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Abstract 
 
This report is based upon a literature study and aims to give a broad description of Latent 
Thermal Energy Storage (LTES). Current report gives the theoretical background, describes 
components required to use it, looks at associated costs, and shows existing and expected 
future applications.  
 
In LTES a PCM (Phase Change Material) changes phase at a certain temperature. During the 
phase change thermal energy is stored (or removed) in (from) the PCM. This phase change 
can later be used practically in different systems and products to give heat and/or cool on 
demand.  
   
The PCMs in use today almost exclusively undergo the solid-liquid phase change. There are 
today potential solid-liquid PCMs with phase change temperatures between -80 °C to over 
1000 °C. This makes it easy to find PCMs for a desired application. The most used PCMs 
today are water, salt hydrates and paraffin. The PCM usually have to be enclosed in different 
containers in order to be used over repeated phase change cycles.  
 
The applications of the LTES-technology span over a wide domain. PCM are for instance 
used to cool buildings, computers and vehicle components. It can function as a temperature 
adjuster of food, medicine and people. It has the potential to supply heat to buildings and 
industrial processes. New applications are continuously surfacing and new ideas for how the 
LTES technology can be used are being developed. 
 
The use of the LTES-technology has many potential advantages. It can reduce investment 
and running costs of energy systems. It can also provide a more even load on the energy 
systems which in turn can give less operational stoppage – machines are in general more 
reliable during an even, continuous operation. The LTES-technology can directly and 
indirectly lead to environmental benefits, partly because it stimulates an increased use of 
renewable energy sources on behalf of fossil energy sources. 
  
There are possibilities to use other TES methods for energy storage; thermal energy can also 
be stored as sensible heat (by temperature change) or by reversible chemical reactions. The 
LTES method gives an opportunity to store more energy per unit weight and volume than in 
sensible heat storage. From an economic perspective these two methods are on an even level. 
Energy storage in reversible chemical reactions has a larger energy storage capacity than 
LTES. However, this method is in its infancy and is therefore still too expensive.  
 
There is a continuous research and development going on of the LTES technology. The 
research is concentrated on improving the heat transfer to and from the PCM and on finding 
new system solutions for the LTES technology as a whole. Above all, new applications will 
arise in the high temperature area – temperatures over 120 °C.    
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Sammanfattning 
 
Denna rapport bygger på en litteraturstudie och avser att ge en bred beskrivning av en teknik 
kallad LTES (Latent Thermal Energy Storage). Rapporten förklarar teorin bakom tekniken, 
behandlar de komponenter som krävs för att praktiskt kunna använda den, tittar på kostnader 
som är förknippade med den och visar på tillämpningar som finns idag och är förväntade 
inför framtiden.  
 
Vid LTES genomgår ett PCM (Phase Change Material) en fasändring vid en viss temperatur. 
Vid fasändringen lagras (eller avges) termisk energi i (från) PCM:et. Denna 
fasändringsprocess kan sedan användas praktiskt i olika produkter och system för att ge 
värme och/eller kyla efter behov.  
 
De PCM som används idag genomgår nästan uteslutande fasändringen fast-flytande. Det 
finns idag potentiella fast-flytande PCM med fasändringstemperatur mellan -80 °C till över 
1000 °C. Detta gör det lätt att finna ett passande PCM för en önskad tillämpning. De mest 
använda PCM:en idag är vatten, salthydrater och paraffiner. PCM:et måste ofta inneslutas i 
olika behållare för att kunna användas över ett flertal fasändringscykler.  
 
Tillämpningarna för LTES-tekniken spänner över ett brett område. Ett PCM kan till exempel  
användas för att kyla byggnader, datorer och fordonskomponenter. Det kan verka som en 
temperaturreglerare av mat, mediciner och människor. Det har potential att tillhandahålla 
värme till byggnader och för olika industriprocesser. Nya tillämpningar dyker upp 
fortlöpande och idéerna för hur LTES-tekniken kan användas blir allt fler. 
 
Användandet av LTES-tekniken har många potentiella fördelar. Den kan ge lägre 
investerings- och driftskostnader för de energisystem som använder sig av den. Den kan 
också ge en jämnare belastning på energisystemen vilket i sin tur kan medföra mindre 
driftstörningar – maskiner är i allmänhet driftsäkrast vid en jämn, kontinuerlig drift. LTES-
tekniken kan direkt och indirekt ge miljövinster, bland annat eftersom den stimulera till en 
ökad användning av förnyelsebara energikällor på bekostnad av de fossila energikällorna.  
 
Det finns möjligheter att använda sig av andra TES-metoder för energilagring; termisk 
energi kan även lagras genom den temperaturändring ett material genomgår eller genom 
reversibla kemiska reaktioner. LTES-metoden ger möjlighet att lagra mer energi per vikt- 
och volymenhet än metoden där ett materials temperaturändring utnyttjas. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv är dessa två metoder på en likvärdig nivå. Den metod där reversibla kemiska 
reaktioner används har visats sig ha en högre energilagringsförmåga gentemot LTES-
metoden. Denna metod är dock i sin linda och därför mycket dyr.   
 
Det sker idag en fortlöpande forskning och utveckling av LTES-tekniken. Forskningen är 
koncentrerad på att förbättra värmeöverföringen till och från PCM:et och på att finna nya 
systemlösningar för LTES-tekniken som helhet. Framförallt kommer nya tillämpningar för 
LTES-tekniken att dyka upp inom högtemperaturområdet – temperaturer över 120 °C.   
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1 Inledning 
 

 
 

1.1. Bakgrund 
 
Energianvändningen kan variera kraftigt mellan natt och dag och från dag till dag. 
Värmebehovet är till exempel högt under kalla höstmorgnar och vintermånader när 
temperaturen är låg. På motsvarande sätt finns ett behov av kyla under sommarmånaderna 
när solen står som högst. Elbehovet är ofta högt på morgonen, när industrier och hushåll 
vaknar upp till den nya dagen. Redan idag har det ökande behovet av komfortkyla i södra 
Europa inneburit att elbehovet är större för att ge komfortkyla under vintermånaderna än vad 
elbehovet är för att producera värme under sommarmånaderna (IEA, 2002-2004). 
 
Energianvändningen ökar också från år till år och energisystemen måste kontinuerligt 
anpassas till dessa nya villkor. Enligt prognoser gjorda av IEA kommer energibehovet i 
världen att vara nästan 60 procent högre år 2030 än vad det är idag (IEA, 2004). Elbehovet i 
världen uppskattas av samma prognoser att ha fördubblats till år 2030 i jämförelse med idag 
(IEA, 2004).  
 
Energisystemen i samhället måste anpassas för att möta det aktuella energibehov som råder. 
Anpassningen till energibehovet påverkar den utrustning som måste anförskaffas, installeras 
och drivas i hela kedjan, från energileverantör till slutanvändare.  
 
Den energi som ”producerats” (egentligen omvandlats) i större anläggningar distribueras ofta 
som elektrisk ström till slutanvändaren. Hos slutanvändaren omvandlas sedan elen till 
mekaniskt arbete, ljus eller värme. Det är dock svårt att lagra el i större mängder och detta 
innebär att energileverantörerna måste variera sin elproduktion i enighet med det aktuella 
behovet. Detta görs genom att olika anläggningar med olika förutsättningar får tillgodose det 
grund-, mellan- och toppbehov av energi som finns.  
 
Grundlasten täcks av anläggningar som kan leverera sin energi förhållandevis kontinuerligt 
och/eller har en förutsägbar, stor leveranskapacitet – till exempel kärnkraft, avancerad 
ångkraft och kombinerade ång-gasturbinkraftverk. Mellanlasten tas omhand av anläggningar 
som har lättare att variera sin elproduktion något efter rådande behov – till exempel av 
ångkraftverk av enklare karaktär. Topplasten uppfylls av anläggningar som tas i bruk när 
behovet är som störst – till exempel av enkla gasturbinaggregat, dieselmotorer, överlastning 
av grundlastkraftverk, bortkoppling av matarvattenförvärmare i grundlastångkraftverk, 
oljeeldade kraftverk med mera. Flertalet av anläggningarna för spetslasten har höga 
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kapitalkostnader och/eller har höga driftskostnader vid långvarig drift. Den miljöbelastning 
vissa av dessa spetslastanläggningar ger upphov till kan i flertalet fall också vara omfattande.  
 
I mindre anläggningar är det oftast ett värme- och/eller kylbehov som kan uppfyllas av en 
lokal anläggning. Här kan ofta grundlasten ligga på en förhållandevis låg nivå i förhållande 
till det toppbehov av energi som finns – till exempel det toppbehov som uppstår när det 
behövs varmvatten under sommaren. Dessa anläggningar, som är dimensionerade för ett 
visst toppbehov, måste då stora delar av tiden köras på låg belastning, med låg verkningsgrad 
som följd. 
 
Den sneda energibelastningen och det ökande energibehovet kan täckas på en rad olika sätt, 
bland annat av naturligt förekommande energikällor. Naturligt förekommande värmekällor 
utgörs av solvärme och geotermisk värme från jordens inre. Värmen påverkar ett flertal 
material – till exempel byggnader, yt- och grundvatten, ytjord och berg, uteluft med mera. 
De naturligt förekommande kylkällorna är snö och is, samt vatten från mark och djupare 
ytvatten. Potentialen att använda de naturligt förekommande energikällorna för att 
tillhandahålla värme och kyla är mycket stor. Flertalet av dessa energikällor levererar dock 
energin intermittent till slutanvändaren vilket gör dem svår att utnyttja.  
 
Det finns även en mängd andra potentiella värmekällor i samhället som har möjlighet att 
uppfylla delar av nuvarande och kommande energibehov. Dessa har sitt ursprung i 
användning av olika energislag. Under användningen omvandlas energin från en energiform 
till en annan och vid dessa energiomvandlingar kan relativt stora energimängder förloras till 
omgivningen som spillvärme – värme som är svår att utnyttja i praktiken. Värmekällorna kan 
vara den spillvärme som uppstått vid olika industriella processer eller i förbränningsmotorer, 
ligger vilande i kommunalt avloppsvatten eller finns i frånluften från byggnader med mera.  
 
Ett attraktivt sätt att ta tillvara på dessa energikällor är att i termiska energilager magasinera 
det överflöd av energi som de tillhandahåller under perioder när energibehovet är lågt. Den 
lagrade energin kan då sedan användas under perioder med ett högt energibehov. Termiska 
energilager ger därmed en förbättrad möjlighet att ta tillvara på de värme- och kylkällor som 
finns ute i naturen och i samhället. De ger också en chans att täcka topplasten för 
energisystemen.  
 
Termisk energilagring kan ske när ett material genomgår en fasändring, till exempel från fast 
till flytande form, och processen kallas för latent thermal energy storage (LTES). Vid 
fasändringen lagras stora mängder energi i materialet, medan temperaturen hålls i det 
närmaste konstant. Den lagrade energin avges sedan när processen går åt motsatt håll, till 
exempel från flytande till fast form. Den här fasändringsprocessen medför att materialet i 
praktiken har förmågan att tillhandahålla både kyla och värme när behov uppstår i 
byggnader, fordon, olika industriprocesser med mera. De material som används för LTES 
kallas för phase change material (PCM). 
  

1.2. Syfte och omfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att ge en bred beskrivning av LTES-tekniken. Mer 
specifikt avser rapporten  
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att förklara teorin bakom LTES – en beskrivning av de kemiska reaktioner ett material 
genomgår som gör det möjligt att lagra/frigöra värmeenergi, tillsammans med en 
beskrivning av de värmeöverföringsmekanismer som påverkar prestandan för de 
produkter och system som använder sig av LTES-tekniken;  
 
att ge en sammanställning av PCM:en – vilka materialklasser de kan indelas i, vilka 
egenskaper de har, vilka energimängder som kan lagras/frigöras i olika PCM, 
värmekonduktivitetstal med mera Även en prestandajämförelse med andra TES-metoder 
ges; 
 
att behandla de behållare som ofta används för att innesluta PCM:en vid deras fasändring 
– vad de är uppbyggda av och hur de kan modifieras för att förbättra prestandan för de 
produkter och system som använder dem. 
 
att behandla de ekonomiska aspekterna för LTES-tekniken – kostnaden för PCM:en och 
behållarna, de ekonomiska vinster LTES-tekniken kan ge, tillsammans med en 
kostnadsjämförelse med andra TES-metoder.  
 
att ge en historisk återblick av LTES-teknikens utveckling – en överblick den forskning 
som har skett fram till nu, vilka som har utvecklat tekniken och de viktiga pilotprojekt 
som har gjorts;  
 
att visa på den nuvarande användningen av LTES-tekniken – en presentation av de olika 
användningsområden, tillämpningar och systemlösningar som finns för LTES idag. En 
inblick i aktuell FoU ges också; 
 
att ge idéer till framtida tillämpningar och systemlösningar där LTES-tekniken används. 
 

1.3. Metod 
 
En litteraturstudie utgjorde grunden för examensarbetet. Litteraturstudien har omfattat 
böcker, rapporter, referat och artiklar. Personliga kontakter med sakkunniga forskare, 
tillverkare och användare togs också under arbetets gång. Detta för att ge en så komplett bild 
av LTES-tekniken som möjligt. 
 

1.4. Avgränsningar 
 
Eventuella avgränsningar presenteras i anslutning till texten. 
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2 LTES  
 

 
Detta kapitel är ett teoriavsnitt där det ges en beskrivning av de processer som möjliggör 
LTES. De principer som presenteras i kapitlet är generella men gäller för alla LTES-system 
och -produkter som visas senare i rapporten. 
 

2.1. Funktionsprincip 
 
Processen vid LTES kan indelas i två steg.  
 
I det första steget överförs värme till PCM:et från en omkringliggande värmekälla. Detta 
sker när temperaturen för värmekällan är högre än temperaturen för PCM:et. Värmen kan 
komma från en rad värmekällor. Den kan till exempel utgöras av värmen som bildats i en 
människokropp, spillvärmen som uppstått i en industriprocess eller den av solen uppvärmda 
inomhusluften. PCM:et fungerar i detta steg som en värmesänka, upptar värmen och 
genomgår en fasändring, till exempel från fast till flytande form. Förloppet innebär att den 
termiska energin för PCM:et ökar medan det motsatta förhållandet gäller för värmekällan, 
där den termiska energin sjunker. I detta steg kyls med andra ord något i PCM:ets 
omgivning, till exempel den varma människokroppen eller inomhusluften, av PCM:et när det 
genomgår sin fasändring. Samtidigt som detta sker laddas PCM:et med värme; det är värme 
som nu ligger latent, vilande, och är redo att frigöras. Figur 1 nedan ger en bild på 
värmeutbytet som sker mellan värmekällan och PCM:et i det första steget. 
 

 

 
Figur 1:Värmeutbytet mellan en värmekälla och ett PCM. 
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Värmen frigörs från PCM:et till en omkringliggande värmesänka i det andra steget, när 
temperaturen för PCM:et är högre än temperaturen för värmesänkan. Värmesänkan kan i 
detta steg vara den ursprungliga värmekällan som har avkylts och/eller en annan mottagare i 
PCM:ets omgivning. PCM:et kan i detta steg ses verka som värmekälla och avger den 
lagrade värmen när temperaturen för PCM:et sjunker och PCM:et genomgår en fasändring åt 
motsatt håll, till exempel från flytande till fast form. Förloppet innebär att den termiska 
energin för PCM:et minskar medan det motsatta förhållandet gäller för värmesänkan, där den 
termiska energin ökar. I detta steg förser PCM:et på så vis värme till något i sin omgivning, 
till exempel en avkyld människokropp eller kall inomhusluft, samtidigt som PCM:et laddas 
med kyla. PCM:et besitter nu en förmåga att ta upp värme om temperaturen för något i dess 
omgivning stiger och kan på så sätt återigen ge kyla till något i sin omgivning enligt steg ett. 
Figur 2 nedan ger en bild på värmeutbytet som sker mellan PCM:et och dess omgivning i det 
andra steget. 
 

  

 
Figur 2: Värmeutbyte mellan en värmekälla, ett PCM och en slutlig mottagare.  

 
Teoretiskt kan de två stegen i processen upprepas cykliskt ett oändligt antal gånger.  
 
Principiellt kan det vid LTES därmed sägas att ett material – ett PCM – genomgår en 
fasändring inom det temperaturintervall som processen fortlöper. Det sker också en 
värmeöverföring, från värmekällan till PCM:et och därefter från PCM:et till värmesänkan. 
Teorin bakom dessa processer är värd en närmare titt. 
 

2.2. Energilagringsprocessen 
 
Den energi som avges alternativt lagras när ett material1 ändrar sin temperatur utan att en 
fasändring sker kallas för sensibel termisk energi. Materialet i fråga kan utgöras av 
grundämnen, kemiska föreningar och substanser. Ändringen i termisk energi för materialet, 
Q [J], sker proportionell mot skillnaden mellan initialtemperaturen T1 [K] och 
sluttemperaturen T2 [K], materialets specifika värmekapacitet c [J/kg·K] och dess massa 
[kg], enligt 

                                                 
1 Eftersom avsnittet avser att ge en generell bild av de processer som sker i ett godtyckligt material vid en 
temperaturökning används inte begreppet PCM inledningsvis. Det kan också argumenteras att det istället för 
”material” borde betecknas ”ämne”. Eftersom examensarbetet handlar om energilagring i phase change 
materials ansågs det dock bättre att konsekvent använda ordet ”material”.  
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∫ ⋅⋅=
2

1

T

T

dTcmQ    [J]   Ekvation 1 

 
Den specifika värmekapaciteten är materialberoende och är därmed olika för olika material. 
Är materialet i gasform används olika specifika värmekapaciteter beroende på om systemet 
som använder materialet står under konstant tryck under energilagringsprocessen eller om en 
konstant volym råder under förloppet.  
 
Vid fortsatt energitillförsel (ökad temperatur) uppnås till slut ett tillstånd där de 
intermolekylära krafterna inte räcker till för att hålla ihop atomstrukturen fullständigt och 
materialet genomgår en fasändring. Även vid en fasändring ändras den termiska energin i 
materialet. Temperaturen håller sig under hela fasändringsprocessen i det närmast konstant2. 
Fasändringen inträffar vid en viss specifik temperatur, beroende på vilket material det är. 
Den energi som avges eller lagras vid en fasändring kallas för latent termisk energi och ges 
av 
 

 fasändringhmQ ∆⋅=  [J]   Ekvation 2 

 
där ∆hfasändring avser den specifika fasändringsentalpin [J/kg]. Övriga beteckningar och 
enheter är enligt tidigare definition.  
 
