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1. BioPCM ruļļveida materiāls kā pasīvā dzesēšanas sistēma 

LOG stendā LU Botāniskajā dārzāa uz sienas un griestu konstrukcijām telpas iekšpusē 

tika izvietots BioPCM ruļļveida materiāls BioPCM Q25 M51 (attēlā 1.). Šajā materiālā FMM 

materiāla daudzums ir 3,57 kg/m2. Temperatūrā, kas pārsniedz 25oC, FMM izkūst (no cietas 

frāzes pāriet šķidrā fāzē), uzkrājot lielu ar tā kušanu saistīto siltuma daudzumu. Līdz ar to 

atbilstoši var tikt samazināts temperatūras pieaugums telpā. Savukārt, pazeminoties 

temperatūrai, FMM materiāls nomaina fāzi no šķidras uz cietu un izdala uzkrājušos siltumu 

telpā. Rezultātā mainoties āra gaisa temperatūrai, iekštelpu temperatūras svārstību amplitūda 

var tikt ievērojami samazināta. 

Tabula 1. BioPCM pamatraksturlielumi  

Īpašība BioPCM Q25 M51 

Kušanas temperatūra (°C) 25 

Blīvums (kg/m3) 860 

Īpatnējā siltumietilpība (kJ kg-1 °C-1) 2.1 

Entalpija (kJ/kg) 200 

Viskozitāte pie 30°C (cp) 7 

Viršanas temperatūra (°C) 248 

Siltumvadītspēja (W m-1°C-1) 0.2 

 

Attēls 1. BioPCM Q25 M51 montāža uz sienas LOG stendā. 
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BioPCM Q25 M51 raksturlielumi ir doti produkta tehnisko datu lapā un ir atspoguļoti 

Tabulā 1. Eksperimentālie rezultāti, kas iegūti stendos Botāniskajā dārzā, tika salīdzināti ar 

modelēšanas programmā WUFI+ skaitliski iegūtajiem rezultātiem.  

Papildus BioPCM Q25 M51 materiāla kušanas temperatūra un entalpija tika noteikta ar 

digitālās skenēšanas kalorimetrijas metodi (DSC), izmantojot iekārtu Mettler Toledo DSC. 

Sildīšanas ātrums iekārtai tika uzstādīts 0.5°C/min. Rezultāti ir parādīti attēlā 2. Redzams, ka 

kušanas temperatūra nav tieši 25°C, bet kušana notiek plašā temperatūru intervālā no 20 līdz 

22°C, kā arī entalpijas summārā vērtība nav 200 kJ/kg, bet gan būtiski mazāka - 130 kJ/kg. 

Rezultātu kristisks izvērtējums parādīja, ka:  

- DSC mērījumi nav objektīvi šim materiālam, jo parauga masa mērījumā ir tikai 10 

mg, kas neataino visa materiāla īpašības. Tādējādi analizējamā parauga masai 

vajadzētu būt lielākai.  

 

 

Attēls 2. DSC entalpijas mērījumi BioPCM Q25 M51. 

Informācija par materiāla entalpiju un kušanas temperatūru, kas tika saņemta no 

ražotāja ir dota attēlā 3. Redzams, ka kušanas temperatūra ir no 24 līdz 26 °C (vidēji 25°C), 

kā arī entalpija ir ap 200 kJ/kg. Tādējādi, izmantojot modelēšanas pieeju ar programmu 

WUFI+, pētniecības nolūkos būtu jāizmanto gan ražotāja, gan pašu izmērītie entalpijas dati. 
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Attēls 3. Ražotāja sniegtie BioPCM Q25 M51 entalpijas dati. 

 

2. Temperatūras un ventilācijas režīmi 

Pētījums norisinājās laikā no 2014. gada 12. jūlija līdz 14. augustam. Temperatūras 

režīms stendos netika uzstādīts (telpa netika kondicionēta), taču tika mainīts mehāniskās 

ventilācijas režīms vai veikta loga atvēršanu ventilācijas režīmā. Lai salīdzinātu, vai BioPCM 

Q25 M51 materiālam ir kāda ietekme uz telpas mikroklimatu, par references stendu tika 

izmantots PLY stends, kura temperatūras dinamika visa gada garumā ir ļoti tuva LOG 

stendam, bet vidējā diennakts temperatūra nekondicionētos apstākļos ir par 1°C augstāka. 

