 Opis przebiegu i osiągnięć w działalności naukowo-badawczej 

 

W trakcie pracy w Instytucie Techniki Cieplnej PW, początkowo na stanowiskach inży-

nieryjno-technicznych, a następnie (od 1995 roku) na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, 

brałem udział w wielu projektach naukowo-badawczych. Poza opisanymi w poprzednim 

punkcie zagadnieniami akumulacji energii i chłodzenia elektroniki, dotyczyły one następu-

jących problemów: 

 Modelowania procesów wymiany ciepła będących wynikiem oddziaływań laserowych na 

ciała stałe 

 Krystalizacji stopów dwuskładnikowych 

 Badania właściwości termofizycznych materiałów zawilgoconych 

 Modelowanie wymienników ciepła w kontekście II Zasady Termodynamiki.  

 

2.1 Oddziaływania promieniowania laserowego na ciała stałe 

 

Zagadnienia dotyczące modelowania i analizy (metodami symulacji komputerowej) pro-

cesów wymiany ciepła wynikających z oddziaływań dużych strumieni ciepła (w szczegól-

ności promieniowania laserowego) na powierzchnie ciał stałych były przedmiotem mojej 

rozprawy doktorskiej, pt. „Transport energii do ośrodka stałego poprzez gigantyczne impulsy 

laserowe” – praca obroniona w 1998 roku (z wyróżnieniem). Moje zaangażowania w prace w 

tym obszarze badawczym sięga czasów studiów na wydziale MEiL, związane było z wykony-

waniem obliczeń będących częścią projektu badawczego [G17]. Po zatrudnieniu na PW 

byłem jednym z wykonawców także kolejnego projektu [G16]. Obejmowały one, poza bada-

niami teoretycznymi, także badania eksperymentalne z wykorzystaniem lasera impulsowego 

dużej mocy.  

Energia promieniowania laserowego, ze względu na jego właściwości pozwalające m.in. 

ma kontrolę gęstości strumieni ciepła w szerokim zakresie, jest powszechnie wykorzystywana 

w technologiach obróbki materiałów. Chociaż technologie te bazują na strumieniu ciepła 

doprowadzonego do materiału w postaci wiązki promieniowania laserowego, ich różnorod-

ność jest bardzo duża. Przykładowo, cięcie laserowe może być realizowane w różny sposób 

(przy różnych gęstościach energii) w zależności od rodzaju ciętego (rozdzielanego) materiału 

– inaczej proces przebiega w przypadku metali, półprzewodników, szkła itd. Ocena procesów 

laserowej obróbki materiałów, jak również ich optymalizacja parametryczna, wymagają 

szybkich narzędzi badawczych. Takimi narzędziami, jak w wielu innych obszarach techniki, 

są programy komputerowe pozwalające na symulację procesów fizycznych, w tym przypadku 

procesów transportu ciepła będących wynikiem doprowadzenia do powierzchni układu bardzo 

dużych, zlokalizowanych strumieni ciepła. W opracowaniu tego typu programów brałem 

udział od lat 80. ub. wieku.  

Opracowałem program pozwalający na analizę pól temperatury w ciałach stałych pod 

wpływem wiązki laserowej, zarówno działającej w sposób ciągły, jak i w postaci impulsów. 

Program bazował na rozwiązaniu równania przewodzenia ciepła z odpowiednimi warunkami 

brzegowymi, pozwalał jednak na uwzględnienie parametrów typowych dla oddziaływań 

laserowych. Oddziaływaniom laserowym towarzyszą zmiany temperatury materiału w bardzo 
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szerokim zakresie (nawet kilka tysięcy kelwinów), w tym zakresie istotne są zmiany właści-

wości termofizycznych – program pozwalał na uwzględnienie zmian przewodności cieplnej 

i pojemności cieplnej materiału. Charakterystyka zmian pojemności cieplnej (entalpii w 

funkcji temperatury) obejmuje również możliwości wystąpienia przemiany fazowej – topnie-

nia, jak również zestalania w okresie między impulsami. Inną, istotną cechą programu była 

możliwość uwzględnienia objętościowego charakteru pochłaniania promieniowania (zgodnie 

z prawem Bouguera-Lamberta) – miało to znaczenie przy analizie oddziaływań impulsowych 