Olika fasändringar kan förekomma för ett material. De fasändringar som vanligtvis brukar 
talas om är de som går från fast till flytande form och de som går från flytande form till 
gasform. Det finns också en möjlighet att ett material från sitt fasta tillstånd direkt kan 
övergå till gastillståndet. Denna fasändring kallas för sublimering. Ett material kan också 
lagra/avge latent energi trots att det under hela processen befinner sig i ett fast eller ett 
flytande tillstånd; när termisk energi tillförs mjuknar materialet, när energi avges hårdnar 
det. De här ”fasändringarna” betecknas med att materialet går från fast till fast fas respektive 
från flytande till flytande fas. Värden på fasändringssentalpier finns tabellerat. 
 
När processen går åt motsatt håll avges samma energimängder som lagrades när materialet 
gick från fast till flytande, från flytande till gas, från fast till fast eller från flytande till 
flytande form.  
 
För ett visst tryck inträffar fasändringen vid en materialspecifik temperatur och den sker ofta 
tillsammans med en volym- och densitetständring för materialet. Detta åskådliggörs av Figur 
3 nedan som visar på ett exempel på en fasändringsyta för ett material.  

                                                 
2 På grund av hysteresis-effekten sker inte fasändringarna riktigt vid en konstant temperatur, utan en viss, 
mycket måttlig, temperaturändring sker. Hysteresis-effekten innebär att ett system inte hinner reagera 
ögonblickligen på de ändringar som olika krafter påverkar systemet med – en viss fördröjning sker alltid. 
Hysteresis-effekten vid en fasändring orsakas av att atomerna/molekylerna i materialet har problem med att 
”hinna med” att omstrukturera sig.   
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Figur 3: Fasändringsyta för ett material som kontraherar vid stelning. I figuren 
framkommer hur tryck, volym och temperatur samverkar för ett material när det 
omvandlas från ett aggregationstillstånd till ett annat. Konstanttemperaturlinjen 
och konstanttrycklinjen framkommer i figuren. Källa: hyperphysics, år saknas. 

 
Om ett materials temperatur ändras inom ett temperaturintervall som innefattar en 
fasändringsprocess kommer både sensibel och latent termisk energi att avges alternativt 
lagras, enligt 
 

   [J]  Ekvation 3 fasändring

T

T

hmdTcmQ ∆⋅+⋅⋅= ∫
2

1

 
Beteckningar och enheter är enligt tidigare definition.  
 
I de material som används i praktiska LTEL-system och -produkter lagras ofta både sensibel 
och latent termisk energi. Det som bestämmer hur mycket energi som kan lagras däri är 
skillnaden mellan den högsta och den lägsta temperaturen som processen genomgår vid 
energilagringen samt vilket/vilka material som PCM:et utgörs av.  
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2.3. Värmeöverföringen 
 
Värme kan principiellt sett överföras på tre olika sätt3. 
 

2.3.1. Konduktion 
 
Konduktion är överföring av termisk energi från en varm sektion i ett material till en annan, 
kallare sektion i samma material eller mellan olika material som står i fysisk kontakt med 
varandra. Konduktion kan ske i fasta material, såväl som för de som är i flytande och 
gasform. I fasta material beror det på vibrationer i molekylstrukturen tillsammans med den 
energitransport som sker genom att fria elektroner vandrar över molekylstrukturen. För 
material i flytande form eller gasform beror konduktionen på molekylernas slumpmässiga 
rörelser som i sin tur ger upphov till kollisioner däremellan. 
 
Enligt Fouriers lag ges värmeöverföring genom konduktion av 
 

 
dL
dTAk

dt
dQ

t ⋅⋅−=  [W]   Ekvation 4 

 
där dQ/dt är värmeflödet per tidsenhet [W], k är värmekonduktiviteten för materialet 
[W/m·K], A är arean för ytan [m2] i rät vinkel till riktningen på värmeflödet och dT/dL är 
temperaturskillnaden längs värmeflödets väg [K/m]. Värmeflödet går alltid i riktningen från 
en högre till en lägre temperatur och temperaturgradienten blir negativ när temperaturen 
minskar med ett ökande L. För att göra värmeöverföring i den positiva L-riktningen till en 
positiv kvantitet finns därför minustecknet i högerledet på Ekvation 4. Exempel på 
värmekonduktivitetstal för olika ämnen ges i Tabell I i Appendix. 
 
Figur 4 nedan ger ett exempel på värmeöverföring genom konduktion. 
 
 

   
Figur 4: Konduktion mellan ett varmt PCM och ett 
närliggande kallare föremål. 

 

                                                 
3 Detta avsnitt ska endast ses ge en introduktion i ämnet. De mekanismer som ligger till grund för 
värmeöverföring är komplexa och en djupgående beskrivning av dessa faller utanför detta examensarbetes 
område. 
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2.3.2. Konvektion 
 
Konvektion är värmeöverföring mellan en solid och en strömmande fluid, i flytande form 
eller i gasform. Vid konvektion är det de kombinerade effekterna av konduktion och 
fluidrörelser som transporterar energin. Desto snabbare en fluid rör sig över ytan, desto 
större blir värmeöverföringen. Om fluiden istället är stillastående sker värmeöverföringen 
mellan soliden och fluiden helt och hållet via konduktion. Konvektion uppträder naturligt om 
fluidrörelsen orsakas av densitetsskillnader till följd av temperaturskillnader i fluiden. 
Konvektion kan också uppträda påtvingat om fluiden fås strömma över föremålet med hjälp 
av externa medel, såsom en fläkt, pump eller av vinden.  
 
Newtons kyllag ger ett uttryck för värmeöverföring genom konvektion, enligt 
 

)( fluidyta TTAh
dt
dQ

−⋅⋅=  [W]  Ekvation 5 

 
där h är värmeöverföringstalet vid konvektion för materialet [W/m2·K], Tyta är ytans 
temperatur [K] och Tfluid är fluidens temperatur [K]. Övriga beteckningar och enheter är 
enligt tidigare definition. Värdet på h är beroende på alla de variabler som påverkar 
konvektion, till exempel materialets ytstruktur, hur fluiden rör sig över ytan, fysikaliska 
egenskaper hos fluiden och dess hastighet – det är följaktligen ingen materialkonstant som 
fallet är med värmekonduktivitetstalet, k, vid konduktion. Exempel på värmeöverföringstal 
för olika typer av konvektion ges i Tabell II i Appendix. 
 
Figur 5 nedan ger ett ger ett exempel på värmeöverföring genom konvektion. 
 

 
Figur 5: Naturliga konvektionsströmmar kring ett varmt PCM.  

 

2.3.3. Strålning 
 
Strålning är energi som utstrålas av materia som elektromagnetiska vågor beroende på 
ändringar i elektronkonfigurationen för atomerna och molekylerna. Alla kroppar över 
absoluta nollpunkten emitterar strålning. Till skillnad mot konduktion och konvektion kräver 
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strålning inget medium för att värmeöverföring ska kunna ske. Vid värmeöverföring genom 
strålning är främst värmeutbytet mellan två kroppar som är av intresse. Desto högre 
temperatur en kropp har, desto större strålningsmängd emitterar denna. Om två kroppar med 
olika temperatur placeras så att de ligger inom varandras strålningszoner kommer den kropp 
med lägre temperatur att absorbera mer strålningsenergi än vad den emitterar. Därmed höjs 
temperaturen på denna. På motsvarande sätt kommer den kropp som är vid en högre 
temperatur initialt att emittera mer strålningsenergi än vad den mottar, med minskad 
temperatur på denna som följd. Värmeöverföring genom strålning beror dels på de 
temperaturer kropparna har och dels på deras inbördes positioner i förhållande till varandra. 
 
Enligt Stefan Boltzmanns lag ges värmeöverföring genom strålning från en icke-svart kropp 
av 
 

4
ytaTA

dt
dQ

⋅⋅⋅= σε   [W]                        Ekvation 6 

 
där ε är emissiviteten för ämnet, det vill säga kvoten mellan den energi som utstrålar från 
kroppen i förhållande med den energi som utstrålar från en svart kropp med samma 
temperatur. För en absolut svart kropp är följaktligen ε = 1. Faktorn σ är Stefan-Boltzmanns 
konstant [W/m2K4]. Övriga beteckningar och enheter är enligt tidigare definition. Exempel 
på emissionsstal för olika ytor ges i Tabell III i Appendix. 
 
Den strålning som emitteras, träffar slutligen på en kropp som antingen absorberar, a, 
reflekterar, r, eller transmitterar, t, strålningen. Enligt definition fås att 
 

     Ekvation 7 1=++ tra
 
En kropp som absorberar all inkommande strålning kallas för en svart kropp och här är 
därmed r = 0, t = 0 och a =1.  
 
Figur 6 nedan ger ett exempel på värmeöverföring genom strålning. 

 

 
Figur 6: Ett varmt PCM emitterar strålning som tas emot av ett kallare föremål. 

 
I praktiken överförs värme med en kombination av konduktion, konvektion och strålning, 
även om något eller ett par av sätten kan vara dominerande. Den totala värmeöverföringen 
mellan ett PCM och dess omgivning blir då en kombination av ekvationerna 4, 5 och 6.
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3 PCM:en 
 

 
Huvudkomponenten i de produkter och system som utnyttjar LTES-tekniken är det PCM 
som genomgår en fasändring för att lagra eller avge energi.  
 
Beteckningen PCM står för ett fasändringsmaterial med goda latenta egenskaper. Begreppet 
”goda latenta egenskaper” innebär att PCM:et ska uppfylla vissa krav, framförallt att de ska 
ha en hög energidensitet och att de ska kunna genomgå ett flertal fasändringar utan att 
prestandan försämras. Det arbetas idag också på att presentera en PCM-logotyp som kommer 
att fungera som en kvalitetsstämpel för kommersiella produkter.  
 
I kapitlet görs först en indelning av PCM:en i olika huvudklasser. Därefter behandlas de 
upptagna klasserna mer ingående, med avseende på bland annat egenskaper och prestanda 
En prestandajämförelse med andra förekommande TES-metoder ges också i slutet av 
kapitlet. 
 
PCM:et som används i systemen och produkterna lagrar i viss utsträckning sensibel energi 
men det mesta av energin lagras som latent energi – den energi som lagras ges av den 
tidigare visade Ekvation 5. I kapitlet kommer därför avsnittet om prestandan för PCM:en att 
fokusera uteslutande på den latenta energilagringsförmåga som PCM:en uppvisar och inte på 
deras sensibla energilagringsförmåga.  
 

3.1. PCM:ens huvudklasser 
 
En huvudindelning av PCM:en går att göra enligt de fasändringar som de genomgår. 
Indelningen visas i Figur 7 nedan. 
 

PCM 

Flytande-gas Fast-fast Fast-flytande Fast-gasFlytande-flytande 

 
Figur 7: Huvudindelning av PCM:en.  
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3.2. Fast-flytande PCM 
 

3.2.1. Materialklasserna 
 
De potentiella fast-flytande PCM:en indelas i de organiska och oorganiska familjerna som 
med fördel kan indelas vidare i olika materialklasser. Den gjorda indelningen av de fast-
flytande PCM visas i Figur 8 nedan. 
 
 

Fast-flytande 
PCM  

Oorganiska Organiska 

Paraffiner 
 

Icke-paraffiner 
 

Salt-/ 
vattenbaserade 

föreningar 

Salthydrater 

Saltlösningar 

Salter 

Fetter 

Alkoholer 

Glykoler 

Eutektiska 
salter 

Övriga 
oorganiska 
föreningar 

Fluorider 

Hydroxider 

Klorider 

Karbonater 

Nitrater 

Vatten 

Gashydrater 

 
Figur 8: Familjeträd för fast-flytande PCM.  

 
De organiska och oorganiska PCM:en besitter olika egenskaper. Dessa egenskaper 
bestämmer i praktiken vilka tillämpningar de produkter och system som använder sig av ett 
PCM kan komma att få. 
 

3.2.2. Egenskaper och prestanda – organiska PCM 
 
De organiska PCM:en indelas i paraffiner och icke-paraffiner. Från denna huvudklass är det 
främst paraffinerna som används praktiskt idag. Paraffinerna är oljebaserade och består 
huvudsakligen av raka kolvätekedjor (He B. och Martin V., 2005). Till kolvätekedjan är 
alkangrupper kopplade och de får därmed den kemiska formeln CnH2n+2. Icke-paraffinerna är 
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syror med den kemiska formeln CH3(CH2)2nCOOH. De utgörs främst av fetter men även 
alkoholer och glykoler räknas till dessa.  
 
Smälttemperaturen för de organiska PCM:en varierar i relation till den mängd kolatomer 
som de innehåller. Molekylerna i paraffin innehåller mellan 14-40 kolatomer medan icke-
paraffinerna innehåller 8-15 stycken (Stovall T. K., 1989). Organiska PCM finns med 
smälttemperaturer inom ett stort intervall. Det smälttemperaturintervall som de återfinns 
inom har utökas med åren; enligt en bedömning gjord av Stovall 1989 hade paraffinerna då 
smälttemperaturer på mellan 2 – 80 °C, medan IEA 2002 anger att det sträcker sig uppåt 
cirka 100 °C (IEA, 2002-2004). Fetterna har ett liknande smälttemperaturintervall som 
paraffinerna, om än lite smalare – mellan cirka 10 – 60 °C (IEA, 2002 – 2004).  
 
De organiska PCM:en har en latent energilagringsförmåga per viktenhet på uppåt 240 kJ/kg 
vid fasändringen fast-flytande (Neuschuetz M., 2005). Värmekonduktiviteten ligger inom 
spannet 0,15 – 0,35 W/m2·K (IEA, 2002 – 2004; O'Conner J. och Weber R.,1997). Detta är 
ett lågt värde i jämförelse med många material – i nivå med värmekonduktiviteten för trä. 
Generellt sett uppvisar PCM:en en dålig konduktivitet. 
 
Organiska PCM kan anses vara kemiskt stabila och de behåller därmed sin prestanda vid ett 
flertal fasomvandlingscykler. De organiska PCM:en genomgår relativt stora volymändringar 
när de ändrar fas, mer än för de oorganiska PCM:en – uppåt tio procent för paraffinerna 
(Dinçer I. och Rosen M. A.., 2002).  
 
De organiska PCM:en kan inneslutas i de flesta byggmaterial och de är inte är benägna att ge 
upphov till rostproblem. De organiska PCM:en är ej heller toxiska. Den relativt stora 
brandrisken är dock ett orosmoment med organiska PCM. 
 

3.2.3. Egenskaper och prestanda – oorganiska PCM 
 
De oorganiska PCM:en består av salt-/vattenbaserade föreningar tillsammans med övriga 
oorganiska föreningar. Från denna huvudklass är det främst salthydrater och vatten som 
används praktiskt idag.  
 
De salt-/vattenbaserade föreningarna utgörs av salthydrater, salter, vatten, eutektiska salter 
och gashydrater. Salthydraterna bildas när oxider och hydroxider utspäds i en syralösning. 
Salthydraternas kemiska formel är X·nH20, där X betecknar en oorganisk förening. Ett 
eutektiskt salt är en kombination av två eller fler föreningar av oorganiskt ursprung och de 
uppför sig som salthydrater. Fasändringstemperaturen är här lägre än de ingående 
komponenternas enskilda fasändringstemperaturer – detta är definitionen av begreppet 
”eutektisk”. Gashydrater bildas när vatten och gas blandas. Både eutektiska salter och 
gashydrater kan användas för att höja frystemperaturen på vatten.  
 
De ”övriga” oorganiska föreningarna utgörs av nitrater, hydroxider, klorider, karbonater och 
fluorider. Ofta kan en metall på ett eller annat sätt vara kopplad till molekylstrukturen för 
dessa föreningar. Att placera dessa materialklasser i en egen grupp på detta övergripande sätt 
kan motiveras med att LTES-system och -produkter som använder sig av dessa PCM idag 
bara existerar på experimentstadiet – både information om och tillämpningar för dessa är 
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sparsam i dagsläget. Deras höga smälttemperaturer öppnar dock möjligheten att verka i 
högtemperatursystem i framtiden.  
 
De oorganiska PCM:en spänner över ett stort fasändringstemperaturintervall. Salt-
/vattenbaserade PCM är de enda med smälttemperatur under 0 °C och finns med 
smälttemperaturer från cirka -90 till 120 °C. De PCM som används praktiskt idag finns dock 
inom ett något snävare temperaturintervall, mellan -30 – 90 °C. De övriga oorganiska 
föreningarna finns med smälttemperaturer från cirka 170 °C och uppåt 1 000 °C.  
 
Jämfört med organiska PCM har oorganiska PCM generellt sett en högre latent 
energilagringsförmåga per volymenhet vid fasändringen fast-flytande, mellan 250 – 
400 MJ/m3 (He B. och Martin V., 2005), och den termiska konduktiviteten är generellt sett 
också något högre. Det finns också metallbaserade eutektiska PCM med relativt god 
värmekonduktivitet, uppåt 100 W/m2·K (O'Conner J. och Weber R., 1997), vilket är 
betydligt högre än för de flesta icke-eutektiska organiska och oorganiska PCM:en.  
 
Ett problem för vissa oorganiska PCM kan vara en förlust av prestanda över tiden genom en 
process som kallas för dekomposition. Dekomposition inträffar när ett salt-/vattenbaserat 
PCM smälter inkongruent, vilket innebär att det delar upp sig i två olika tillstånd under 
fasomvandlingsprocessen, ett fast och ett flytande med olika densitet. Den del av PCM:et 
som har ett tillstånd med en högre densitet lägger sig i botten på det inneslutande kärlet och 
processen blir irreversibel. Genom att använda speciella gelatinämnen, ett slags 
förtjockningsmedel, med en liknande kristallstruktur som ursprungsämnet kan denna effekt 
motverkas (Lane G. A., 1991). En nyare typ av PCM med kristallina alkyl-kolväten har 
också visat sig vara mer effektiv och har inte lika omfattande problem vid fasövergångarna 
(U.S. Department of Energy, år saknas). De behåller därmed sin prestanda över ett betydligt 
större antal smält/stelningscykler. Ett oorganiskt eutektiskt PCM har dock inte så omfattande 
problem med underkylning som de icke-eutektiska PCM:en kan ha. 
 