Ja stendos tiek uzstādīts brīvais temperatūras režīms ar mehānisko ventilāciju, kas ir 

0.45 1/h, tad fāžu maiņas materiālu pielietojumam telpas optimāla mikroklimata 

nodrošināšanai pie esošajām āra temperatūrām nav efekta. To parāda tas, ka maksimālā 

temperatūra stendos ar un bez fāžu maiņas materiāla praktiski neatšķiras (attēls 4.). Pēc 

vizuālā novērtējuma fāžu maiņas materiāls visu pētījuma periodu bija izkusušā stāvoklī un 

fāžu maiņa (šķidrs/ciets) nenotika. Temperatūras amplitūda telpā diennakts laikā svārstās 2°C 

robežās un netika novērots, ka tā pazeminātos zem BioPCM Q25 M51 kušanas temperatūras 

25°C. Tas nozīmē, ka materiālam nav noticis pilns fāžu pārejas cikls (sacietēšanas - kušanas 

cikls), kas nodrošina liekā siltuma uzkrāšanu un aizvadīšanu. 
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Attēls 4. Āra un stendu iekštelpu gaisa temperatūras periodā no 17.07 līdz 

22.07.2014. 

Lai veicinātu pilnu FMM fāžu pāreju diennakts ciklā brīvas temperatūras režīma 

apstākļos, tika nodrošināta papildus stendu ventilācija ar atvērtu logu ventilēšanās režīmā 

vakara un nakts laikā no 19:00 – 9:00, t.i., tika realizēta tā saucamā nakts ventilācija. 

Temperatūras izmaiņu amplitūda diennakts laikā abos stendos tad sasniedz 3 līdz 4°C (attēls 

5.). Fāžu maiņas materiāla BioPCM Q25 M51 efekts arī šajā gadījumā netika novērots. 

Diennakts laikā temperatūra LOG stendā nokrīt zem ražotāja deklarētās kušanas temperatūras 

25°C, taču reāli netiek novērota fāžu maiņa. Acīm redzot temperatūras samazinājums stendā 

diennakts vēsajā daļā ir nepietiekams, lai nodrošinātu matyeriāla sacietēšanu.  

Papildus tika veikti eksperimentālie pētījumi ar logu atvēršanu 24 h diennaktī vai 

paaugstinātu mehāniskās ventilācijas intensitāti - 0.76 1/h, taču šie ventilācijas režīmi arī 

nedeva vēlamo rezultātu. Izskaidrojums, kāpēc fāžu maiņas materiāli nedeva vēlamo efektu, ir 

nepietiekama temperatūras pazemināšanās telpā diennakts vēsajā daļā āra gaisa temperatūras 

pazemināšanās rezultātā. Iekštelpu temperatūra telpā būtiski nenokrīt zem BioPCM Q25 M51 

kušanas temperatūras 25°C. Tādējādi turpmākajos pētījumos ir jāpalielina gaisa apmaiņa 

naktīs, lai pazeminātu iekštelpu temperatūru diennakts tumšajā laikā. 
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Attēls 5. Āra un stendu iekštelpu gaisa temperatūras laikā no 24.07 – 

28.07.2014. 

Lai eksperimentāli pārliecinātos par BioPCM Q25 M51 kušanas temperatūru tika 

veikta otra eksperimentu sērija. Eksperimentālajos stendos oktobra pirmajā pusē tika ieslēgta 

apsilde un ar gaisa-ūdens siltuma sūkņu palīdzību iekštelpu temperatūra tika paaugstināta līdz 

28°C. Pēc vizuālās pārbaudes un fakta konstatēšanas, ka viss fāžu maiņas materiāls ir izkusis, 

apsilde telpās tika atslēgta un tika veikts iekštelpu temperatūru monitorings. Pēc attēla 6. 

redzams, ka LOG stendā, kurā ir uzstādīti fāžu maiņas materiāli BioPCM Q25 M51, 

pazeminoties temperatūrai pēc apsildes izslēgšanas, temperatūra ilgstoši nepazeminās zem 

25°C, bet paliek nemainīga. Tas nozīmē, ka šajā brīdī notiek fāžu maiņa no šķidrās uz cieto 

fāzi, un tiek atbrīvota siltumenerģija, kas nodrošina konstantu iekštelpas temperatūru noteiktu 

laika periodu, kamēr viss materiāls sacietē. 

Papildus eksperimentiem reālos apstākļos, tika izmantota arī modelēšanas programma 

WUFI+, lietojot reālos klimata datus attiecīgajā laika posmā, lai konstatētu BioPCM Q25 

M51 efektivitāti optimāla iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai. Lai saprastu kā 

modelēšanas rezultāti sakrīt ar reālajiem iekštelpu mērījumiem, tika salīdzinātas WUFI+ 

programmas un reālās PLY references stenda iekštelpu temperatūras.  
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Attēls 6. Stendu iekštelpu gaisa temperatūras no 03.10 – 05.10.2015. 