(impulsy mikrosekundowe i krótsze), w czasie których obszar zaburzenia cieplnego jest 

porównywalny z głębokością tłumienia promieniowania. Oprócz wyboru modelu pochłania-

nia (powierzchniowe/objętościowe) można było zadać rozkład mocy w przekroju wiązki, (np. 

gaussowski).  

Ponieważ badania były prowadzone w kontekście laserowej obróbki materiału, program 

pozwalał analizować także wpływ szybkości przesuwania wiązki laserowej względem 

powierzchni na pola temperatury oraz wielkość i kształt przetopienia. Program był stale 

rozwijany – w wersji najbardziej zaawansowanej można było wyznaczać pola temperatury 

w warunkach nieustalonych w strukturach wielowarstwowych, np. w elementach metalowych 

z powłokami ochronnymi.  

W trakcie realizacji pracy doktorskiej uzyskano dostęp do wyników pomiarów doświad-

czalnych obróbki laserowej z przetopieniem warstwy powierzchniowej (badania prowadzone 

w IMP PAN w Gdańsku) – pozwoliło to na walidację opracowanych kodów obliczeniowych. 

Uzyskano bardzo dużą zgodność obliczeń z pomiarami, w szczególności w odniesieniu do 

kształtu i wielkości przetopu laserowego.  

Szczegóły dotyczące symulacji komputerowej oddziaływań laserowych na ciała stałe, 

w tym opis programu (modele fizyczne i matematyczne) do przewidywania skutków powierz-

chniowej obróbki laserowej przedstawiono w publikacjach [B12, B14, B15, C40, C47, C60, 

C64].  

W różnych dziedzinach nauki, techniki, a także w medycynie używane są lasery generu-

jące impulsy pikosekundowe i krótsze (aż do femtosekundowych). Energia tak krótkich 

impulsów jest wykorzystywana w badaniach fizycznych oddziaływań na poziomie molekular-

nym, ale również do modyfikacji stanu materiału – czyli w obróbce laserowej np. struktur 

z powłokami nanometrowymi. Analiza teoretyczna oddziaływań termicznych (lub szerzej 

termo-mechanicznych), których czas trwania jest rzędu pikosekund, rodzi problemy na etapie 

modelowania matematycznego. Całkowity czas oddziaływania jest porównywalny z czasem 

termalizacji, tzn. ustalania się równowagi energetycznej miedzy gazem elektronowym i gazem 

fononowym. Badając efekty cieplne takich oddziaływań należy brać pod uwagę procesy 

pochłaniania energii przez gaz elektronowy, transport energii w tym gazie, wymianę energii 

między elektronami a siecią krystaliczną (fononami) i klasyczny transport ciepła w sieci 

krystalicznej. Wymaga to wprowadzenia modelu dwu-temperaturowego, oraz odpowiednich 

właściwości transportowych dla gazu elektronowego i fononowego. Krótki czas trwania 

impulsów wymusza także modyfikację równania konstytutywnego transportu ciepła. Klasycz-

ne równanie/prawo Fouriera zakłada prosty związek między gęstością strumienia ciepła a 

gradientem temperatury. Prowadzi ono do parabolicznego równania różniczkowego opisu-

jącego transport ciepła, którego właściwością jest nieskończona szybkość rozchodzenia się 

zaburzeń cieplnych. Taki przebieg procesu transportu ciepła przy krótkich oddziaływaniach, 
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i w układach o wymiarach nanometrowych, nie znajduje odzwirciedlenia w rzeczywistości, co 

zostało wykazane także doświadczalnie. Dlatego w odniesieniu do takich procesów proponuje 

się stosowanie zmodyfikowanego prawa Fouriera, z członem relaksacji cieplnej (model 

Cattaneo-Vernotte’a). Wynikające z tego modelu hiperboliczne równanie transportu ciepła 

uwzględnia skończoną szybkość rozchodzenia się zaburzeń cieplnych.  

