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Fāžu maiņas materiālu (FMM) izmantošana būvniecībā

• Palielina ‘vieglo’ konstrukciju siltumietilpību un stabilizē iekštelpu

temperatūru;

• Absorbē siltumu, kad tas ir pārāk daudz, un atdod, kad temperatūra krītas;

• Racionāla un efektīva termiskās enerģijas izmantošana.

Zema siltumietilpība Augsta siltumietilpība



Kas ir FMM?

Sāļu hidrāti

(MnH2O)

FMM ir ķīmiski savienojumi ar noteiktu kušanas un kristalizācijas temperatūru,

kuri fāžu maiņas laikā patērē vai izdala lielu siltuma daudzumu.

Parafīni

(CnH2tn+2)



Būvniecībā izmantojamie FMM (piemēri)

FMM λ, (Siltumvadītspēja) ρ, (Blīvums)

ΔT, (Kušanas-

sacietēšanas 

diapazons)

H, (Entalpija)

W/(m·K) kg/m3 °C kJ/kg

PT 23 0.2 830 20..24 203

PT 24 0.2 860 21..24 185

SP25 0.6 1380 25..29 180

 

     



FMM pielietojums mūsdienu tehnoloģijās



FMM izmantošana ārsienu konstruktīvajos 

risinājumos

Ārsienu konstrukcijas ar FMM: (a) FMM izmantotos iekšējā apdarē; (b) sienu 

konstruktīvie materiāli satur FMM; (c) FMM pievienot siltumizolācijas materiāliem.

a) b) c)



FMM izmantošana pārseguma risinājumos, 

pasīvās sistēmas



FMM izmantošana pārseguma risinājumos, 

aktīvās sistēmas



Latvija, Rīga, Botāniskais dārzā, LU ASV, Tempe, Arizonas Valsts universitāte

Spānija, Puigverds, Lleidas universitāte

Eksperimentālie stendi, kuros dabiskos apstākļos 

tiek testētas FMM saturošas būvkonstrukcijas
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Mērķis
 Noskaidrot vai Latvijas klimatiskajos apstākļos

būvkonstrukcijās integrēti fāžu maiņas materiāli (FMM) uzlabo

ēku siltumtehniskos parametrus un dzīves vides kvalitāti tajās.

ZINĀMS

 Dienvidu reģiona klimatiskajos apstākļos būvkonstrukcijās

integrēti fāžu maiņas materiāli (FMM) var uzlabot telpu

mikroklimatu, t.i., pazemināt iekštelpu temperatūru par 2-4oC pie

nosacījuma, ka nakts periodā tiek izmantotas dzesēšanas

iekārtas.

HIPOTĒZE

 Ziemeļu klimatiskajos apstākļos nav nepieciešama nakts 

dzesēšana, lai nodrošinātu ciklisku FMM fāžu pāreju diennakts 

periodā.



Modelēšana

 EnergyPlus tika izmantots vasaras sezonas simulēšanai, kur tika piemērota 

nakts ventilācija no 20:00-08:00. 

 Tika izvēlēti divi temperatūras režīmi:

 Brīvas temperatūras apstākļi, kur netiek kontrolēta iekštelpu temperatūra.

 Kontrolēta temperatūra 25 ° C no 8:00-20:00. Tiek mērītas patērētās kwh 

dzesēšanas ierīces darbībai.

 Fāžu maiņas materiāls izvietots no 1 līdz 6 mm biezumā uz telpas iekšsienām 

un griestiem.

 Tiek izmantoti 3 veida FMM ar dažādām fāžu maiņas temperatūrām.



Modelēšana reālos laika apstākļos

Temperatūras režīms telpās ar 4 mm biezu FMM kārtu

Datums

5.07 6.07 7.07 8.07 9.07

Bez FMM (oC) 33.06 32.6 33.2 29.07 29.23

SP25 (oC) 30.09 29.97 30.53 28.23 27.83

Δ (oC) 2.97 2.63 2.67 0.84 1.4



Dzesēšanas enerģijas patēriņa ietaupījums 

vasaras mēnešos, lietojot FMM



Eksperimentālie rezultāti

 Temperatūra – reāli laika apstākļi

 Ventilācija – nav

 Fāžu maiņas materiāli uzstādīti LOG stendā
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Eksperimentālie rezultāti

 Temperatūra – reāli laika apstākļi

 Ventilācija – tiek atvērts logs vēdināšanas režīmā no 19:00 līdz 9:00

 Fāžu maiņas materiāli uzstādīti LOG stendā



Eksperimentālie rezultāti

 Temperatūra – reāli laika apstākļi 

 Ventilācija – mehāniskā ventilācija 2x (0,76 h-1) no 19:00 līdz 9:00

 Fāžu maiņas materiāli uzstādīti LOG stendā



Secinājumi

 Nepieciešama pastiprināta telpas ventilācija naktī, lai FMM notiktu fāžu

pāreja no šķidras uz cietu.

 FMM kā pasīva dzesēšanas sistēma eksperimenta laikā neuzrādīja

iepriekš paredzēto efektu telpas temperatūras izlīdzināšanai diennakts

periodā, jo nenotika cikliska fāžu maiņa, t.i., šķidrs – ciets.

 Nepieciešams veikt papildus eksperimentālos pētījumus, ar mērķi

nodrošināt FMM ciklisku fāžu maiņu diennakts periodā, izmantojot

papildus pasīvos vai aktīvos paņēmienus.



Paldies par uzmanību!
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