Attēlā 7. un 8. redzami iepriekš minētā eksperimenta laika periodi, kur reālā iekštelpu 

temperatūra PLY stendā tiek salīdzināta ar modelēšanas programmā WUFI+ iegūto 

temperatūru. Var secināt, ka periodā, kad nebija mehāniskās ventilācijas no 17.07 līdz 22.07, 

rezultāti nedaudz atšķiras, taču 7. attēlā režīmā ar atvērto logu no 19:00 - 9:00 vērojama laba 

rezultātu sakritība. Modelēšanā tika variēta gaisa apmaiņas intensitāte (kārta) pie atvērta loga 

un vislabākā sakritība bija pie apmaiņas kārtas n = 2 1/h. Tādējādi, izmainot WUFI+ 

modelēšanas programmā gaisa apmaiņas kārtas šajos periodos, var spriest, par cik 

nepieciešams palielināt gaisa apmaiņas kārtu diennakts vēsajā daļā, lai iegūtu optimālo 

iekštelpu temperatūras, kurā notiek BioPCM Q25 M51 fāžu maiņas (kušanas – sacietēšanas) 

pilns cikls. 
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Attēls 7. Iekštelpu temperatūru salīdzinājums starp reālo un modelēto situāciju 

PLY stendā no 17.07 – 22.07.2014. 

 

Attēls 8. Iekštelpu temperatūru salīdzinājums starp reālo un modelēto situāciju PLY 

stendā no 24.07 – 28.07.2014. 

Modelēšanas programmā WUFI+ divas reizes tika palielināta gaisa apmaiņas kārta 

modelim, kas veidots, izmantojot reālos klimatiskos apstākļus laika periodā no 24.07 – 
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28.07.2014. Savukārt, attēlā 9. ir redzami rezultāti, kur gaisa apmaiņa naktī ir ļoti intensīva - n 

= 4 (1/h). Iekštelpu temperatūras samazinājums naktī ir vidēji par 1°C. Šāds samazinājums 

nav pietiekošs un nenodrošina pilnu fāžu maiņas ciklu. Attēlā 10. redzams, ka pie gaisa 

apmaiņas intensitātes naktī ar kārtu n = 8 1/h, iekštelpu temperatūras samazinājums ir vidēji 

no 2 līdz 3°C. Pie šādas nakts ventilācijas, fāžu maiņas materiāliem varētu novērot fāžu 

maiņas ciklu.  

 

Attēls 9. Iekštelpu temperatūru salīdzinājums starp reālo un modelēto situāciju PLY stendā no 

24.07 – 28.07.2014. 

 

Attēls 10. Iekštelpu temperatūru salīdzinājums starp reālo un modelēto situāciju 

PLY stendā laikā no 24.07 – 28.07.2-14. 
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Secinājumi 

Līdzšinējos FMM pielietojumu pētījumos konstatēts: 

1. Izmantojot DSC mērījumus organiskas bāzes fāžu maiņas materiāliem nevar iegūt 

ticamus rezultātus entalpijas un kušanas temperatūras noteikšanai. Pārbaudot BioPCM 

Q25 M51 reālos apstākļos, tika iegūta kušanas temperatūra 25°C. 

2. Lai nodrošinātu fāžu maiņas materiāla pilnvērtīgu darbību siltā Latvijas vasaras 

periodā, ir nepieciešams būtiski palielināt gaisa apmaiņas kārtu telpās naktīs, jo reālie 

eksperimenti parādīja, ka loga atvēršana naktī un/vai mehāniskā ventilācija ar 

apmaiņas kārtu n = 0.76 1/h nespēj radīt pietiekami zemu temperatūru, lai fāžu maiņas 

materiāls no izkusuša stāvokļa sacietētu, tādējādi nomainot fāzi no šķidras uz cietu. 

3. Ar modelēšanas programmas WUFI+ tika iegūtas iekštelpu temperatūras, kas atbilst ar 

reālajām temperatūrām stendos. Modelējot lielāku gaisa apmaiņas kārtu attiecīgajos 

laika periodos, tika iegūtas nakts temperatūras stendos, kas ir par 2 līdz 3°C zemākas, 

tādējādi radot iespēju nodrošināt fāžu maiņas materiāla sacietēšanu naktī. Pēc 

modelēšanas datiem gaisa apmaiņas kārta naktī nepieciešama ļoti liela - vismaz n = 8 

(1/h). 

4. Nākamajā vasaras periodā 2015.g. ir plānots un iespējams vēl šī projekta ietvaros 

pētījumu padziļināt, variējot ventilācijas režīmus, kā arī izvērtējot otra CER stendā 

instalētā FMM lietojamību un potenciālo efektivitāti vasarā Latvijas klimatiskajos 

apstākļos.  