Flertalet salt-/vattenbaserade oorganiska PCM kan också vid fasändringen fast-flytande 
genomgå en process som kallas underkylning. När ett PCM stelnar vid sin smälttemperatur 
börjar det bildas kristaller i smältan, kristaller som sedan successivt byggs på av den 
omkringliggande smältan. Vid underkylning är dock antingen bildningen av dessa kristaller 
alltför långsam vid smälttemperaturen eller så går påbyggnaden av dessa kristaller när väl 
kristallerna har bildats alltför sakta. En kombination av dessa effekter är också möjlig. För 
att sätta fart på reaktionen måste temperaturen därför sänkas lägre än PCM:ets 
smälttemperatur. Det vill säga, PCM:et stelnar i praktiken vid en temperatur som är lägre än 
dess smälttemperatur. Skillnaden i temperatur mellan när PCM:et smälter och stelnar kan i 
och med fenomenet underkylning vara så stor som 4 – 6 °C (Ulfvengren R., 2005). Om ett 
energilagringssystem har ett PCM som stelnar under sin förväntade smälttemperatur kan 
prestandan försämras kraftigt – sker ingen kristallisation, sker ingen energiavgivning. 
Underkylning kan motverkas genom att tillföra så kallade kristallationsämnen. Lämpliga 
kristallationsämnen upptäcks ofta genom upprepade försök – så kallad trial and error – och 
det finns nu passande kristallationsämnen till ett flertal PCM:s (Dinçer I. och Rosen M. A., 
2002). Effektiva kristallationsämnen kan minska skillnaden i beräknad och verklig 
temperatur för stelning till mindre än 2 °C (Ulfvengren R., 2005). I vissa fall kan 
föroreningar i PCM:et verka som en katalysator för att kristallation ska ske. Föroreningen 
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verkar då som en substans där kristallationen kan starta. För att vara ett effektiv 
kristallationsämne bör föroreningen (Dinçer I. och Rosen M. A., 2002): 
 

 ha en högre smältpunkt än den högsta temperatur som uppnås i PCM:et under 
processcykeln; 

 vara olöslig i vatten vid alla temperaturer; 
 inte forma fasta lösningar med PCM:et; 
 ha en kristallstruktur liknande PCM:et; 
 ha molekyler vars storlek inte skiljer sig mer än 10 procent från de i PCM:et; 
 inte ha egenheten att vilja reagera med PCM:et. 

 
Även här, i hänseende på underkylning, klarar sig ett eutektiskt oorganiskt PCM bättre än 
dess icke-eutektiska motsvarighet. 
 
Eftersom oorganiska PCM ofta är saltbaserade har de en tendens att ge rostproblem i de 
system där de används. De kan också förlora eller, om de är hydroskopiska, uppta vatten när 
de genomgått ett flertal fasomvandlingscykler. Det är därför viktigt att de inkapslas i 
passande behållare med rätta egenskaper.  
 

3.2.4. Sammanställning av egenskaper och prestanda 
 
Figur 9 nedan ger en grafisk bild av var de beskrivna materialklasserna kan återfinnas med 
avseende på smälttemperaturer och -entalpier.   
 

 
Figur 9: Potentiella PCM tillsammans med deras smältentalpier och de 
temperaturområden inom vilka de är verksamma. Källa: IEA, 2002 - 2004.  
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I Tabell 1 nedan ges en sammanställning av egenskaperna för de beskrivna 
materialklasserna. 
 

Tabell I: Egenskaper och prestanda för de beskrivna materialklasserna. Egenskaperna är bedömda 
relativt varandra och ger inte ett absolut värde på en viss egenskap, utan ska endast ses som en 
jämförelse klasserna emellan. Tabellen bygger på ett flertal källor och visar ett generellt intervall för de 
olika storheterna. Därmed kan tabellen endast ses ge en fingervisning på materialklassernas prestanda. 

                 Materialklass 
 
 
Egenskap/storhet  

Organiska 
paraffiner 

Organiska 
icke-

paraffiner 

Oorganiska 
salt-/vatten- 

baserade 

Övriga 
oorganiska  

∆hsmält [kJ/kg] 100 – 240 150 – 200 150 – 300 150 – 400 
Smälttemperatur [°C] 0 – 100 30 – 200 -90 –  120 170 – 1 000 
k [W/m·K] 0,15 – 0,35 0,15 –  0,16 0,5 – 20 10 – 100 
Densitet [kg/m3] 800 – 1 800 900 – 1 800 900 – 2 200 900 – 4 000 
Termisk expansion Hög Måttlig Låg Låg 
Dekomposition Nej För vissa För vissa Nej 
Underkylning Nej Nej För vissa Nej 
Korrosivitet Nej För vissa Hög För vissa 
Toxicitet Nej För vissa För vissa Nej 
Brandrisk Hög Hög Låg Nej 
Källor: O'Conner J. och Weber R., 1997; Dinçer I. och Rosen M. A., 2002; IEA, 2002 - 2004; 
Neuschuetz M, 2005. 

 
Det ska noteras att i Tabell 1 anges ett generellt temperaturintervall för de potentiella 
PCM:en, vilket inte är detsamma som det temperaturintervall som de kommersiellt använda 
PCM:en har - temperaturer för de kommersiellt tillgängliga PCM:en återfinns generellt sett 
inom ett lite snävare intervall. En mer komplett sammanställning av egenskaper som 
smälttemperatur, smältentalpi, densitet mm för de potentiella PCM:en finns i Appendix, 
Tabell IV, medan en sammanställning av de idag kommersiellt använda PCM:en finns 
tabellerat i Appendix, Tabell V. 
 

3.3. Övriga fasändringar 
 
Idag används nästan inga PCM som genomgår en fast-gas eller en flytande-gas fasändring i 
LTES-system och -produkter (Abhat A.,1983; Gates J., 2000; Neuschuetz M., 2005; U.S. 
Department of Energy, år saknas; Dinçer I. och Rosen M. A., 2002). Orsakerna till det är 
dels den stora volymändring som ett PCM genomgår när den omvandlas från fast eller 
flytande till gas samt dels även svårigheten med att lagra PCM:et när den sedan är i 
gastillstånd. Inte heller de fast-fast och flytande-flytande PCM:en förekommer särskilt ofta i 
LTES-system och -produkter, eftersom de lagrar förhållandevis lite energi i jämförelse med 
det fast-flytande PCM:en (Abhat A.,1983; Gates J., 2000; Neuschuetz M., 2005; U.S. 
Department of Energy, år saknas; Dinçer I. och Rosen M. A., 2002). Informationen om de 
PCM som genomgår dessa fasändringar är därför sparsam – det finns forskare och tillverkare 
som anser att begreppet PCM endast är synonymt endast med fasändringen fast-flytande.  
 
De PCM som genomgår en flytande-gas fasändring utgörs främst av gashydrater (Kirol L. 
och Rockenfeller U., 2004; Neuschuetz M., 2005). Det är vanskligt att ange ett 
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fasändringstemperaturintervall men i förhållande till fasändringen fast-flytande förskjuts 
temperaturintervallet uppåt för dessa PCM. 
 
De fast-fast PCM som används idag är främst så kallade polyalkoholer, till exempel 
pentaerytritol, C5H15O4 (Kirol L. och Rockenfeller U., 2004). Ofta används dessa PCM inte 
till TES utan istället som minnen för lagring av data (Lai S., 2005; Simmtester, 2005) – en 
CD-skiva lagrar till exempel sin information genom att ytskiktet tillåts genomgå en fast-fast 
fasändring. 
 
Flytande-flytande PCM utgörs främst av glykoler eller föreningar bestående av glykol och 
någon annan substans (Kirol L. och Rockenfeller U., 2004). Etylen-glykol är ett exempel på 
en sådan förening.  
 

3.4. Prestandajämförelse med andra TES-metoder 
 
Förutom system som utnyttjar i huvudsak den latenta energilagringskapaciteten i ett material 
finns det också system som uteslutande använder sig av ett materials sensibla 
energilagringskapacitet – till exempel bergvärmesystem. Detta är en etablerad teknik. 
 
En jämförelse mellan potentialen för latent och sensibel energilagring visar att ett latent 
system som genomgår en fasändring generellt sett kan lagra mer värme än ett sensibelt 
system, både per vikt- och volymenhet.  
 
Fortlöper energilagringsprocessen mellan ett snävt temperaturintervall är skillnaden per 
viktenhet förhållandevis stor. Skillnaden blir dock snabbt mindre med ett ökande 
temperaturintervall. Detta åskådliggörs tydligt av Figur 10 nedan. 
 

Energilagringskvot - Latent/sensibel
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Figur 10: Jämförelse av värmelagringskapacitet mellan ett paraffinbaserat latent system 
och ett vattenbaserat sensibelt system.  

 
Figur 10 visar ett paraffinbaserat LTES-system i jämförelse med ett vattenbaserat sensibelt 
TES-system. Det är antaget att vattnet har en specifik värmekapacitet motsvarande 4,19 
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kJ/kg·K. Den specifika värmekapaciteten för paraffinet antas vara 2,1 kJ/kg·K och den 
specifika smältentalpin är 180 kJ/kg. 
 
Som Figur 10 visar har ett LTES-system en betydligt större energilagringskapacitet per 
viktenhet än ett sensibelt TES-system endast om temperaturskillnad mellan 
energilagringsprocessens lägsta och högsta temperatur är liten; med ovan nämnda 
förutsättningar kan en nio gånger större värmemängd lagras vid en temperaturskillnad på 
fem grader. Däremot passerar det vattenbaserade sensibla TES-systemet det paraffinbaserade 
LTES-systemet vid cirka 86°C – detta framkommer dock ej i Figur 10.  
 
Används andra material blir förutsättningarna annorlunda – vatten har för övrigt ett högt 
värde på den specifika värmekapaciteten. Tendensen är dock detsamma oavsett vilka 
material som används. 
 
LTES-system har också en betydligt större energilagringskapacitet per volymenhet i 
jämförelse med sensibla TES-system. Som Tabell 2 nedan visar kan mycket stora 
energimängder lagras i små volymer om materialet genomgår en fasändring. Tabell 2 ger 
även en överblick på fysiska egenskaper för några material som är vanliga att användas 
(både direkt och indirekt) i latenta och sensibla system.  
 
Tabell II: Fysiska egenskaper för material som är vanliga i latenta och sensibla system. 

Material cp
[kJ/kg·K] 

k*  
[W/m·K] 

∆hsmält 
[kJ/kg] 

Densitet 
[kg/m3] 

Energi- 
lagrings-
kapacitet, 

ingen 
fasändring 
[kJ/m3·K] 

Energi- lagrings- 
kapacitet, vid 
fasändring ** 

[kJ/m3] 

paraffin    2,1 – 2,9 0,15 – 0,35 100 – 240 800 – 1 800 1 680 – 5 220 80 000 – 432 000 
Salthydrat    ~ 3,6 0,5 – 1,3 150 – 300 900 – 2 200 3 240 – 7 920 135 000 – 660 000 
Vatten 4,2 0,60 333 998 4 182 332 334 
Granit 0,8 3,5 - 2 700 2 160 - 
Betong (torr)    0,9 0,4 – 1,7 - 1500 – 2400 1 380 – 2 208 - 
Gips     1,1 1,3 - 970 1 067 - 
Trä (tall) 0,4 0,14 - 520 208 - 

Källa: Nordling C. och Österman J.,2004.  
* Vid temperaturen 293 K, utom för vatten, som är vid temperaturen 292 K. 
** Här är det antaget att materialet genomgår en fullständig fast-flytande fasändring. 
 
 
Det finns också möjligheter till termisk energilagring genom reversibla kemiska reaktioner. 
Vid reaktionen uppdelas en fast eller flytande förening till en fast eller flytande del och en 
del som är i gasfas. Reaktionen kan beskrivas enligt 
 

 gasdeflyellerfastförening BAvärmeAB +⇔+ tan   Ekvation 8 

 
 
Den termiska energi som avges alternativt lagras ges av 
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 reaktionhmQ ∆⋅=   [kJ]   Ekvation 9 

 
där ∆hreaktion är reaktionsentalpin [kJ/kg] för förloppet. Övriga beteckningar och enheter är 
enligt tidigare definition. Värden på reaktionsentalpier finns tabellerade. 
 
Att använda sig av reversibla kemiska reaktioner är dock en förhållandevis ny metod för 
TES och system som utnyttjar tekniken existerar för närvarande mest på försöksstadiet. 
 
Det är svårt att göra en heltäckande jämförelse på värmelagringskapaciteten metoderna 
emellan eftersom det beror på så många faktorer – vilket/vilka material som utgör 
lagringsmedium, den specifika värmekapaciteten, vilka temperaturintervaller energilagrings-
processen går mellan, eventuella smältentalpier med mera. En generell bild kan dock ges; 
enligt IEA kan det genom latenta metoder lagras energi i storleksordningen 100 kWh/m3, 
med sensibla metoder 10 kWh/m3 medan de metoder som använder sig av reversibla 
kemiska reaktioner lagrar 1 000 kWh/m3 (IEA, 2002 – 2004). 
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4 PCM-behållarna 
 

 
När PCM:et är tänkt att cykliskt genomgå ett flertal fasändringar måste det inneslutas för att 
det inte ska förloras till omgivningen vid fasändringen eftersom det då blir lättflyktigt. Ett 
vanligt sätt att innesluta PCM:et är att placera det i olika behållare.  
 
Kapitlet visar hur behållarna kan vara utformade och vilka krav som ställs på dem och hur de 
kan hjälpa till med värmeöverföringen till och från PCM:et. 
  

4.1. Behållarna 
 
Storleken på behållarna kan variera från endast någon tiondels millimeter till över en meter. 
Är behållarna små, i storleksordningen µm, så kallade de för mikrokapslar. Materialet som 
används till behållarna kan vara metall, plast, kompositer med mera. Formen på behållarna 
varierar och de kan vara designade speciellt för att passa en viss, specifik systemlösning eller 
för att passa till generella tillämpningar. Exempel på behållare ges i Figur 11 nedan. 
 

 

 
S
t
B

Figur 11: Exempel på PCM-behållare, plast till vänster och i mitten, aluminium till höger. Källor (från
vänster till höger): TCP Reliable Corporation, 2005; Laminarmedia, 2005; Climator, 2005.  
tora krav ställs på behållarna. De ska innesluta PCM:et vid fasändringarna, motstå 
emperaturväxlingar, mekaniskt slitage och ibland kunna motstå stora tryckändringar. 
ehållarna kan behöva väljas efter det PCM som placeras däri. Till exempel anses det 
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generellt vara svårare att innesluta salthydrater gentemot paraffiner: de små 
vattenmolekylerna har lättare att diffundera ut genom behållare som är gjorda av plast (IEA, 
2002-2004). Det finns även en risk att PCM:et kan reagera med plasten, ”äta” sig in i den, 
med tiden (Ulfvengren R., 2005).  
 
Vid fasändringen ändras volymen på PCM:et och behållarna måste dimensioneras efter den 
största volym PCM:et uppnår vid LTES-processen. Detta medför att en dålig 
värmeöverföring uppstår vid fasändring eftersom kontakten mellan PCM:et och behållaren 
delvis bryts – luftfickor uppstår. För att förbättra värmeöverföringen kan därför ett 
utfyllnadsmaterial och/eller bikakestrukturer med bättre konduktivitet än PCM:et i sig 
placeras i behållarna (Hoogendoorn C. J. och Bart G. C. J., 1992; Faber C. et al, 1999). Ett 
utfyllnadsmaterial kan till exempel utgöras av metallringar medan bikakestrukturerna främst 
utgörs av aluminium eller av olika kompositmaterial. I Figur 12 nedan visas en bild av en 
bikakestruktur. 
 

 
Figur 12: Bikakestruktur av kompositmaterial. Källa: 
Hiebler S. et al., 2002. 

 
Genom dessa åtgärder kan förbättringen av värmeöverföringen vara avsevärd. Generellt ger 
en bikakestruktur en bättre värmekonduktivitet än ett utfyllnadsmaterial – upp till en faktor 
hundra jämfört med om endast PCM används (Hiebler S et al., 2002). Konvektion och 
strålning bidrar mycket till den totala värmeöverföringen i bikakestrukturerna (Setterwall F., 
2005). 
 
Volymen av ett utfyllnadsmaterial eller en bikakestruktur medför nackdelen att mindre 
volym blir tillgängligt för PCM:et. Även i detta avseende har en bikakestruktur fördelar 
gentemot ett utfyllnadsmaterial, eftersom den ger ett lägre volymupptagande. En väl 
designad bikakestruktur upptar cirka 10 procent av volymen i behållaren (Hiebler S. et al., 
2002). Det negativa volymupptagandet som dessa konstruktioner medför måste vägas mot 
den förbättrade värmeöverföringen de ger – för vissa tillämpningar kan de vara fördelaktiga 
att använda, för andra inte.  
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5 Ekonomi  

 
 
I detta kapitel ges en inblick i den aktuella kostnaden och den förväntade 
kostnadsutvecklingen för PCM:en, för behållarna och för de system som använder sig av 
LTES-tekniken. I slutet av kapitlet presenteras även fallstudier som ger exempel på de 
ekonomiska resultat användandet av LTES-tekniken kan medföra, även i jämförelse med 
andra TES-metoder.  
 
Informationen i varje fallstudie bygger i de flesta fall på en och samma källa och den är 
därför angiven i en fotnot i anslutning till rubriken. Källan kan ses gälla hela den aktuella 
fallstudien om ej annat anges. I fallstudierna är texten kursiverad och marginalerna indragna 
för att dessa avsnitt ska särskilja sig från övrig text. 
 

5.1. PCM:en 
 
De PCM som kommer till användning är mycket varierande, vilket gör att det är svårt att ge 
en komplett bild av kostnaden. En viss generell inblick i kostnaden för PCM:en har dock 
erhållits under det att informationen till rapporten har insamlats.  
 
Det bedöms ofta generellt att PCM:en är billiga, framförallt de oorganiska PCM:en 
(CSENG, 2005; Dinçer I. och Rosen M. A., 2002; Gates J., 2000). Det kan till exempel 
förstås genom att det inte finns någon direkt kostnaden för naturligt bildad snö och is; den 
ligger där i väntan på att användas - däremot kan det finnas en indirekt kostnad, för snön och 
isen kanske måste transporteras till en uppsamlingsplats innan den kan komma till 
användning. Det bedöms också att övriga oorganiska PCM:en, de som inte innefattar snö och 
is, har en relativt låg kostnad i förhållande till de organiska PCM:en (Gates J, 2000; Kirol L. 
och Rockenfeller U., 2004). Dock ska det tas med en viss reservation; Geyer M. bedömde 
kostnaden för några vanligt använda oorganiska PCM och den varierar markant för dessa – 
mellan 1,2 till 24 US$/kWh (9,4 till 188 SEK, omvandlat med valutakurs som var aktuell vid 
rapportens publiceringsdatum). Bedömningen visas sammanställd i Tabell 3 nedan.  
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Tabell III: Kostnad per kg och per kWh  för några oorganiska PCM. 