W ramach pracy doktorskiej zajmowałem się modelowaniem matematycznym i nume-

rycznym procesów oddziaływań laserowych (impulsów pikosekundowych) z uwzględnieniem 

modelu dwu-temperaturowego ośrodka, równania Cattaneo-Vernotte’a do opisu transportu 

ciepła w gazie elektronowym oraz objętościowego pochłaniania energii impulsu. Badano 

m.in. rozchodzenia się zaburzeń cieplnych wynikających z absorpcji energii impulsów lase-

rowych, interakcję fali zaburzenia cieplnego z granicą ośrodka, a także interakcje zaburzeń 

rozchodzących się z różnych kierunków. Wyniki tych prac przedstawiono w publikacjach 

[B13, B14, B15, C35, C36, C61]  

 

2.2 Badania procesów krystalizacji stopów dwuskładnikowych 

 

W ITC PW od wielu lat prowadzone są projekty badawcze poświęcone zagadnieniem 

modelowania procesów wymiany ciepła i masy w czasie krystalizacji substancji o różnej 

budowie. Zagadnienia te są istotne ze względu na fakt, że zjawiska te występują w wielu 

procesach technologicznych, np. w odlewnictwie, hodowli kryształów, ale także w procesach 

akumulacji ciepła w materiałach PCM. Badania te koncentrują się na problemach modelo-

wania matematycznego tych procesów oraz na rozwoju stosownych algorytmów numerycz-

nych. Niektóre projekty obejmowały także badania o charakterze doświadczalnym – w jed-

nym z nich [G10] byłem wykonawcą, właśnie w zadaniu dotyczącym pomiarów wybranych 

parametrów procesów krystalizacji.  

Istotnym osiągnięciem, będącym wynikiem udziału w tym projekcie, było zaprojektowa-

nie oraz wykonanie stanowisk doświadczalnych, pozwalających na badanie procesów krysta-

lizacji substancji dwuskładnikowych. Wynikiem badań były informacje o szybkości przesu-

wania się frontu krystalizacji przy zadanych gradientach temperatury, jak również struktury 

dendrytów (stanowiska pozwalały na wizualizację procesu). Na stanowiskach można było 

w sposób kontrolowanych prowadzić procesy krystalizacji według różnych technik:  

 Bridgmana-Stockbargera – zbiornik z ciekłą substancją (powyżej temperatury likwidusu) 

jest ochładzany z jednej strony, co powoduje wzrost kryształu – przesuwanie się frontu 

krystalizacji w jednym kierunku; przebieg procesu krystalizacji jest sterowany tempem 

chłodzenia,  

 Gradient freeze – tempo krystalizacji jest regulowane przez zmianę mocy grzejników 

utrzymujących fazę ciekłą substancji; w trakcie procesu utrzymuje się stały gradient 

temperatury w zbiorniku wzdłuż kierunku krystalizacji,  

 Power down – utrzymuje się stały gradient temperatury w zbiorniku, a postęp procesu 

krystalizacji jest wynikiem zmniejszania temperatur na granicy przestrzeni roboczej.  

W trakcie badań zestawiono różne konfiguracje geometryczne. Gradient temperatury 

w przestrzeni roboczej był ustalany przez zadanie (i kontrolowanie) temperatury dwóch 

bloków miedzianych, które (w zależności od konfiguracji pozostałej części stanowiska) two-
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rzyły granice przestrzeni badawczej, bądź też stanowiły podstawy powierzchni granicznych. 

Ustalenie temperatury każdego bloku odbywało się za pomocą modułu termoelektrycznego. 

Stanowiska były wyposażone w czujniki temperatury oraz układ akwizycji danych. Pomiary 

były wykonywane na stanowisku pozwalającym na wizualizację procesu, także pod mikro-

skopem.  