PCM Kostnad [US$/kg (SEK*/kg)] Kostnad [US$/kWh (SEK*/kWh)]
NaNO3 0,20 (1,57) 3,60 (28,26) 
KNO3 0,30 (2,36) 4,10 (32,19) 
KOH 1,00 (7,85) 24,00 (188,40) 
NaCO3-
BaCO3/MgO 

2,00 (15,7) 17,00 (133,45) 

NaCl 0,15 (1,18) 1,20 (9,42) 
Na2CO3 0,20 (1,57) 2,60 (20,41) 

Källa: Geyer M. et al, 2002. 
* Omvandlat till SEK med valutakurs som var aktuell vid rapportens publiceringsdatum. 
 
Allmänt kan sägas att denna variation i kostnad inte bara är aktuell för de oorganiska 
PCM:en utan även gäller för organiska PCM (Ulfvengren R, 2005; Neuschuetz M., 2005).  
 
Det ska också hållas i åtanke att det inte nödvändigtvis endast är kostnaden för PCM:et i dess 
ursprungliga form som utgör den enda utgiften med PCM:et; PCM:et måste ofta 
vidareförädlas innan det kan komma till praktisk användning (CSENG, 2005; Dinçer I. och 
Rosen M. A., 2002). Till exempel behöver de oorganiska PCM:en ofta kristallations- 
och/eller gelatinämnen för att komma tillrätta med sina problem med underkylning och 
dekomposition. Detta fördyrar de produkter och system som använder sig av dessa 
oorganiska PCM.  
 
Det finns en uppfattning bland tillverkare, forskare och användare att kostnaden för PCM:en 
kommer att sjunka i takt med att tekniken blir mer etablerad (Dinçer I. och Rosen M. A., 
2002; He B. och Martin V., 2005; Neuschuetz M., 2005). Inga konkreta siffror på hur 
mycket kostnaden kommer att minska med står dock att finna. 
 

5.2. Behållarna 
 
Kostnaden för behållarna är även den svår att få en sammanhängande bild av. Kostnaden för 
de enklaste behållarna, till exempel av plast, är inte alltför stor men används aluminium ökar 
kostnaden. Används sedan bikakestrukturer för att förbättra värmeöverföringen skjuter 
kostnaden i höjden, eftersom dessa är mycket dyra i dagsläget (Setterwall F., 2005).  
 
Även för behållarna finns uppfattningen att kostnaderna kommer att sjunka i framtiden 
(Dinçer I. och Rosen M. A., 2002; Neuschuetz M., 2005), med hur mycket är dock få som 
vill bedöma. 
 

5.3. Systemen 
 
De ekonomiska utvärderingar som har gjorts för LTES-tekniken har istället varit fokuserade 
på att analysera kostnaden för de systemlösningar som använder sig av ett PCM. Bland annat 
har en ekonomisk kalkyl gjorts för att beräkna de ekonomiska följder installationen av ett 
LTES-system kan få.  
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5.3.1. Fallstudie – kalkyl på kylsystem, USA4 
 

Benz S. och Valenta P. har utfört ett beräkningsexempel där en byggnad hade en 
antagen kyllast på 400 ton – ett tons kylkapacitet har ett kylsystem som kan frysa ett 
ton nollgradigt (icke-fruset) vatten på ett dygn (motsvarar cirka 3,5 kW) (Boles M. A. 
och Çengel Y. A., 2002). Denna kyllast måste täckas av ett kylsystem med samma 
kylkapacitet, 400 ton (cirka 1 400 kW). Kyllasten för en ”typisk” 200 m2 stor villa i 
USA ligger på 3 ton-nivån (cirka 10,5 kW) (Boles M. A. och Çengel Y. A., 2002) och 
detta är med andra ord en stor byggnad. Byggnaden antogs ha ett toppbehov av kyla 
mitt på dagen medan kyllasten under natten var obefintlig. 
  
Två olika kylsystem som kunde uppfylla kylbehovet föreslogs. Det ena systemet 
använde sig av kylmaskiner som togs i bruk under dagen när behov av kyla fanns. 
Detta system var med andra ord dimensionerat efter det toppbehov av kyla – 400 ton 
– som byggnaden hade. I det andra systemet användes förutom kylmaskiner även ett 
PCM. I det här systemet antogs att kylmaskinerna fick gå mer kontinuerligt under 
dagen; under natten när kyllasten är obefintlig laddades PCM:et med kyla, kyla som 
sedan användes under dagen när kyllasten var hög.  
 
Figur 13 nedan visar en skiss av kyllasten för byggnaden varierade under dygnet 
(markerat i rött i figuren) och hur ett LTES-system kunde fördela kyllasten över 
dygnet. Här laddades LTES-systemet med kyla under natten (markerat i blått i 
figuren) och tog på dagen hand om topplasten (sektionen av kyllasten som ligger 
mellan de gula strecken i figuren) för systemet.  

 

 
Figur 13: Kyllasten  för byggnaden fördelas över dygnet med hjälp av LTES-systemet. 
Källa: Benz S. och Valenta P., 2004. 

Genom att lagra kyla i LTES-systemet på detta sätt bedömdes kylmaskiner, pumpar, 
distributionssystem med mera kunna dimensioneras för en lägre topplast och därmed 
ge en lägre investeringskostnad.  

                                                 
4 Källa: Benz S. och Valenta P., 2004. 
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En sammanställning av den beräknade investeringskostnaden för det föreslagna 
LTES-system i jämförelse med systemet med enbart kylmaskiner ges av Tabell 4 
nedan. 

 
Tabell IV: Investeringskostnaden för LTES-systemet. Kostnaderna för LTES-systemet är relativt 
investeringskostnaden för systemet som enbart har kylmaskiner installerade. 

 Komponent Investeringskostnad [$ (SEK*)] 
Kylare - 63 000          (-494 550) 
Kyltorn                   - 10 500            (- 82425) 
Distributionsrör - 60 000          (- 471 000) 
Kondensatorrör   - 4 000           (- 31 400) 
Pumpar   - 3 000          (- 23 550) 

B
es

pa
ri

ng
ar

 

Elinstallationer - 28 000        (- 219 800) 
Lagringsenheter för is                    105 500           (828 175) 
Etylen-glykol      4 900             (38 465) 
Värmeväxlare    20 000           (157 000) 

E
xt

ra
 

U
tg

ift
er

 

Betongkonstruktioner      7 200             (56 520) 

∑  - 30 900, ~ $80/ton (- 242 565, ~628 SEK/ton) 
Källa: Benz S. och Valenta P., 2004. 
* Omvandlat till SEK med valutakurs som var aktuell vid rapportens publiceringsdatum. 

 
LTES-systemet gav enligt detta beräkningsexempel en investeringsbesparing på drygt 
$30 000 (drygt 240 000 SEK, omvandlat med valutakurs som var aktuell vid rapportens 
publiceringsdatum).  

 

En annan beräkning har visat på det ekonomiska resultat som ett LTES-system kan ge i 
jämförelse med systemlösningar där de andra TES-metoderna har använts. 

 

5.3.2. Fallstudie – topplastsystem i samverkan med BTES-system, 
Sverige5 

 
He B. och Martin V. har utvärderat kostnaden för olika system som kan ta hand om 
topplasten för ett BTES-system (Borehole Thermal Energy Storage) – ett sensibelt system.  
 
BTES-system används ofta som ett grund- och mellanlastkylsystem medan ett annat 
system tar hand om toppkyllasten. Ofta används mekaniska kylare för att täcka denna 
topplast. De mekaniska kylarna är dock ofta eldrivna och de har ofta ozonnedbrytande 
köldmedier. He B. och Martin V. studerade därför andra topplastsystem som skulle 
hjälpa BTES-systemet att täckta kylbehovet. 
 
BTES-systemet antogs vara anslutet till en villa med en antagen kyllast på 200 kW. I den 
förslagna systemlösningen sattes BTES-systemet att ta hand om halva belastningen, 100 

                                                 
5 Källa: He B. och Martin V., 2005. 
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kW, och topplastsystemet den andra hälften. Maximal förväntad varaktighet för 
toppkylbelastningen sattes till tre timmar vilket ger att kapaciteten på topplastsystemet 
måste vara 300 kWh.  
 
En rad olika systemlösningar för att täcka topplasten gavs. Ett alternativ var att anlägga 
ett extra borrhål för att täcka toppkylbehovet. Ett annat alternativ var att till den 
befintliga värmepumpen ansluta ännu en kondenskylare. Det tredje alternativet var att 
använda sig av ett stratifierat kylvattenlager (SCWS) i anslutning till BTES-systemet. Det 
fjärde alternativet var att ansluta ett LTES-system till BTES-systemet – 6 ton PCM 
bedömdes behövas. 
  
I Tabell 5 nedan visas resultatet av kalkylen.  
    

   Tabell V: Kostnader förknippade med de olika systemlösningarna. 

Toppkylningstillämpning Investeringskostnad 
[kEuro (kSEK*)] 

Årlig 
kapitalkostnad 
[kEuro (kSEK*)] 

Årlig 
underhållskostnad 
[kEuro (kSEK*)] 

Total årskostnad 
[kEuro (kSEK*)] 

Extra borrhål 68,5 (646,6) 4,5 (42,5) 0,1 (0,9) 4,6 (43,4) 

Befintlig värmepump 
med tillagd 
kondenskylare 

11 (103,8) 1,1 (10,4) 1 (9,4) 2,1 (19,8) 

SCWS 11 (103,8) 0,8 (7,55) 0,1 (0,9) 0,9 (8,5) 

PCM-lager 3,5 (33,0) för tank 

24 (226,6) för PCM  

0,26 (2,5) för tank 

2,47 (23,3) för 
PCM 

0,1 (0,9) 2,9 (27,4) 

Källa: He B. och Martin V., 2005. 
   * Omvandlat till SEK med valutakurs som var aktuell vid rapportens publiceringsdatum. 
 

Enligt He B. och Martin V. visade kalkylen att anläggningen av ytterligare ett borrhål 
var det dyraste alternativet, trots att livslängden bedömdes vara 40 år. Det stratifierade 
kylvattenlagret var det billigaste alternativet. Alternativen med LTES-systemet och en 
extra kondenskylare placerade sig mellan dessa alternativ, kostnadsmässigt sett.  

 

I en annan studie har investeringskostnaden per kWh beräknats och jämförts mellan de olika 
TES-metoderna. 
 

5.3.3. Fallstudie – jämförelse mellan olika TES-metoder, Tyskland.6 
 

Geyer M., Herrmann U. och Kearney D. har genomfört en ekonomisk jämförelse 
mellan olika TES-system. De olika TES-systemen som undersöktes var fyra sensibla 
system, två LTES-system och ett system som använde sig av reversibla kemiska 
reaktioner – de tre olika sätten termisk energi kan lagras på.  
 
Olika koncept tittades på vilket gör att jämförelsen endast kan ses ge en fingervisning 
om kostnaden för de olika TES-metoderna. De flesta av systemen var anslutna till ett 

                                                 
6 Källa: Geyer M. et al., 2002. 

 
 33



Ekonomi 
 

solfångarsystem i samarbete med en ångturbin. Dock var ett av LTES-systemen 
kopplade till en okänd last och det system som använde sig av reversibla kemiska 
reaktioner var anslutet till kyllasten från en dator. 
 
Ett av de sensibla systemen använde sig av betong som lagringsmedium. De andra tre 
sensibla systemen använde sig av salt som lagringsmedium; ett av dessa system 
använde sig av fast salt medan de två andra använde sig av smält salt. Notera dock 
att ingen fasändring var aktuell för de system som använder sig av smält salt - idén 
med det smälta saltet är att det kan användas som värmebärare i ett 
distributionssystem. De latenta systemen använde sig av salthydrater som PCM 
medan det system som utnyttjade sig av reversibla kemiska reaktioner använde sig av 
en ammonium/kväveblandning.  
 
Resultatet från den ekonomiska jämförelsen visas i Figur 14 nedan. 
 

 
Figur 14: Ekonomisk jämförelse mellan olika TES-system. Källa: Geyer M. et al., 2002. 

 
I Figur 14 är kostnaden angiven i US$/kWh och avser endast investeringskostnaden 
för de föreslagna systemen. De fem staplarna längst till vänster visar kostnaden för 
de fyra sensibla systemen och det LTES-system som var anslutet till 
solfångarsystemet i samarbete med ångturbinen. Andra stapeln från höger visar 
kostnaden för LTES-systemet som var kopplat till den okända lasten, medan stapeln 
längst till höger visar det system som använde sig av reversibla kemiska reaktioner. 
 
Även om jämförelsen kanske haltar något visar den ändå att de system som använder 
sig av reversibla kemiska reaktioner verkar vara dyra i förhållande till de sensibla 
och latenta systemen; både kostnaden för lagringsmediet och kostnaden för 
värmeväxlarkonstruktionen var förhållandevis dyr. De två sistnämnda TES-
metoderna ligger på en förhållandevis likvärdig nivå enligt denna jämförelse. 

Exempel på kostnader för mer konkreta tillämpningar där LTES-tekniken används visas i 
efterföljande kapitel. 
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6 Teknikens historia 
 

 
Detta kapitel ger en historisk återblick på hur LTES-tekniken har utvecklats; de upptäckter 
och den forskning som har banat väg för dagens tillämpningar. Kapitlet ger också ett 
historiskt tvärsnitt över de tillämpningar som växte fram under denna period.  
 

6.1. Före 1900-talet 
 
Sensibla energilagringssystem har använts under årtusenden. De människor som först lärde 
sig att använda eld upptäckte snart att stenar kunde läggas i en brasa för att värma upp stenar, 
som då höll värmen länge efter det att elden hade slocknat. Därmed gavs möjlighet att 
använda den lagrade värmen som värmekälla och till matlagning vid senare tillfällen. I de 
första kylsystemen användes isblock, upptagna från sjöar och vattendrag. Isen användes i 
sågspånsisolerade förråd för att kyla mat och dryck. Med tiden blev förråden mer och mer 
välisolerade, vilket ökade den praktiska nyttan avsevärt.  
 
Under senare delen av 1800-talet kom de första latenta systemen för värmealstring. I dessa 
system användes salter som PCM för att värma upp stolsäten i brittiska tågvagnar under de 
kallaste dagarna. PCM:et bestod av sodium-tiosulfat-pentahydrat som smälte/stelnade vid 
44,4 °C och lades i metall- eller gummiväskor (Dinçer I. och Rosen M. A., 2002). 
 

6.2. 1900 – 1950-talet 
 
LTES-tekniken utvecklades och nya användningsområden dök upp. Under början på 1900-
talet användes PCM för köldlagring i olika lastbils- och tågtransportapplikationer (Dinçer I. 
och Rosen M. A., 2002). Lite senare utvecklades värmeplattor för att ge hotell och 
restauranger möjlighet att hålla maten varm för gästerna och sängvärmare för att hålla 
patienter på sjukhus komfortabla (Lane G. A., 1983a). I början på 1940-talet en sängvärmare 
som använde sodium-metaborate som PCM (Bowen C. T., 1949).  
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Telkes M. var en av pionjärerna med att använda PCM i byggnader för värmelagring. 1946 
byggdes ett hus i Dover, USA, där PCM:et Glaubersalt (Na2SO4) tog tillvara på energi från 
ett antal solfångare. Värme som genererades i dessa solfångare transporterades via ett 
fläktsystem till LTES-systemet. Genom att använda 21 ton PCM kunde systemet lagra cirka 
11 MJ värme. LTES-systemet hade en kapacitet att tillhandahålla 21-gradig värme för huset 
under perioder med upp till sju dagars molnigt väder, utan att något annat värmesystem 
behövde användas (Frysinger G. A. och Sliwkowski J., 1987).   
 
NASA var också tidigt ute med att finna tillämpningar för LTES-tekniken. Under mitten på 
1900-talet sponsrade NASA ett projekt, där möjligheter för PCM att kyla elektronisk 
utrustning undersöktes (Dinçer I. och Rosen M. A., 2002). Resultatet från projektet fick sin 
första användning i rymdfarkosten Apollo 15 där ett LTES-system användes för att kyla 
datorer och solcellssystem. Apollo 15:s landfordon hade också ett LTES-system för att kyla 
kommunikations- och elektronisk utrustning, där PCM:et som användes var paraffin 
(Frysinger G. A. och Sliwkowski J., 1987).  
 

6.3. 1950 – 1970-talet 
 
1955 testades ett LTES-system som lagrade värme för bostäder till de anställda på 
Philadelphia Electric Co. LTES-systemet laddades med värme av elpatroner från perioder 
under dygnet när elbehovet och -tariffen var lägre – under natten. Systemet hade en potential 
för att lagra drygt 420 MJ värme (Brandsetter A. och Kaneff S., 1990). 
 
Försöksprojekt för att använda tekniken i byggnader dök upp allt mer och det byggdes upp 
ett flertal hus med PCM. Lawrence Gardshire konstruerade ett hus i Mexico där ett PCM 
kallat Borex användes tillsammans med Glaubersalt (Ghoneim A. A. och Klein S. A., 
1991). 1959 startades ett husprojekt av Hodgins och Hoffman vid the Royal Military Collage 
i Kanada. De tog hjälp av Telkes M. med designen av LTES-systemet. Här användes 12 ton 
Glaubersalt, som var mixat med sodium-silikat (Lane G.A., 1983a). 
 
Det experimenterades vidare med PCM för att lagra solvärme i byggnader under 1960-talet, 
samtidigt som the Joint Heat Pump Committee of the Association of Edison Illuminating 
Companies och Edison Electric Institute i USA gjorde försök för att införliva PCM i 
distributionssystem. Försöken visade dock att systemen behövde utvecklas ytterligare; det 
PCM som användes – disodium-väte-fosfat-dodekadrat – tappade lite prestanda vid varje 
cykel eftersom PCM:et inte stelnade/smälte fullständigt vid fasomvandlingarna.  Försöken 
upphörde 1954 på grund av dessa och andra problem med systemet. Under 1960-talet löste 
dock Telkes M. delvis de problem som hade uppstått vid fasomvandlingarna; genom att 
alltid låta en viss mängd NA2HPO4·H2O blandas i PCM:et kunde fasomvandlingarna 
fortlöpa mer obehindrat, med bibehållen prestanda för distributionssystemet. Den nya 
systemlösningen patenterades av Telkes M., tillsammans med Herrick C. S. och Etherington 
T. L. vid General Electric och kom senare till användning över hela USA (Bromley A. K. R 
och McKay E. M., 1994).  
 
Nya tillämpningar dök upp där LTES-tekniken användes för att värma upp människor som 
varit nedkylda under längre perioder. 1965 utvecklades en överlevnadsdräkt med en 
inbyggd, uppvärmd ryggplatta för dykare, äventyrare och flygare, där saltet lithium-hydrid 
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användes som PCM (Malueos M. G. och Davy J. J., 1965). Det utvecklades också 
räddningssäckar för människor. Dessa innehöll skumgummi som hade impregnerats med 
oorganiskt salthydrat, med smälttemperatur mellan 28 – 45 ˚C (Feldman J. E., 1965). 
 

6.4. 1970 – 1990-talet 
 
1971 startades ett forskningsprogram för latent energilagring. Syftet var att finna organiska 
och oorganiska PCM som var lämpliga för värme- och kyllagring, tillsammans med att 
presentera ekonomiska analyser och lagringskapacitet för olika PCM. Forsknings-
programmet sponsrades av the National Science Foundation, USA. Resultatet visade att 
salthydratet K2HPO4.6H2O och paraffinvaxer var de mest lämpade för applikationer i 
luftkonditioneringssystem. De två bäst lämpade PCM:en för uppvärmning av byggnader 
bedömdes vara Zn(NO3)2*6H2O och Ca(NO3)*4H2O (Bromley A. K. R. och McKay E. M., 
1994). 
 
Vid kriget mellan Israel och arabländerna och efterföljande oljeembargo 1973 förändrade 
oljepriserna radikalt i världen. Oljeembargot medförde också att västvärlden insåg hur 
känslig deras energiförsörjning var för politiska händelser och minskningen av oljeförråden. 
För att möta dessa nya hotbilder instiftades ett flertal myndigheter och organisationer i 
Storbritannien, USA, Tyskland och Frankrike med syftet att forska på förnyelsebara 
energikällor och alternativa energisystem. Under de kommande åren forskades det mest på 
solenergi, användning av spillvärme och värmelagring. Under denna tid fick termisk 
energilagring en allt större betydelse i forskningsprogrammen (Lane G. A., 1983). 
 
I takt med att forskningen på termisk energilagring ökade, finansierade the National Science 
Federation i USA en undersökning av potentialen för nära 20 000 olika PCM. 
Undersökningen utfördes av forskargruppen Dow Chemical, den ledande forskargruppen på 
PCM under 1970-talet. Resultatet blev att endast en procent av alla de undersökta PCM:en 
bedömdes ha potential till praktiska tillämpningar som motiverade fortsatta studier. Dessa 
PCM var olika kongruent smältande salthydrater och organiska material (Lane G. A., 1983).   
 
Även på institutet för energibevarande vid universitetet i Delaware experimenterades för 
köldlagring under tidigt 1970-tal. Telkes M. arbetade på ett energilaboratorium som kallades 
för Solar One Experimental. Byggnaden inhyste olika saltbaserade energilagringssystem. Ett 
LTES-system använde Glaubersalt som smälte/stelnade vid 12,7 °C i samspel med 
solfångare för värmelagring (Dinçer I. och Rosen M. A., 2002). 
 
Ett av de tidigt identifierade problemen med saltbaserade PCM var att det tappade prestanda 
om det inte hade förmåga att smälta/stelna fullständigt vid varje fasomvandling – 
dekomposition. Redan efter 1000 fasomvandlingar började systemen märkbart tappa 
prestanda. Ett flertal forskare arbetade med detta problem och de fann att prestandan 
förbättrades märkbart om ett gelatinämne användes. Ett väl passande gelatinämne tillät 
fasomvandlingarna att fortlöpa mer fullständigt, vilket möjliggjorde avsevärt fler 
smält/stelningscykler. Telkes M. och Marks S. B. vid universitetet i Delaware och Rueffel P. 
G. vid Saskatchewan Minerals Co. lyckades förbättra prestandan genom nya gelatinämnen 
(Lane G. A., 1983a).  
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Dow Chemicals undersökningar hade visat att paraffin på grund av sin relativt billiga 
kostnad, stora tillgång och passande egenskaper hade goda förutsättningar för energilagring i 
hus och byggnader. I Dow Chemicals undersökningar hade det dock fokuserats på 
salthydrater och andra oorganiska PCM, vilket öppnade dörren för ytterligare studier på 
paraffiner. Bailey J. vid the North Carolina State University gjorde tillsammans med sina 
medhjälpare försök med bikakeformade aluminiumstrukturer som innehöll paraffin med en 
smälttemperatur på 36 °C (Lane G. A., 1983a). Galloway T. R. vid Lawrence Livermoore 
Laboratory använde samma paraffin och konstruerade 1974 tre olika LTES-system: en 
cistern fylld med PCM som laddades av värmeväxlarspiraler av plast, stålburkar fyllda med 
PCM som var omgivna av vatten och en stor, inkapslad disk med paraffin också den 
omgiven av vatten (Neeper A. D., 1989). 
 
Under 1970- och 1980-talet kunde flertalet organisationer erbjuda fasändringsprodukter för 
lagring av solvärme. Dow Chemicals hade tidigt en produkt ute som smälte/stelnade vid 27,2 
°C. Solvärmeindustrin upplevde dock generellt en nedgång under den här perioden och deras 
produkt fick inget fotfäste på marknaden (Dinçer I. och Rosen M. A., 2002).  
 
1982 installerade Transphase Systems Inc. det första köldlagringssystemen för kommersiella 
och industriella byggnader. I systemen användes salter som PCM (Dinçer I. och Rosen M. 
A., 2002).  
 

6.5. 1990-talet 
 
Forskning och utveckling av nya energisystem för latent värme- och köldlagring har under 
1990-talet varit omfattande. Forskningsinstituten i USA har mest koncentrerat sig på 
oorganiska PCM, medan europeiska institut har fokuserat sina studier på organiska PCM 
(Gates J., 2000). Utanför USA:s gränser har Japan en ledande roll inom utvecklingen av 
LTES-tekniken, med stark ekonomisk uppbackning från staten. Sverige, Frankrike, 
Tyskland, Italien och Sovjetunionen har också har bidragit till utvecklingen av LTES-
tekniken.  
 
Samarbetet mellan forskare och tillverkare av PCM är idag gott; forskare får ofta fri tillgång 
till olika PCM från tillverkarna för användning i olika pilotprojekt. Många av 
forskningsrönen har också fått praktiska tillämpningar och kommit ut på den kommersiella 
marknaden; flertalet tillverkare har växt fram och nya tillämpningar dyker fortlöpande upp.  
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7 Dagens tillämpningar 
 

 
 
I detta kapitel visas hur LTES-tekniken införlivas i produkter och system idag och vilka 
tekniska designkriterier de uppförs efter. Användningsområdena och tillämpningarna speglar 
till stor del den forskning och utveckling som presenterades i förra kapitlet men nya idéer har 
också dykt upp. I anslutning till texten presenteras fallstudier som ger en god representation 
av hur LTES-tekniken tillämpas.  
 
Informationen i varje fallstudie bygger i de flesta fall på en och samma källa och den är 
därför angiven i en fotnot i anslutning till rubriken. Källan kan ses gälla hela den aktuella 
fallstudien om ej annat anges. I fallstudierna är texten kursiverad och marginalerna indragna 
för att dessa avsnitt ska särskilja sig från övrig text. 
 

7.1. Designkriterier  
 
PCM:et väljs med en viss fasändringstemperatur beroende på systemets eller produktens 
syfte och användningsområde vilket kan variera kraftigt. Om PCM:et till exempel ska ge 
komfortkyla till oss människor kan en fasändringstemperatur under 20 grader vara passande. 
Om PCM:et istället ska kyla en maskin kan en betydligt högre fasändringstemperatur vara 
lämplig.  
 
Mängden PCM som används är olika beroende på vilken värme-/kyllast det ska svara mot 
och det kan därför variera från ett fåtal gram till flera ton material. Det PCM som används 
för att svara mot en viss värme- och/eller kyllast behöver inte nödvändigtvis utgöras av en 
sammanhängande enhet utan kan fördelas i delenheter. Det finns olika anledningar till det. 
Dels finns fördelar med att fördela PCM:et i små delenheter för att förbättra 
värmeöverföringen till och från PCM:et. Dels kan också det utrymme som finns tillgängligt 
för PCM:et vara olika stort. 
 
LTES-tekniken kan användas för lång- och korttidslagring av värme och kyla. Vid 
långtidslagring strävas det efter att minimera värmeöverföringen mellan PCM:et och dess 
omgivning då även en liten värmeöverföring kan ge mycket stora förluster sett över en 
lagringssäsong. Vid långtidslagring är det därför viktigt att isolera PCM:et. Med 
långtidslagring menas här tidsrymden månader och år. Vid korttidslagring finns istället ofta 
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en önskan att maximera värmeöverföringen så att värmeöverföringen mellan PCM:et och 
dess omgivning sker ögonblickligen. Detta för att PCM:et ska kunna avge/uppta 
värmeenergin snabbt och på så sätt svara på temperaturändringar så direkt som möjligt – 
även om det lagrats stora mängder energi i ett PCM hinner det inte komma omgivningen 
tillgodo om värmeöverföringen till/från detta sker alltför långsamt. Detta kan ge en relativt 
hög värmeförlust men eftersom den sker under en begränsad tidsrymd innebär det att 
förlusterna är överkomliga. Med korttidslagring menas här tidsrymden timmar och dagar. 
 

7.2. Användningsområden och tillämpningar 
 
I byggnader upplevs atmosfären som komfortabel om temperaturen varierar lite under 
dygnet. Med detta i åtanke kan ett PCM användas för att ge en jämn inomhustemperatur i 
byggnaden. LTES-tekniken har inte minst visat sig vara lämplig för att tillhandahålla kyla 
och det finns idag system både för långtids- och korttidslagring. Det är idag vanligt att is, 
snö och salthydrater används som PCM för detta ändamål.  
 
Det vanligaste sättet att producera is för användning i ett LTES-system är att använda sig av 
en dubbelväggig förångare i en kylmaskin (Egolf W. P., 2004). En lösning av vatten och 
andra tillsatser som finns mellan väggarna ser till att det bildas is på den yttre väggen på 
förångaren. Isen som har bildats faller sedan ned självmant eller skrapas på mekanisk väg 
ned i en vattentank. Is/vattenblandningen kallas för ett ice-slurry. Ice-slurryn utgör här 
PCM:et som ansluts till kyllasten. 
 
Snö kan också användas som PCM. Snön som används i systemen kan vara den naturligt 
förekommande eller den kan produceras med snökanoner med det specifika syftet att 
användas för att täcka kyllasten. Snö används främst för långtidslagring; idag finns ett 
hundratal snöbaserade system i bruk för lagring över en säsong (Skogsberg K., 2005). Snön 
placeras här inte i behållare utan läggs istället direkt på en uppsamlingsplats. Snön läggs här 
direkt på marken, i öppna dammar eller under markytan, till exempel i bergrum. Här är syftet 
i första hand inte att innesluta snön utan istället att se till att det finns en plats att förvara 
snön på. Insamlingen/produceringen av snön sker under vintern för senare användning under 
sommaren. Den långa lagringstiden medför att snön ofta isoleras för att minska 
värmeförlusterna.  
 

7.2.1. Fallstudie – Kyllager, Sundsvalls sjukhus, Sverige7.  
 
Vid Sundsvalls sjukhus finns ett behov av komfortkyla till patienter och anställda. 
Kylbehovet för sjukhuset är cirka 1 000 MWh under sommaren – från maj till september. 
I Sundsvall upprättades därför ett pilotprojekt med avsikten att använda sig av de 
snömängder som normalt bortfraktades ut ur staden. De drygt 20 000 m3 av snön som 
tidigare fraktats bort transporteras idag istället till en lagerplats bredvid Sundsvalls 
sjukhus och används under sommaren för att kyla sjukhusets lokaler. För att täcka hela 
kyllasten produceras också en del konstsnö av snökanoner. Träflis används för att täcka 
snön och på sätt isolera den mot sommarvärmen.  
 

                                                 
7 Källa: Skogsberg K., 2005.
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Lagerplatsen är utformad som bassäng med ett djup på cirka två meter. Arean för 
snölagret motsvarar en yta stor som en fotbollsplan. Bassängen är sluttande och för ned 
smältvattnet från snölagret till pumpstationen. Smältvattnet pumpas sedan förbi 
värmeväxlare kopplade till det existerande distributionssystemet i sjukhuset. 
Värmeväxlarna ser till att vatten med rätt temperatur skickas ut i sjukhusets lokaler. Efter 
det att smältvattnet har passerat värmeväxlarna ökar dess temperatur och det cirkuleras 
nu tillbaka till snölagret. Där används det för att smälta mer snö och på så sätt ånyo kyla 
smältvattnet – snön verkar som PCM och har när den bildats laddats med kyla, kyla som 
nu frigörs när det smälter. I Figur 15 nedan ges en schematisk bild av systemets 
uppbyggnad. 

Returledningar

Snö

Grovfilter

Grus och oljeavskiljare

Pumpar (50+35 l/s)

Flis

Automatiskt rensade
finfilter

Värmeväxlare
[2*1000 kW]

Utlopp

+2oC

+10oC

+7oC

+12oC

Sjukhus

 
Figur 15: Schematisk skiss av kylsystemet. Källa: Skogsberg K., 2005. 

 
Projektet gav flera positiva effekter. Energiförbrukningen för att förse sjukhuset med kyla 
beräknades minska från cirka 350 MWh till cirka 25 MWh (Ny Teknik, 2000). Den 
tidigare kylanläggningen innebar också en stor hantering av freon – 1 000 kg – vilket nu 
kan undkommas (Energivärlden, 2002). Dr Kjell Skogsvall vid Luleå tekniska universitet 
säger att projektet gav ”ett samlat grepp om eventuella snöföroreningar”, vilket kan ge 
värdefull information om kommande vinster med liknande system (Ny Teknik, 2000). 
 
Slutkostnaden för anläggningen var cirka 14-15 MSEK, med en byggkostnad på cirka 8,6 
MSEK (Energivärlden, 2002).  Slutkostnaden blev relativt hög beroende på att det var ett 
pilotprojekt; kostnader uppkom inte bara för snölagret i sig utan även för att ge 
information kring projektet och att utvärdera det. Detta är en kostnad som kommer att 
minska vid nästa projekt; enligt professor Bo Nordell skulle ett fyra gånger så stort 
snölagersystem kosta cirka 7 MSEK (Ny Teknik, 2000).  
 
Driftskostnaden för det första året var cirka 153 EUR/MWh (cirka 1445 SEK/MWh, 
omvandlat med valutakurs som var aktuell vid rapportens publiceringsdatum). Detta 
innebär att sjukhuset sparar cirka 150 000 SEK per år i driftkostnader (Energivärlden, 
2002). 
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Idag finns också ett flertal PCM-baserade kylsystem som använder sig av den låga nattariff 
för el som råder i ett flertal länder – till exempel Japan. Under nattimmarna kan då PCM:et 
laddas med kyla av billig el. Detta ger en möjlighet att utjämna de höga elbehovstoppar som 
kylsystemet ofta har under dagen när utetemperaturen är hög. 
 

7.2.2. Fallstudie – Kylanläggning, MM21DHC, Japan8. 
 
I stadsområdet Minato Mirai 21, Yokohama, Japan, finns ett av världens största LTES-
system. 1989 byggdes ett värmeverk upp av Minato Mirai 21 District Heating & Cooling 
Company för att förse de 190 000 människor som arbetar och de 10 000 människor som 
bor i området med värme. Minato Mirai 21 är ett tätbebyggt stadsområde och markpriser 
speglar detta. När värmeverket något senare utökades för att tillhandahålla kyla till 
stadsdelen installerades därför ett kompakt och utrymmessparande LTES-system. 
 
I systemet lagras kylan i två 1 100 m3 stora cylindriska behållare (7,8 m i diameter, 28 m 
höga) som är fyllda med PCM. Som PCM används en 26-procentig etylen-glykol-vatten-
lösning med en 
fasändringstemperatur på 0 
°C. Lösningen är inkapslad 
i små polyeten-kapslar med 
en diameter på knappt åtta 
centimeter. För att 
förhindra underkylning är 
tillsatser adderad till 
lösningen. Efter tio 
timmars laddning med 
hjälp av två 6 MW:s 
elektriska kylare är PCM:et 
i behållarna fulladdat. 
Under sex timmars tid kan 
sedan 17,6 MW kyla 
skickas ut till de boende 
innan energilagret är tomt, 
vilket ger en total 
lagringskapacitet för LTES-
systemet på cirka 106 
MWh.  
 
En schematisk bild av 
systemets uppbyggnad ges i 
Figur 16 till höger. 

 
 
 
 

                                                 
8 Källa: IEA, 1996. 

Figur 16: Schematiskt skiss av systemet. Källa: IEA, 1996. 
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Laddningen av LTES-systemet tar tillvara på den lägre nattariffen som råder för el i 
Japan; priset på el under natten är endast mellan 25 – 30 procent av elpriset på dagen. 
Beräkningar visar att 32 
procent av det årliga totala 
effektbehovet numera tas 
från nattimmarna istället, 
effekt som används för att 
ladda PCM:et med kyla. 
Även toppbehovet av el har 
minskat; förhållandet 
mellan den ”toppkapning” 
av el som har skett och 
anläggningens totala 
kapacitet för kylning är 
beräknat vara 15 procent. 
Effekterna av LTES-
systemet framkommer av 
Figur 17 till höger. 
 