Czynnikiem, którego proces krystalizacji był przedmiotem badań, był wodny roztwór 

chlorku amonu – 30%wag. NH4Cl–H2O. Roztwór ten jest uznanym modelem do badań proce-

su krystalizacji dwuskładnikowych stopów metali – w czasie procesu krystalizacji występują 

podobne struktury kryształów, proces przebiega jednak w temperaturach zbliżonych do oto-

czenia, co ułatwia badania eksperymentalne. Istotne znaczenie ma również fakt, roztwór tej 

jest przeźroczysty w fazie ciekłej, co ułatwia wizualizację procesu tworzenia i wzrostu kry-

ształów. 

Przeprowadzono wiele serii badań w dwóch układach geometrycznych: w pionowej prze-

strzeni cylindrycznej oraz w płaskiej szczelinie poziomej. Do najważniejszych parametrów 

ilościowych, które można było oszacować, należała szybkość przemieszczania się frontu 

krystalizacji dla różnych gradientów temperatury. Moduł wizualizacji pozwalał na obserwację 

struktury dendrytów, ich kształtu, szybkości i kierunku wzrostu. Z punktu widzenia właści-

wości stopu (finalnego produktu) istotne znaczenie mają także warunki istnienia dwóch 

podstawowych mikrostruktur obszaru dwufazowego, tj. struktury kolumnowej i równoosio-

wej, a także warunki przejścia pierwszej w drugą oraz ich wzajemnego oddziaływania. Te 

szczególne procesy w skali mikro były także przedmiotem zainteresowania w czasie badań.  

 

2.3 Badania właściwości zawilgoconych materiałów budowlanych  

 

Grant badawczy [G7] miał na celu „Opracowanie nieniszczących metod wyznaczania 

stopnia zawilgocenia materiałów porowatych w oparciu o technikę badań w podczerwieni”. 

Problematyk jest istotna m.in. z punktu widzenia możliwości oceny stanu technicznego 

budynków. Testowanie proponowanych technik pomiarowych, jak również opracowanie 

algorytmów pomiarowych wymaga dokładnej znajomości właściwości materiałów o różnej 

strukturze, na których wykonywane są próby. Jako wykonawca tego grantu byłem odpo-

wiedzialny za wykonanie pomiarów właściwości sorpcyjnych oraz pojemności cieplnej kilku 

typów materiałów budowlanych, tzn. cegły, betonu komórkowego, płyty gipsowej a także 

płyty gipsowej z dodatkiem materiału PCM (materiał o zwiększonej pojemności cieplnej).  

Stosując metodę grawimetryczną wyznaczono krzywe (izotermy) sorpcji dla ww. ma-

teriałów dla kilku poziomów temperatury (w zakresie temperatur występujących w budyn-

kach). Badano również wpływ temperatury na zawartość wilgoci przy stałej wilgotności 

powietrza (dla różnych poziomów wilgotności). Z punktu widzenia technik pomiarowych 

(szczególnie takich, które były oparte na analizie zmian temperatury powierzchni materiału 

po jej zaburzeniu) istotne znaczenie miały informacje o kinetyce procesów sorpcyjnych, 

głównie suszenia. W wyniku przeprowadzonych pomiarów uzyskano bardzo bogaty zbiór 

danych właściwości podstawowych materiałów budowlanych. Dane te uzupełniono o war-

tości ciepła właściwego (pojemności cieplnej) uzyskane z pomiarów wykonanych na kalory-

metrze skaningowym DSC. 
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Na podstawie wyznaczonych izoterm sorpcji podjęto też próbę sformułowania zależności 

aproksymujących, które mogłyby być wykorzystane w algorytmach obliczeniowych metod 

pomiarowych (bazujących na pomiarach termowizyjnych). W tej części pracy bazowano na 

znanych modelach matematycznych krzywych sorpcji.  