Statistiken som visas i Figur 
17 är från den 10 Juni, 
1994. Som Figuren visar 
används den energi som har 
lagrats under nattetid på ett 
effektivt sätt under dagen; 
under just det dygnet 
tillhandhölls 46,6 procent 
av ett energibehov på 113 
MWh från den energi som 
hade lagrats i LTES-
systemet på natten. Coefficient of p

 

 
Investeringskostnaden för LTES-s
SEK, omvandlat med valutakurs 
Eftersom el med nattariff utnytt
procent i jämförelse med konti
besparing på 150 miljoner Yen (cir
var aktuell vid rapportens publicer

 
PCM kan även integreras i byggelem
enheter, alternativt i möbler, fö
temperaturen inomhus är hög tar PC
kan då uppföras på ett nytt sätt; antin
lägre kapacitet och/eller så kan de u
förhållandevis stora inneboende se
”tröghet” vid temperaturväxlingarna
integreras i byggelement ges av Figu
Figur 17: Utjämning av lastbehov den 10 Juni, 1994 vid 
Minato Mirai 21 District Heating & Cooling Company. Källa:
IEA, 1996. 
erformance (COP) för systemet var under dygnet 3,01.  

ystemet var 3 400 miljoner Yen (cirka 240 miljoner 
som var aktuell vid rapportens publiceringsdatum). 

jas minskar systemet driftskostnaden med cirka 60 
nuerligt gående system. Detta motsvarar en årlig 
ka 10,5 miljoner SEK, omvandlat med valutakurs som 
ingsdatum), vilket gav en återbetalningstid på sju år. 

enten - tak, väggar, golv - eller placeras som separata 
r att utjämna temperaturvariationer inomhus; när 
M:et upp värmen, när den är låg frigörs den. Byggnader 
gen kan det installeras aktiva värme-/kylsystem som har 
ppföras med mindre massiva byggelement – genom sin 
nsibla lagringsförmåga ger massiva byggelement en 
 mellan dag och natt. Ett exempel på hur PCM kan 
r 18 nedan. 
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Figur 18: Till vänster: PCM i ett golvelement – PCM:et är det bruna materialet i bilden. 
Källa: Rubitherm, 2005. Till höger: PCM i ett väggelement. Källa: BASF, 2005. 

 
Datorer och annan elektrisk apparatur är känslig för överhettning och både tillförlitlighet och 
livstid påverkas negativt när temperaturen stiger över apparaturens designgränser.  
Kylflänsar tillsammans med fläktar och cirkulerande kylmedier används traditionellt för att 
hålla kontroll på temperaturen. Genom att istället använda ett PCM kan värmen i 
temperaturtopparna tas omhand. PCM placeras i kylmattor och -element för detta ändamål 
och används idag för att kyla allt från hemdatorer till telekomstationer. Kylning av datorer är 
ett exempel på där ett flytande-gas PCM ibland används. Figur 19 nedan visar exempel på en 
kylmatta och ett kylelement bestående av PCM. 
 

 
Figur 19: Kylmatta och kylelement av PCM för kylning av datorer. Källa: Climator, 2005. 

 
PCM kan användas för att minska temperaturvariationer för mat och dryck, mediciner och 
blod med mera vid transporter. I de fall där ett elektriskt värme- eller kylskåp inte är 
praktiskt att användas finns istället möjligheten att utnyttja ett PCM för att hålla en jämn och 
stabil temperatur på varorna under transporten. PCM:et placeras idag i flaskor, väskor och 
specialdesignade förvaringskärl för dessa ändamål. Figur 20 nedan visar exempel på olika 
förvaringssystem där PCM används. 
 

 
Figur 20: Olika förvaringsväskor/-kärl där PCM kommer till användning. Från vänster till höger: pizza-, blod-, 
vätska- och proteinförvaring. Källa: IEA, 2002 - 2004. 
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Även människokroppen mår bra av att bibehålla en jämn temperatur. Temperaturkontroll kan 
behövas för till exempel personer som arbetar i en varm miljö (läs: brandmän), idrottare vid 
hård fysisk ansträngning samt äldre, sjuka och neurologiskt handikappade som har problem 
att själv hålla värmen. Ett PCM kan användas till att utjämna dessa toppar och dalar i 
temperaturen. PCM:et kan införlivas i bäddmadrasser och kläder, dels i form av plattor som 
läggs i fickor på madrassen eller klädesplagget, dels i själva tyget. Det finns idag 
klädesplagg med PCM för hela kroppen – skor, underställ, ytterkläder, huvudbonader med 
mera. Figur 21 nedan visar exempel på klädesplagg och skor som använder sig av PCM. 
 

 
Figur 21: Klädesplagg och skor med PCM. Källa: Outlast, 2005. 
 

7.2.3. Fallstudie – PCM-väst, ComfortCooling, Sverige9. 
 
I Kinna, Sverige, ligger företaget 
ComfortCooling. De har utvecklat kläder 
som kan användas för att kyla 
människokroppen efter behov.  
 
En produkt är en väst som är uppbyggd av 
ett antal plattor gjorda av PCM:et 
Glaubersalt. Saltet är blandat med vatten 
och har en smälttemperatur på 28 °C. 
Västen laddas med kyla i vanlig 
rumstemperatur, för att sedan urladdas när 
den tas på. Det finns också matchande 
armband och keps. Priset för västen är 
1865 SEK och för kepsen 450 – 550 SEK.  
 
Produkterna provades av svenska 
elitidrottare inför OS i Aten. Inga 
kommentarer från idrottarna står dock att 
finna. Däremot har kommentarer från 
räddningsledare vid brandförsvaret i 
Skövde som dagligen använder västen varit 
mycket positiva. I Figur 22 ovan till höger visas hu

                                                 
9 Källa: ComfortCooling, 2005. 
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Figur 22: Väst, hatt och armband med
PCM. Källa: ComfortCooling, 2005. 
Figur 22: Väst, hatt och armband med 
PCM. Källa: ComfortCooling, 2005. 
r produkterna ser ut.  
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Spillvärme från olika processer inom industrin och i samhället har genom LTES-tekniken en 
möjlighet att tas tillvara på. Det finns idag system som använder sig av den spillvärme som 
uppstår i bilar och som finns i ventilationssystem med mera.  
 

7.2.4. Fallstudie – Värmebatteri, BMW, Tyskland10. 
 
Till BMW:s 5-serie kan som tillval väljas ett latent 
”värmebatteri”. Värmebatteriet är kopplat till 
kylaren och när motorn är i drift cirkuleras det 
varma kylvattnet förbi PCM:et som därmed laddas 
med värme – värme som annars skulle kylas bort 
via kylaren. Vid nästa kallstart börjar kylvattnet 
att cirkulera genom värmebatteriet, varvid PCM:et 
avger den lagrade värmen till det kalla kylvattnet 
med följd att både motorn och kupén värms upp 
snabbare. I Figur 23 till höger ges en bild på 
värmebatteriet. 
 
Systemet ger både en förbättrad bränsleekonomi och 
passagerare. Det ger också miljöfördelar, då en bil 
miljöskadligt CO, HC och NOx än då motorn är ordentlig
gör att värmen ligger lagrad i värmebatteriet i upp till två 
-20 °C. 

 
Det har även använts PCM för att förbättra förhållanden
utjämnar temperaturvariationer och ger därmed bättre temper
Odlingssäsongen förlängs också något genom detta. PCM:e
eller integreras i växthusglaset för detta ändamål (Korin E. et
  
 

                                                 
10 Källa: Merck, 2005. 
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Figur 23: Värmebatteri i BMW:s
5-serie. Källa: Merck, 2005. 
en ökad komfort för bilens 
vid kallstart släpper ut mer 
t uppvärmd. En god isolering 
dagar vid en utetemperatur på 

 för växter i växthus. PCM:et 
aturförhållanden för växtodling. 
t kan placeras inne i växthuset 
 al. 1987). 
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8 FoU 
 

 
I detta kapitel presenteras aktuell forskning och nya idéer på både komponent- och 
systemnivå. Med komponentnivå menas här i första hand det som berör PCM:et eller 
behållarna i sig medan systemnivån istället berör de systemlösningar där PCM-tekniken 
bedöms kunna användas – gränsen mellan dessa nivåer är dock flytande. Det är möjligt att 
dra paralleller mellan den forskning som sker idag och den forskning som skedde under 
1900-talet. 
 
I anslutning till texten presenteras fallstudier som ger en god representation av den FoU som 
sker idag. Informationen i varje fallstudie bygger i de flesta fall på en och samma källa och 
den är därför angiven i en fotnot i anslutning till rubriken. Källan kan ses gälla hela den 
aktuella fallstudien om ej annat anges. I fallstudierna är texten kursiverad och marginalerna 
indragna för att dessa avsnitt ska särskilja sig från övrig text. 
 

8.1. Aktuell FoU på komponentnivå 
 
På komponentnivå är mycket av forskningen inriktad på att förbättra värmeöverföringen till 
och från PCM:et. Idag är forskningen främst inriktad på att utveckla olika bikakestrukturer 
med hög kapacitet för värmeöverföring.  
 

8.1.1. Fallstudie – Bikakestruktur av komposit, ZAE Bayern, 
Tyskland11. 

 
Vid institutet för tillämpad energiforskning i Bayern har Hiebler S., Mehlig H. och 
Ziegler F. utvecklat en bikakestruktur av kompositmaterial. Bikakestrukturen upptar 
endast cirka 10 procent av en given volym, vilket innebär att huvuddelen av volymen 
fortfarande kan fyllas med ett PCM.  
 
 

                                                 
11 Källa: Hiebler S. et al, 2002. 
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Ett experiment utfördes för att se effekterna av bikakestrukturen. Värmekonduktiviteten i 
bikakestrukturen uppgick till 425 W/m·K, vilket är betydligt högre än för de flesta 
metaller. Som PCM användes paraffin med en smälttemperatur på 50 °C och med en 
värmekonduktivitet av 0,2 W/m·K. Paraffinet utgjorde 85 volymprocent och 
bikakestrukturen 9 volymprocent av totalvolymen. Resten av utrymmet i bikakestrukturen 
gick inte att fylla, utan utgjordes av luft.  
 
Experimentet visade att värmekonduktiviteten förbättrades från det 0,2 W/m·K som 
gällde om enbart paraffin användes till cirka 20 W/m·K om den nya kombinerade PCM-
bikakestrukturen användes. Den ursprungliga värmelagringskapacitet på 153 kJ/kg som 
rådde om enbart paraffinet användes hade dock försämrats till 130 kJ/kg när den 
kombinerande PCM-bikakestrukturen användes. Vid experimentet testades också hur 
snabbt ”fasändringsfronten” förflyttade sig vid ett plötsligt temperaturfall från 55 °C till 
23 °C, både med och utan användandet av en bikakestruktur. I rent PCM hade 
fasändringsfronten på en timme sträckt sig 2 cm, medan den med hjälp av 
bikakestrukturen nådde samma stäcka på under två minuter.  
 
I ett annat experiment användes också olika salthydrater som PCM.  För vissa 
salthydrater fungerade dock inte bikakestrukturen lika väl som för de tidigare använda 
paraffinerna, utan det gavs här betydligt sämre prestanda.  

 
Även inneslutningen av PCM:et vid fasändringar kan fortfarande vara ett problem. 
Problemen uppstår främst när olika plastmaterial används som behållare; efter ett flertal 
fasomvandlingar kan plasten och PCM:et reagera med varandra (Ulfvengren R., 2005).  
Metaller, till exempel aluminium, kan vara fördelaktigt att använda med avseende på dessa 
problem men detta är dyrt och i vissa fall föga praktiskt. Det sker en fortsatt forskning för att 
finna bättre lämpade material. 
 
En intressant forskning sker också på de PCM som placeras i små mikrokapslar och blandas 
med det värme-/kylbärande mediumet i distributionssystemen. Detta är ytterligare ett 
exempel på ett så kallat PCM-slurry. Olika PCM väljs beroende på om systemet ska 
tillhandahålla värme eller kyla – PCM med en smälttemperatur mellan 0 - 20 °C för ett 
värmesystem och mellan 30 - 50 °C för ett kylsystem (IEA, 2002 – 2004). Mikrokapslarna är 
i storleksordningen 1 – 10 µm. Mikroinkapslingen medför att det värmebärande mediumet 
blir något mer trögflytande. I Figur 24 nedan visad en bild på ett PCM-slurry. 
 

 
Figur 24: Ett PCM-slurry. Till höger ses det mikroinkapslade PCM:et. 
Källa: International Energy Agency, 2002 - 2004.  
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Eftersom PCM:et cirkulerar, och nu även utgör värmebärare, i distributionssystemet måste 
det också snabbt kunna uppta/avge energi när det passerar en viss plats i systemet.  För att se 
till att värmeöverföringen sker snabbt till och från PCM:et används därför ofta relativt tunna 
mikrokapslar. Detta samtidigt som det ställs stora krav på att mikrokapslarna är beständiga 
mot mekanisk påverkan från de pumpar, ventiler med mera som används i systemet – detta 
kan vara en svår kombination att klara.  
 

8.1.2. Fallstudie – PCM-slurry, Fraunhofer ISE, Tyskland12 
 

Schossig P. vid Fraunhoferinstitutet i Tyskland har genomfört ett projekt med 
mikroinkapslad PCM-slurry. Vid försöken testades hur inblandning av ett PCM-slurry 
påverkade värmebärarkapaciteten hos en fluid. Försöken testade också hur 
stryktåligheten var för det mikroinkapslade PCM:et.   
 
Ett enkelt pumpsystem användes för att cirkulera fluiden. Varje dag transporterades 
fluiden cykliskt cirka 30 gånger genom systemet. Driftförhållandena för pumpsystemet 
uppges motsvara flera år i ett verkligt system. 
 
Försöken visade att värmebärarkapaciteten hos fluiden ökade med upp till fyra gånger i 
jämförelse med om enbart vatten användes. Tryckfallet för testsystemet var 30 procent 
högre om det mikroinkapslade PCM:et upptog 30 procent av fluidens volym i jämförelse 
med om enbart vatten användes. Om det mikroinkapslade PCM:et upptog 20 procent var 
istället tryckfallet 10 procent högre. Slitstyrkan på plastbaserade inkapslingen var till en 
början undermålig men har under försökens gång förbättrats, främst genom att välja 
mikrokapslar av rätt storlek och av tjockare kvalité.  
 
Försöken visade att ett väldesignat system kan spara upp till 50 procent i elenergi i 
jämförelse med ett enbart vattenbaserat system används. 

 
Det finns även andra typer av PCM-slurries. Bland annat 
håller det på att utvecklas en teknik som använder sig av 
PCM tillsammans med så kallade emulsionstillsatser – så 
kallade PCM mikroemulsion. I dessa system placeras 
PCM:et direkt i värmebäraren, utan att det innesluts i 
några mikrokapslar. Istället används ett emulsionsmedel 
som ser till att PCM:et håller ihop.  
 
Relativt små mängder av emulsionsmedel behövs för att 
stabilisera PCM:et. Ett PCM mikroemulsion har en 
framtida potential att bli billigare än det mikroinkapslade 
PCM:et. 
 
Figur 25 till höger visar en bild av ett PCM 
mikroemulsion. 
 

                                                 
12 Källa: IEA, 2002-2004. 
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Figur 25: Ett PCM 
mikroemulsion. Källa: Doetsch 
C., 2005.
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8.2. Aktuell FoU på systemnivå 
 
På systemnivå dyker det upp allt fler idéer på hur LTES-tekniken kan införlivas i andra, 
redan existerande energisystem, framförallt med syfte att täcka topplasten i energisystemet. 
En av de stora förväntade användningsområdena för LTES-tekniken är de solvärmesystem 
som använder sig ett PCM för att lagra solvärmen. Solen levererar som bekant sin energi 
intermittent, vilket gör att TES ofta ses vara en förutsättning för att solvärmesystemen ska 
kunna komma till praktisk användning.  
 

8.2.1. Fallstudie – Värme- och kylsystem, UniSA, Australien13  
 

Belusko M. och Saman W. vid University of South Australia har utvecklat ett 
solvärmesystem som använder sig av korrugerad plåt som solfångare för att värma luft. 
Den upphettade luften cirkuleras via ett distributionssystem till inomhusmiljön. Till 
distributionssystemet är PCM:et kalcium-klorid-hexahydrat anslutet och det används för 
att lagra värme eller kyla. Figur 26 nedan visar en schematisk skiss av systemet. 
 

 
Figur 26: Skiss av värme- och kylsystemet. Källa: Belusko M. och Saman 
W., 1999. 

 
Systemet har tre driftlägen. Under perioder med solsken och när värme behövs går luften 
via solfångaren och transporteras med hjälp av distributionssystemet direkt in i huset. 
När ingen värme behövs passerar istället den uppvärmda luften PCM:et, varpå det 
laddas med värme för senare användning. När ingen solstrålning finns tillgänglig tas luft 
från inomhusmiljön som därefter tillåts gå via PCM:et för uppvärmning innan det 
återförs tillbaka till inomhusmiljön igen. 
 
Beräkningar visade att detta system kan ge 15 procent lägre energikostnad i jämförelse 
med om en gasvärmare används tillsammans med en avdunstningskylare. Jämfördes 
detta system med en air condition visade sig detta system ge 33 procent lägre fortlöpande 
energikostnad. Installationskostnaden för de olika systemen bedömdes vara likvärdig. 

 

                                                 
13 Källa: Belusko M. och Saman W., 1999. 
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LTES-system bedöms med fördel också kunna användas i ventilationssystem och i 
varmvattentankar i byggnader. Ett flertal företag sätter idag upp demonstrationsanläggningar 
där LTES-tekniken används på detta sätt. 
 

8.2.2. Fallstudie – PCM i varmvattentank, TEAP, Australien14 
 

Företaget TEAP har demonstrerat ett varmvattensystem som använder sig av PCM. 
Systemet är dimensionerat för att användas i villor. För systemet användes ett oorganiskt 
salt med en smälttemperatur på 58 °C. 150 kg av PCM:et innesluts i plastbehållare innan 
de placeras i en varmvattentank på 250 l. PCM:et laddas med värme av elektriska 
värmare på 2,4 kW till dess att den önskade temperaturen är uppnådd. När värme behövs 
tillåts kallt vatten strömma genom vattentanken, innan det leds ut till slutanvändaren. I 
Figur 27 nedan visas en schematisk bild av systemet. 

 

 
      Figur 27: Varmvattentank med PCM. Källa: TEAP Energy, 2005. 

 
Ett test enligt National Association of Testing Authorities of Australias standard för ett 
varmvattensystem genomfördes. Testet innebär att ett flertal successiva uttag av 
varmvatten görs till dess att temperaturen har sjunkit från det ursprungliga 75 °C till 45 
°C. Testet visade att med PCM i varmvattentanken kunde 408,6 l av varmvatten fås innan 
temperaturen på vattnet hade sjunkit till 45 °C. Utan PCM kunde 230 l varmvatten tas ut. 
 
Ett sådant här system kan laddas med värme från solfångare, av el från perioder med 
låga eltariffer eller av spillvärme. 

 
PCM för högtemperaturtillämpningar är ett annat område som undersöks. Med ”hög” 
temperatur menas här de PCM som smälter vid 120 °C eller mer. Tanken med dessa PCM är 
främst att de ska ge en möjlighet att ta tillvara på den spillvärme som uppstår vid olika 
industriprocesser. Värmen bedöms enligt Tamme R. (2005) kunna utnyttjas för att generera 
processånga som därefter kan användas vid tillverkningen av byggnadsmaterial, papp- och 
pappersprodukter, textiler, gummiprodukter, mat med mera. Akiyama T. och Maruoka N. 
(2002) har också presenterat idéer på att kunna återanvända spillvärme med hög temperatur 
från stål- och cementindustrin. Idag finns inga, eller få, högtemperatursystem ens på 
forskningsstadiet och ett forskningsprogram har startat för att undersöka möjligheterna till 
dessa systemlösningar (Tamme R., 2005). 
 
                                                 
14 Källa: TEAP Energy, 2005. 
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Kraftvärmeindustrin är också ett potentiellt användningsområde för högtemperatur-PCM. Ett 
kraftvärmeverk drivs generellt för att möta den aktuella värmebelastning som råder. Detta 
leder ofta till att ”överflödig” el produceras när elbehovet är lågt. Ett LTES-system ger 
kraftvärmeverket möjlighet att, inom vissa gränser, inte drivas efter den aktuella 
värmebelastningen; en del av värmebelastningen kan tas omhand av LTES-systemet när 
behov uppstår. Detta bedömer Tamme R. (2005) vara ett av de områden där högtemperatur-
PCM kan få sin främsta användning. 
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9 Idéer för framtiden 
 

 
Kapitlet ger en utblick mot framtida tillämpningar av LTES-tekniken. Utblicken är baserad 
på idéer om hur PCM:en kan tänkas komma till användning i framtiden och får därför ses 
vara mycket spekulativ. Både koncept och mer specifika tillämpningar presenteras. De 
presenterade idéerna är författarens egna, om inget annat anges.  
 

9.1. Framtida tillämpningar 
 
En intressant ny idé på en möjlig tillämpning för PCM presenterades av Chardin A. et al. 
(2005) vid Luleå tekniska universitet. Deras idé är att PCM kan användas i elektriska 
generatorer som är baserade på Seebeck-effekten. Seebeck-effekten säger att en öppen 
elektrisk krets som består av två olika metaller genererar ström om det finns en 
temperaturskillnad i kopplingen (läs: där kretsen sluts) för kretsen. Chardin A. et al. föreslog 
att PCM kan användas för att maximera temperaturskillnaden mellan den varma och kalla 
delen av kopplingarna eftersom en stor temperaturskillnad också ger en stor elektrisk 
potentialskillnad. Deras idé var att ansluta en intermittent energileverantör till PCM:et, till 
exempel ett solfångarsystem. Under dagen kan då värmen från solfångaren smälta PCM:et, 
för att sedan under natten frigöra den lagrade värmen till det som ska vara den varma delen 
av kopplingen. Figur 28 nedan ger en bild av den föreslagna tillämpningen. 
 

 
Figur 28: Ett PCM kopplat till en Seebeck generator. Källa: Chardin A. et al. 2005. 
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De konstaterade dock att kopplingarna i dessa termoelektriska generatorer bland annat består 
av supraledare, vilka har höga kostnader, och att denna tillämpning därför inte är aktuell i 
dagsläget. 
 
En tillämpning på fordonssidan skulle kunna vara att använda PCM i anslutning till 
katalysatorer. Katalysatorer används för att påskynda olika kemiska reaktioner utan att själv 
förbrukas. En katalysator omvandlar på kemisk väg de tre föroreningarna CO, HC och NOx 
till vatten, kodioxid och kvävgas. Den kemiska reaktionen sker när avgaserna strömmar 
igenom keramikinsatser som har en beläggning av ädelmetaller. Katalysatorn är verksam 
först när den har fått upp rätt temperatur; när temperaturen är tillräckligt hög tar den bort en 
stor del av de skadliga ämnena. Även här borde ett PCM användas för att få en buffert mot 
avkylningen av katalysatorn. Figur 29 nedan ger en bild av den föreslagna tillämpningen. 
 

 
  Figur 29: PCM i anslutning till en katalysator.  

 
Kanske kan ett PCM användas som reglermekanism; när temperaturen stiger över PCM:ets 
fasändringstemperatur expanderar PCM:et och stryper ett godtyckligt flöde, när 
temperaturen sjunker under PCM:ets fasändringstemperatur krymper PCM:et ihop och 
tillåter ett ökat flöde igen. Denna idé kan ge en enkel, ”mekanisk”, självjustering av flödet, 
till exempel när temperaturen på fluiden blir för hög. Figur 30 nedan ger en bild av det 
föreslagna konceptet. 
 

 
Figur 30: PCM med reglerfunktion i ett rör. 

 
På liknande sätt borde det också kunna placeras ett PCM så att när det genomgår sin 
fasändring styrs flödet om så att det tar en annan väg. Ett PCM skulle på så sätt kunna 
användas som en styrmekanism. Exempel på mer konkreta tillämpningar på regler- och 
styrfunktioner kan dock för närvarande inte ges. 
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Framsteg inom forskningen på högtemperatur-PCM och förbättrade möjligheter att innesluta 
PCM:en kan också det öppna dörren för nya tillämpningar. Det kan då dyka upp möjligheter 

a skärande verktyg inom industrin. De 
an till exempel anslutas till svarv- och fräshuvuden inom trä- och verkstadsindustrin. Svarv- 

 
Ytterligare M i olika bromssystem, till exempel i bromsskivor. 

id upprepade kraftiga bromsningar eller vid nödbromsningar kan värmeutvecklingen bli 

 
Figur 32: Bromsskiva med PCM.  

att tillverka olika komponenter där PCM:et istället för att vara placerat i anslutning till 
komponenterna är integrerat i själva komponenterna.  
 
Ett högtemperatur-PCM skulle kunna integreras i olik
k
och fräshuvuden består ofta av en hållare för ett eller flera skärande stål. Är skärdjupet för 
stort eller matningshastigheten för hög blir värmeutvecklingen mycket hög. Skärstålen nöts 
då snabbt och kan också tappa sin härdning, med dyra driftsstopp och omslipningar som 
följd. I svarv- och fräshuvudet kan då istället ett PCM placeras som upptar värmen när 
temperaturen närmar sig kritiska värden. Detta bör ge en bättre utnyttjandegrad av skärstålen 
och längre och mer kontinuerliga drifttider för maskinerna som använder dem. En 
förutsättning för denna tillämpning är nog att en stadig bikakestruktur används för att svarv- 
och fräshuvudet ska bibehålla sin stabilitet vid drift. Figur 31 nedan ger en bild av den 
föreslagna tillämpningen. 
 

 
Figur 31: Svarvhuvud med PCM.  

 en möjlighet är att placera PC
V
mycket stor, för stor för att bromsverkan ska vara optimal, och den hinner i en del fall inte 
ventileras bort av bromsskivans kylkanaler. PCM:et kan här ta upp en del av värmen och 
potentiellt ge en kortare bromssträcka. Framförallt kan den här tillämpningen vara aktuell för 
tyngre fordon som till exempel lastbilar, flygplan och tåg – tåg använder inte bromsskivor 
men principen är densamma. Placeras PCM:et i bromsskivor behövs nog en bikakestruktur. 
Detta dels för att ge en god värmeöverföring, dels för att klara av att innesluta PCM:et vid 
fasändringen och dels för att klara bromstrycket utan att kollapsa. I Figur 32 nedan ges en 
bild av den föreslagna tillämpningen. 
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Det borde även finnas en m iska 
reaktioner. Vid kem eraturen ökar, 
ökar även den kem d andra ord 
beroende av värm en 

a 
med ett sådant system mpel på 
tilläm

öjlighet att använda ett PCM för att reglera farten på kem
iska reaktioner utvecklas värme och i takt med att temp
iska reaktionshastigheten – reaktionshastigheten är me

eutvecklingen. Ett väl anpassat PCM kan med detta i åtanke uppta värm
när reaktionshastigheten är för hög och på så sätt bromsa den kemiska reaktionen. Fördelarn

 skulle vara att det är helt självreglerande. Mer specifika exe
pningar för denna idé kan dock för närvarande inte ges. 
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10 Slutsatser  
 

 
LTES-tekniken har en spännande historia och idéerna på hur tekniken kan utnyttjas har 
funnits länge. Det är intressant att notera de tidiga projekten som använde sig av LTES-
tekniken. Redan under 1940-talet växte pilotprojekt fram där PCM användes i anslutning till 
solfångare. På 1950-, 1960-talet gjordes försök med att införliva PCM i distributionssystem. 
Dessa försök pågår fortfarande idag, över ett halvt sekel senare. Ibland känns det som att 
utvecklingen går mycket sakta framåt. De tidiga projekten och försöken har dock inte varit 
utan förtjänst. Idag är LTES-tekniken etablerad och det finns ett flertal LTES-system och -
produkter som nyttjar tekniken.  
 
LTES-tekniken används för olika syften. LTES-tekniken kan dels användas specifikt för att 
tillhandahålla kyla. Detta syfte exemplifieras inte minst av de snö- och issystem som finns 
idag. Snösystemen är för övrigt de enda förekommande exemplen på långtidslagring för 
LTES-tekniken i dagsläget. LTES-tekniken kan också användas framförallt med tanken att 
tillhandahålla en temperaturreglerande funktion där det levereras växelvis både värme och 
kyla. Detta syfte gestaltas bäst av de produkter som används för att hålla mat, mediciner och 
människor på en jämn temperaturnivå. Till sist används LTES-tekniken med huvudidé att 
leverera enbart värme. Exempel på LTES-system och -produkter som används med detta 
syfte är begränsade idag. De används idag främst för att se till att mat hålls varm under 
transport. I framtiden finns dock förutsättningar för att de kommer att vara en del av de 
systemlösningar som levererar värme till byggnader och till olika processer inom industrin 
där ett värmebehov finns. 
 
Det är lätt att finna flera fördelar vid användningen av LTES-tekniken. Används LTES-
tekniken kan en del av topplasten för ett godtyckligt energisystem uppfyllas. Detta bör ge en 
reducerad kapitalkostnad eftersom ett energisystem som är dimensionerat för en lägre 
topplast behöver komponenter med lägre kapacitet. Det kan vara mindre kylsystem, pumpar, 
fläktar med mera. LTES-tekniken kan också ge energibesparingar, eftersom energisystemet 
kan arbeta närmare sin maximala kapacitet under en större del av driftstiden, vilket förbättrar 
verkningsgraden – en kylmaskin har ett COP som under ett år är 25 till 50 procent under 
dess maximal COP (IEA, 2002 – 2004). Det finns också möjlighet till en energikostnads-
besparing eftersom de energianvändare som påverkas av olika eltariffer under dag- och 
nattetid kan köpa sin el när kostnaden är som lägst. LTES-tekniken kan ge en förbättrad 
tillförlitlighet eftersom komponenterna i energisystemet får en jämnare belastning – något 
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som maskiner mår bra av. Detta bör generellt sett ge mindre driftsstörningar. Potentialen att 
ge miljöfördelar ska heller inte åsidosättas. Eftersom LTES-tekniken ger en möjlighet att 
lagra värme för senare bruk kommer användningen av tekniken att stimulera en ökad 
användning av förnyelsebara energikällor, till exempel solvärme. Detta eftersom dessa 
energikällor ofta levererar sin energi när energibehovet är lågt och ett TES i praktiken är en 
förutsättning för att utnyttja dessa energikällor. Med LTES-teknikens hjälp finns det därmed 
alla förutsättningar för att ett ökat användande av de förnyelsebara energikällorna kan ske på 
bekostnad av de fossila energikällorna. Även topplasten för ett existerande fossileldat 
energisystem kan tas omhand med hjälp av LTES-tekniken. Detta ger mindre utsläpp av 
svavel och giftiga kolväteprodukter. 
 
Idag finns bara ett fåtal LTES-system och -produkter som använder sig av flytande-gas, fast-
fast, flytande-flytande och fast-gas PCM. Problem med inneslutningen vid fasändring för 
flytande-gas och fast-gas PCM samt den låga energilagringsförmågan för fast-fast och 
flytande-flytande PCM begränsar användningen av dessa. Istället är det nästan uteslutande 
de fast-flytande PCM:en som används för LTES idag. De visar flera egenskaper som gör 
dem lämpade att använda för LTES: en relativt god energilagringsförmåga, förhållandevis 
små volymförändringar vid fasändring och de har fasändringstemperaturer som kan 
användas för att hålla oss människor komfortabla. Mellan de olika PCM:en skiljer sig dock 
egenskaperna förhållandevis mycket och det bästa PCM:et måste väljas efter den specifika 
tillämpning LTES-systemet och -produkten kommer att få. I samma andetag som detta sägs 
inses det att tillverkare av LTES-system och -produkter har en viss förkärlek för de PCM de 
använder sig av – vad det än må det vara; ibland kanske det bäst lämpade PCM:et för 
tillämpningen inte används. De fast-flytande PCM:en som främst används idag är vatten, 
salthydrater och paraffiner.  
 
LTES-systemen och -produkterna kan ha en vitt skild uppbyggnad, med avseende på den 
storlek det har, det PCM som används med mera. Detta innebär att kostnaden kommer att 
variera kraftigt för LTES-systemen och -produkterna. En generell åsikt är att kostnaden för 
PCM:en idag är förhållandevis låg och att den har potential att sjunka ytterligare i framtiden. 
Detta medför att också kostnaden för LTES-systemen och -produkterna kommer att sjunka 
framöver. Framförallt påverkas kostnaden för de något mindre LTES-produkterna av detta; 
den totala kostnaden som är förknippad med att ett större LTES-system beror på så många 
faktorer.  
 
Det finns även möjligheter att använda sig andra TES-metoder för energilagring. En 
jämförelse mellan ett LTES-system och ett sensibelt TES-system visar att LTES-systemet 
har potential att lagra mer energi per viktenhet. Detta förutsätter dock att skillnaden mellan 
den högsta och lägsta temperaturen som energilagringsprocessen går mellan är låg – annars 
jämnar energilagringsförmågan mellan systemen ut sig. Ett LTES-system tar också mindre 
utrymme i anspråk än ett sensibelt TES-system eftersom det har en högre 
energilagringsförmåga per volymenhet. Denna egenskap är inte att förakta när markpriser 
ibland kan vara mycket höga, till exempel i storstäder. De system som använder sig av 
reversibla kemiska reaktioner har i sin tur en förmåga att lagra mer energi än ett LTES-
system men de experimenteras på ännu - det är system för framtiden. Kostnadsjämförelser 
mellan ett LTES-system och ett system som använder sig av reversibla kemiska reaktioner 
visar att LTES-systemet idag ger den billigare systemlösningen. I jämförelse med ett 
sensibelt TES-system står det mer och väger; ibland kan ett LTES-system vara billigare än 
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ett sensibelt system, ibland tvärtom. Det beror på vad det aktuella systemet ska uppfylla för 
krav, hur det är uppbyggt och vad de består av för komponenter.  
 
Det finns redan idag många förslag på nya idéer där LTES-tekniken kan användas och det 
kommer säkert att dyka upp ännu fler i framtiden. I framtiden är det troligt att flytande-gas 
PCM blir vanligare att använda för LTES eftersom de har en högre energilagringsförmåga. 
Även i framtiden kommer dock de fast-flytande PCM:en att vara den dominanta 
huvudklassen. Fast-fast, flytande-flytande och fast-gas PCM kommer även fortsättningsvis 
att finnas i marginalen. Framöver kommer också allt fler LTES-system och -produkter för 
högtemperaturtillämpningar att dyka upp. Detta är ett område som ännu är ganska outforskat. 
För att de nya idéerna ska gå att förverkliga har forskningen en viktig roll. Forskningen på 
PCM:en är nu inriktade på högtemperatur-PCM:en. De kommer att ha en central roll i 
utvecklandet av nya tillämpningar för LTES-tekniken. Detsamma gäller för 
bikakestrukturerna som används för att förbättra den relativt dåliga värmeöverföringen till 
och från PCM:et. Bikakestrukturerna är idag för dyra för allt utom de mest avancerade 
tillämpningarna. Utvecklandet av billigare bikakestrukturer kan nog bli en förutsättning för 
att nya tillämpningar för LTES-tekniken ska växa fram. Mikrokapslad PCM som används i 
distributionssystem kommer också att behöva utvecklas ytterligare för att de ska motstå den 
kraftiga mekaniska nötning som uppkommer vid drift. Det finns även andra möjligheter; 
istället för att mikroinkapsla PCM:et kanske ett emulsionsmedel kan användas i framtiden?  
 
LTES-tekniken kommer med all säkerhet att vara en av de pusselbitar som ger möjlighet till 
en hållbar energiförsörjning i framtiden. Den tillåter oss att ta tillvara på termisk energi som 
annars går till spillo. Den ger oss en chans att utjämna skillnader mellan tillgång och 
efterfrågan på energi. Nu gäller det att få potentiella konsumenter att inse de positiva följder 
LTES-tekniken kan ge; det är lätt att märka att konsumenter i många fall inte intresserade av 
hur energibehovet uppfylls, bara att det uppfylls – på det mest kostnadseffektiva sättet. 
Därför är det glädjande att se hur många pilotprojekt som är uppförda för att visa de fördelar 
LTES-tekniken har potential att ge. Samarbetet mellan tillverkare och forskare är också 
mycket bra idag och det kommer att gynna utvecklingen av LTES-tekniken.  
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Appendix 
 
Tabell I: Värmekonduktivitetstal för olika 
ämnen. 
Material K [W/m·°C]
Diamant 2300 
Silver 429 
Koppar 401 
Guld 317 
Aluminium 237 
Järn 80,2 
Kvicksilver (flytande) 8,54 
Glas 0,78 
Tegel 0,72 
Vatten (flytande) 0,613 
Mänsklig hud 0,37 
Trä (ek) 0,17 
Helium (gas) 0,152 
Mjukt gummi 0,13 
Glasfiber 0,043 
Luft 0,026 

Källa: Cengel Y.A., 1998.  
 