 

2.4 Ocena efektywności wymienników ciepła na gruncie II ZT 

 

Moja aktywność badawcza skupia się w zasadzie na problemach wymiany ciepła. Podej-

muję się również rozwiązywania zagadnień z zakresu podstawowej termodynamiki. Przykła-

dem tego może być publikacja [C4], w której zaprezentowano nowe podejście do oceny 

efektywności wymienników ciepła (na przykładzie skraplacza turbiny parowej) bazujące na 

różnych sformułowaniach wynikających z II zasady termodynamiki. Praktycznym aspektem 

zaproponowanych zależności jest możliwość ich zastosowania nie tylko do bezpośredniej 

ilościowej oceny skraplaczy, ale także do oceny dokładności wyników pomiarów prowadzo-

nych na instalacjach energetycznych.  

Pewne odniesienie do ograniczeń wynikających z II ZT miały również prace (opisane 

wcześniej) dotyczące zasobników ciepła z różnymi materiałami PCM. Zasadność budowy 

akumulatorów ciepła z wieloma materiałami PCM o różnych temperaturach przemiany fazo-

wej poparto obliczeniami, których bezpośrednim wynikiem były ilości zmagazynowanego 

ciepła oraz charakterystyka zmian strumieni ciepła w czasie rozładowania magazynu. 

Korzyści te można uzasadnić także na gruncie II ZT, ponieważ materiały PCM o zmienia-

jących się wzdłuż drogi przepływu nośnika ciepła temperaturach przemiany fazowej zapew-

niają mniejszą średnią ważoną różnicę temperatury między materiałem PCM a nośnikiem 

ciepła. Prowadzi to do mniejszych strat egzergii zarówno w zasobniku ciepła, jak i w całym 

systemie: źródło-magazyn-odbiorca. 

 

2.5 Szczególne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej – patenty  
 

P1. „Akumulacyjny wymiennik ciepła”, P-297151, 1992, współautorzy: R. Domański, M. Rebow; 

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja rekuperacyjnego wymiennika ciepła, w którego struk-

turze jest materiał PCM, przejmujący część wymienianego ciepła w warunkach zmiennej mocy 

cieplnej wymiennika (wymiennik taki ma również właściwości regeneratora ciepła). 

P2. “Radiator do chłodzenia elementów elektronicznych”, P204179, 2009 r. Zaproponowano kon-

strukcję radiatora z żebrami w postaci cienkościennych rurek wypełnionych materiałem PCM, 

który jest w stanie przejąć nadwyżki ciepła w zmiennych warunkach obciążeń procesora.  

 

Zgłoszenie patentowe: 

„Magazyn energii cieplnej”, P-284930, współautorzy: Z. Pluta, R. Wnuk, J. Szypliński (IPPT 

PAN), 1990. Istotą wynalazku było zwiększenie pojemności cieplnej typowego zbiornika cwu 

przez wbudowanie w jego wnętrzu złoża z kul (lub innych elementów) wypełnionych materiałem 

PCM o pojemności cieplnej większej niż pojemność cieplna wody.  
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2.6 Projekty naukowo-badawcze

Udział w ważniejszych projektach naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie
Techniki Cieplnej PW:

GL COST Action, TU1205, Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS). Projekt do-
tyczy rozwoju technologii pozyskiwania energii słonecznej zintegrowanych ze strukturą budyn-
ków (od 2013 roku).

G2. COST Action TU0802, Next Generation cost effective phase change materials for increased
energy efficiency in renewabie energy systems in buildings (NeCoE-PCM); 2009-2013.

G3. Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budow-
lanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Temat badawczy:
Niekonwencjonalne metody konwersji i magazynowania energii oraz rozwiązania materiałowo-
instalacyjnej energetyki odnawialnej zwiększające efekt energooszczędności i samowystarczal-
ności energetycznej budynków. Projekt POIG.01.01.02-10-106/09-00; 2011-2013.

G4. Analiza parametrów procesów wymiany ciepła w strukturach włókienniczych zawierających
mikrokapsuły PCM. Badania w ramach projektu POIG 01.03.01-00-004/08 "Funkcjonalne nano-
i mikromateriały włókiennicze" - NANOMITEX (Instytut Włókiennictwa, Łódź), 2013.

G5. Projekt TERMET: Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej.
POIG.O 1.01.02-00-097/09,2010-2013.

G6. Badania akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów ulegających przemianie fazowej
w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego. Grant MNiSzW, 2009-2012.

G7. Opracowanie nieniszczących metod wyznaczania stopnia zawilgocenia materiałów porowatych
w oparciu o technikę badań w podczerwieni. MNiSzW, 2009-2012

G8. Badanie możliwości zastosowania porowatych metali jako zasobników materiału PCM w ra-
diatorach do chłodzenia elektroniki; 2009-20 lO;UCB PW

G9. European Student Moon Orbiter, grant ESA w ramach programu PECS, 2011
G 10. Mikro- makroskopowe modelowanie procesu krzepnięcia układu binarnego, MNiSzW, 2005-

-2008
G 11. Zastosowanie materiałów ulegających przemianie fazowej (PCM) do chłodzenia mocno obcią-

żonych cieplnie układów elektronicznych; 2004-2007
G 12. Badanie procesów akumulacji energii do celów klimatyzacji (grzania, chłodzenia) oraz wyko-

rzystania ciepła odpadowego; grant KBN, 2000-2002
G 13. Wykorzystanie niskotemperaturowych materiałów PCM w układach chłodziarek termoelektrycz-

nych; grant własny PW, 1999-2000
G 14. Badanie złożonych procesów wymiany ciepła w różnych konfiguracjach geometrycznych w od-

niesieniu do procesów magazynowania energii w przemianach fazowych; Grant KBN, 1996-
-1999.

G 15. Badania eksperymentalne i teoretyczne procesów magazynowania energii w przemianach fazo-
wych. Program CPBP 02.18, 1986-1990

G 16. Poznanie zjawisk wymiany ciepła zachodzących przy pochłanianiu promieniowania laserowego
dużej mocy przez ciała stałe i ciecze. Program CPBP 02.18; 1996-1990

G 17. Badanie zjawisk wymiany ciepła dla przypadku oddziaływania strumienia laserowego dużej
mocy 109_1016 W/m2 na powierzchnie nieprzezroczystych ciał stałych. Program MR.I.l O; 1981-
1985
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Oświadczenie

Publikacja pt. "Numerical modelling and experimental studies oj thermal behavior oj building
integrated thermal energy storage unit in a jorm oj a ceiling pand',
opublikowana w Applied Energy, 113 (2014) 548-557, doi: 10.1016/j.apenergy.2013.07.068
jest wspólnym osiągnięciem następujących osób:
Maciej Jaworski, udział 40%
(badania eksperymentalne, określenie właściwości materiałów istotnym w badaniach teoretycznych, walidacja
eksperymentalna modeli teoretycznych)

Piotr Łapka, udział 40%
(opracowanie modeli matematycznych i numerycznych badanego procesu, przeprowadzenie symulacji
komputerowych, walidacja eksperymentalna modeli teoretycznych)

Piotr Furmański, udział 20%
(opracowanie modeli matematycznych procesu, analiza wyników badań)

.....v!... . (2:4 .
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Oświadczenie

Publikacja pt. "Badania charakterystyk cieplnych elementów budowlanych akumulujących
ciepło, zawierających materiały PCM (phase change materials)",
opublikowana w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna, nr 1 (2011) 5-11
jest wspólnym osiągnięciem następujących osób:

Ryszard Wnuk, udział 50%

Maciej Jaworski, udział 50%

Praca miała charakter eksperymentalny i była wykonywana wspólnie zarówno na etapie budowy stanowisk,
badań pomiarowych oraz opracowania wyników i przygotowania publikacji

...~
Ryszard Wnuk
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