Tabell II: Värmeöverföringstal vid olika typer av konvektion. 

Typ av konvektion h [W/m2·°C] 
Fri konvektion av gaser 2 - 25 
Fri konvektion av fluider 10 – 1 000 
Påtvingad konvektion av gaser 25 – 250 
Påtvingad konvektion av fluider 50 – 20 000 
Kokning och kondensation 2 500 – 100 000

Källa: Cengel Y.A., 1998.  
 
Tabell III: Emissionstal för olika ytor. 

Yta ε 
Aluminiumfolie 0,07 
Anodiserad aluminium 0,82 
Polerad koppar 0,03 
Polerat guld 0,03 
Polerat silver 0,02 
Polerat rostfritt stål 0,17 
Svart färg 0,98 
Vit färg 0,90 
Vitt papper 0,92 – 0,97
Asfalt 0,85 – 0,93
Rött tegel 0,93 – 0,96
Mänsklig hud 0,95 



 

 
 

 

Trä 0,82 – 0,92
Jord 0,93 – 0,96
Vatten, is, frost 0,95 – 0,98
Vegetation 0,92 – 0,96

Källor: Cengel Y.A., 1998.  
 

  Tabell IV: Fysiska egenskaper för potentiella PCM.  
Material Molekyl

-formel 

Molekyl
-formel, 

linjär 
represen
-tation 

Frys-
punkt, 
spänn-
vidd 
[°C] 

Under-
kylning 

[°C] 

Smält-
entalpi 
[kJ/kg] 

Latent 
värme 

[MJ/m3] 

Densitet 
[kg/m3] 

Specifik 
värmekap - 

flytande 
[kJ/kg*K] 

Specifik 
värmekap - 

fast 
[kJ/kg*K] 

Termisk 
kond. 

[W/m·K] 
Referens 

Propane   -188  80  1,83    
Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Ethane   -183  95  0,12    
Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Methane   -182  58  0,66    
Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Butane   -138  105  2,46    
Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Pentane   -130  117  621 2,32   
Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Hexane   -95,3  152  655 2,3   
Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Heptane   -90,6  141  649 2,25   
Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Octane   -56,8  181  699 2,23   
Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Nonane   -53,5  170  714 2,2   
Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

n-
dekaani 

C10H2
2  -30  200      Peippo, Kimmo; 

1989 

Decane   -29,7  202  726 2,2   
Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Undecan
e   -25,6  177  737 2,2   

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Dodecan
e   -9,6  216  745 2,2   

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Tridecan
e   -5,4  196  753 2,2   

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Water  H2O 0   305 998   0,61 Mehdi N. 
Bahadori 

  
Na2SO

4 / 
SiO2 

2,02  80    880  

R.Tamme, U. 
Grözinger, A. 
Glück, H. 
Kanwischer, U. 
Neitzel 

  
Na-

BaCO3 
/ MgO 

2,68  82    700  

R.Tamme, U. 
Grözinger, A. 
Glück, H. 
Kanwischer, U. 
Neitzel 

Witco 
85010-1   4  130      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 



 

 
 

 

E.; 1985 

Witco 
85010-1 
(100%) 

  4  130      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Witco 
45A/850
10-1 
(25/75) 

  4,7  193      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Tetradec
ane   5,8  227  759 2,2   

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Lithiumc
hlorate 
Trihydrat
e 

 LiClO3
.

3H2O 8,1  253  1720    

Heckenkamp, 
Baumann: 
Latentwärmespe
icher 
Sonderdruck aus 
Nachricten 11 
(1997), 1075-
1081 

Pentadec
ane   9,9  207  765 2,2   

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Zinkchlo
ride 
trihydrat
e 

 ZnCl2.
3H2O 10        

G. Belton, F. 
Ajami, 
Thermochemistr
y of salt 
hydrates, Report 
no 
NSF/RANN/SE/
GI27976/TR/73/
4, Philadelphia 
(Pennsylvania, 
USA), 1973 

Hexadec
ane   11  237      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

1-
dekanol   11  205      Lane, George A. 

1983 

Witco K-
51   12,3  197      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Potassiu
mhydrop
hosphate 

 
K2HP
O4.6H

2O 
13        

Belton, Ajami: 
Thermochemistr
y of salt 
hydrates Report 
No 
NSF/FRANN/S
E/GI27976/TR/7
3/4, 
Philadelphia, 
(Peensylvania, 
USA) 1973 

 

CaCl2' 
6H2O / 
Ca(NO

3)2* 
4H2O 

 13        Lane, George A. 
1983 

Trimethy
lolethane 
tetrahydr
ate + 
Urea 

C5H12
O3 

4H2O, 
H2NC
ONH2 

 13,4  160  

1,17 
(0C) 
1,14 

(30C) 

3,09 4,22 

0,66(5
C) 

0,37(3
8C) 

 



 

 
 

 

1-2 
Octadeca
ne 

 

CH3(C
H2)15
CH=C

H2 

13,4  129      
Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

 
K2HP
O4 * 
6H20 

 14  108      Lane, George A. 
1983 

1-2 
Octadeca
ne 

 

CH3(C
H2)15
CH=C

H2 

14,1  129      
Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

Sodiumh
ydroxide  

NaOH 
* 

3,5H2
O 

15        

Belton, Ajami: 
Thermochemistr
y of salt 
hydrates Report 
No 
NSF/FRANN/S
E/GI27976/TR/7
3/4, 
Philadelphia, 
(Peensylvania, 
USA) 1973 

Witco 
45A/850
10-1 
(50/50) 

  15,6  153      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Octadeca
ne/Hexa
decane 
(75/25) 

  15,8  222      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

n-
hexadeca
ne 

 C16H3
4 16,7  237      Kedl, R.J.; 1991 

1-Bromo 
Octadeca
ne 

 

CH3(C
H2)16
CH2B

R 

17,2  176      
Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

Dodecan
ol  

CH3(C
H2)10
CH2O

H 

17,5  189      
Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

n-
heksadek
aani 

C16H3
8  18  234      Peippo, Kimmo; 

1989 

 
NaCl- 

Na2SO
4-H2O 

 18        Mehdi N. 
Bahadori 

Sodiumc
hromate  

Na2Cr
O4.10
H2O 

18        

Belton, Ajami: 
Thermochemistr
y of salt 
hydrates Report 
No 
NSF/FRANN/S
E/GI27976/TR/7
3/4, 
Philadelphia, 
(Peensylvania, 
USA) 1973 

Hexadec
ane 

C16H4
3 

CH3-
(CH2)1
4-CH3 

18,1  236   2,22 1,75  

Choi E., Cho Y. 
I. & Lorsch 
H.G., 1992, He 
B., Gustafsson 
E. M., Setterwall 
F., 1998 

Hexadec
ane   18,1  236  770 2,2   

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Potassiu
m  KF * 

4H2O 18,5  231      Hawes, D.W.; 
Feldman, D.; 



 

 
 

 

fluoride 
tetrahydr
ate 

Banu, D.: 
Energy 
Buildings 20 
(1993) 77-86 

Butyl 
Stearate  

CH3(C
H2)16
COOC

4H9 

18,5  127      
Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

Propyl 
palmitate  

CH3(C
H2)12
COOC

3H7 

19  186      

Hawes, D.W.; 
Feldman, D.; 
Banu, D.: 
Energy 
Buildings 20 
(1993) 77-86 

Butyl 
stearate  

CH3(C
H2)16

COO(C
H2)3C

H3 

19  140      

Hawes, D.W.; 
Feldman, D.; 
Banu, D.: 
Energy 
Buildings 20 
(1993) 77-86 

capric 
(61,5 
%w)-
lauric 
acid(38,5
%w) 
mixture 

  19  132       

Capric- 
Lauric 
61,5-
38,5 % 

  19,1  132      
P. Kauranen, 
K.Peippo, P.D. 
Lund, 1991 

Tech 
Grade 
Octadeca
ne 

  19,2  207      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Butyl 
Stearate  

CH3(C
H2)16
COOC

4H9 

19,5  151      
Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

Witco K-
61   19,8  200      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Acetoph
enone 

C6H5C
OCH3  20        Lane, George A. 

1983 

Octadeca
ne   20,1  252      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

n-
heptadec
ane 

 C17H3
6 20,7  179      Kedl, R.J.; 1991 

Octadeca
ne  

CH3(C
H2)16
CH3 

20,7  159      
Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

capric(73
,5%w) - 
myristic(
26,5%w) 
acid 
mixture 

  21  152       

45/55 
Capric-
lauric 
acid 

 

45% 
CH3(C
H2)8C
OOH; 
55% 

CH3(C

21  143      
Hawes, D.W.; 
Feldman, D.; 
Banu, D.; 1993 



 

 
 

 

H2)10
COOH 

Capric- 
Myristic 
73,5-
26,5 % 

  21,4  152      
P. Kauranen, 
K.Peippo, P.D. 
Lund, 1991 

Heptadec
ane   21,9  214  775 2,2   

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Witco 
45-
A/85010
-1 
(75/25) 

  21,9  155      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

capric(75
,2%w)-
palmitic(
24,8%w) 
acid 
mixture 

  22  153      
(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

Capric- 
Palmitic 
75,2-
24,8 % 

  22,1  153      
P. Kauranen, 
K.Peippo, P.D. 
Lund, 1991 

Octadeca
ne  

CH3(C
H2)16
CH3 

22,5  205      
Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

Octadeca
ne  

CH3(C
H2)16
CH3 

24,4  244      
Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

 
CaCl2-
MgCl2
-H2O 

 25  41,7      Mehdi N. 
Bahadori 

 
Bu4NF

* 
32H2O 

 25        Lane, George A. 
1983 

Magnesi
um 
Nitrate 
Hexahyd
rate 

 
Mn(N
O3)2 * 
6H2O 

25,8  126      

Nagano, 
Muchida, Iwata, 
Hirujoshi, 
Domanski: 5th 
workshop of the 
IEA ECES 
Annex 10 , Tsu 
(Japan) 2000 

  
LiBO2 

* 
8H2O 

26  289      Peippo, Kimmo; 
1989 

1-
dodecan
ol 

 
CH3(C
H2)11

OH 
26  200      

Hawes, D.W.; 
Feldman, D.; 
Banu, D.; 1993 

Diphenyl
methane 

(C6H5)
2CH2  26        Lane, George A. 

1983 
Wittco 
45-A 
100% 

  26,3  172      
Salyer, O. Ival; 
Sircar, A.K.; 
1997 

Witco 
45-A   26,3  167      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Witco 
45-A 
100% 

  26,3  167      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

n-
octadeca
ne 

 C18H3
8 26,6  246      Kedl, R.J.; 1991 

Capric- 
Stearic   26,8  160      P. Kauranen, 

K.Peippo, P.D. 



 

 
 

 

86,6-
13,4 % 

Lund, 1991 

Acetami
de / urea   27  163      Lane, George A. 

1983 
capric(86
,6%w) - 
stearic(1
3,4 %w) 
acid 
mixture 

  27  160      
(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

Suolahyd
raatteja, 
epäkongr
uentteja 

 
FeBr3 

* 
6H2O 

27  105      Peippo, Kimmo; 
1989 

 FeBr3* 
6H2O  27        Lane, George A. 

1983 
n-
oktadeka
ani 

C18H4
0  28  243      Peippo, Kimmo; 

1989 

Calcium 
chloride 
hexahydr
ate 

  28  188 318 1500 2,09 1,42 1,085 Kamil 
Kaygusuz, 1995 

Octadeca
ne   28,1  244  779 2,2 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

TH29   29  175-
225  1500    www.pcm-

solutions.com 

 
CaCl2 

* 
6H2O 

 29  191  1562   0,54 

Lane: 
Int.J.Ambient 
Energy 1(1980) 
155-168 

 

57,8% 
LiNO3 

& 
42,2% 
H2O 

 29        Lane, George A. 
1983 

kapriinih
appo, 
tekninen 

  29,1 28 160      Kauranen, Pertti, 
1989 

Calcium 
chloride 
hexahydr
ate 

 
CaCl2 

* 
6H2O 

29,7  171      
Hawes, D.W.; 
Feldman, D.; 
Banu, D.; 1993 

Trimethy
lolethane 
tetrahydr
ate 

C5H12
O3 

4H2O 

CH3-
C-

(CH2O
H)3 

29,8  185  

1,12 
(10C) 
1,09 

(50C) 

3,58 2,75 

0,65(2
2C) 

0,21(5
6C) 

Laugt M et al., 
powder 
diffraction, 
Vol.6, 
No.4,1991 

Lithiumn
itrate 
Trihydrat
e 

 
LiNO3 

* 
3H2O 

30  296      

Heckenkamp, 
Baumann: 
Latentwärmespe
icher 
Sonderdruck aus 
Nachricten 11 
(1997), 1075-
1081 

STL30 
(Trimeth
ylolethan
e 
Hydrate) 

org.Hy
drate  30         

Suolahyd
raatteja, 
osittain 
kongruen
tteja 

 
CaCl2 

* 
6H2O 

30  171 256     Peippo, Kimmo; 
1989 

capric 
acid   30  158      

(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

 
Ca(NO

3)2* 
4H2O / 

 30  134      Lane, George A. 
1983 

http://www.pcm-solutions.com
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Mg(N
O3)2* 
6H2O 

 
LiNO3

* 
3H2O 

 30        Lane, George A. 
1983 

Capric 
100%   30,1  158      

P. Kauranen, 
K.Peippo, P.D. 
Lund, 1991 

kapriinih
appo, 
puhdas 

  30,2 30 160      Kauranen, Pertti, 
1989 

n-
nonadeca
ne 

 C19H4
0 30,4  182      Kedl, R.J.; 1991 

Witco 
LLN/45- 
A 
(50/50) 

  30,5  193      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Wittco 
LLN/45-
A 
(50/50) 

  30,5  192      
Salyer, O. Ival; 
Sircar, A.K.; 
1997 

 

Na2SO
4 * 10 
H2O + 
2,5% 

Na2B4
O2 * 

10H2O 

 31,6   389     Mehdi N. 
Bahadori 

Sodiumc
arbonate 
Decahyd
rate 

 
Na2CO
3 * 10 
H2O 

32  267 256     Peippo, Kimmo; 
1989 

Sodiums
ulphate 
decahydr
ate 

 
Na2S0
4*10H

20 
32  251  1460 3,26 1,92  A.A. Ghoneim, 

1989 

Nonadec
ane   32  222  782 2,3 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Capric 
acid (s-l)   32  159      Kaasinen, H; 

1991 

 
Na2SO
4 * 10 
H2O 

 32   389     Mehdi N. 
Bahadori 

Urea/ 
NH4SC
N 

  32        Lane, George A. 
1983 

 
Na2CO

3 * 
10H2O 

 32        Lane, George A. 
1983 

 
Na2SO

4 * 
10H2O 

 32        Lane, George A. 
1983 

Sodium 
sulphate 

Na2S0
14H20 

Na2SO
4•10H2

O 
32,4  254 377 1485  1,93 0,544 Abhat A., 1983 

  
Na2SO

4 * 
10H2O 

32,4  254 377     Peippo, Kimmo; 
1989 

Sodium 
sulphate 
decahydr
ate 

 
Na2SO

4 * 
10H2O 

32,4  254      
Hawes, D.W.; 
Feldman, D.; 
Banu, D.; 1993 

Lauric- 
Myristic 
62,6-
37,4 % 

  32,6  156      
P. Kauranen, 
K.Peippo, P.D. 
Lund, 1991 

Lauric- 
Palmitic   32,8  165      P. Kauranen, 

K.Peippo, P.D. 



 

 
 

 

64,0-
36,0 % 

Lund, 1991 

lauric(64 
%w) - 
palmitic(
36 %w) 
acid 
mixture 

  33  165      
(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

lauric(62
,6 %w) - 
myristic(
37,4 
%w) acid 
mixture 

  33  156      
(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

Calcium
bromide 
Hexahyd
rate 

CaBr2 
* 

6H2O 
 34  116  

1956(l)
/2194(s

) 
   

Lane: 
Int.J.Ambient 
Energy 1(1980) 
155-168 

Wittco 
LLN 
100% 

  34,7  214      
Salyer, O. Ival; 
Sircar, A.K.; 
1997 

Witco 
LLN   34,7  208      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Witco 
LLN 
100% 

  34,7  206      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Sodium 
ortophos
pate 
dodecah
ydrate 

 
Na2HP
O4 * 

12H2O 
35  281      

Hawes, D.W.; 
Feldman, D.; 
Banu, D.; 1993 

 
Na2HP

O4* 
12H2O 

 36  265  1522    

Telkes: 
Proc.Workshop 
on Solar Energy 
Storage for the 
Heating and 
Cooling of 
Buildings,Charl
ottesville 
(Virginia, USA) 
1975 

n-
eicosane  C20H4

2 35,2  253      Kedl, R.J.; 1991 

TH36   36  175-
225  1500    www.pcm-

solutions.com 
n-
eikosaani 

C20H4
2  36  247      Peippo, Kimmo; 

1989 
kapriinih
appo 

C10H2
0O2  36  152      Peippo, Kimmo; 

1989 

  
Zn(NO
3)2 * 
6H2O 

36  147 303     Peippo, Kimmo; 
1989 

 
Zn(NO
3)2 * 
6H2O 

 36  130      Lane, George A. 
1983 

 

76% 
NH4N
O3 & 
24% 

CH3C
ONH2 

 36        Lane, George A. 
1983 

Zinc 
nitrate 
hexahydr
ate 

 
Zn(NO
3)2 * 
6H2O 

36,4  147     0,47 
Hawes, D.W.; 
Feldman, D.; 
Banu, D.; 1993 

Eicosane   36,6  248  785 2,3 1,9  Syukri Himran, 

http://www.pcm-solutions.com
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Aryadi Suwono, 
1994 

  
FeCl3 

* 
6H2O 

37  223 357     Peippo, Kimmo; 
1989 

lauric(75
,5 %w)- 
stearic(2
4,5 %w) 
acid 
mixture 

  37  171      
(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

Lauric- 
Stearic 
75,5-
24,5 % 

  37,3  171      
P. Kauranen, 
K.Peippo, P.D. 
Lund, 1991 

1-
tetradeca
nol 

 
CH3(C
H2)12

OH 
38  205      

Hawes, D.W.; 
Feldman, D.; 
Banu, D.; 1993 

Acetami
de/ 
NH4NO
3 

  38        Lane, George A. 
1983 

kapryloo
ni 

(CH3(
CH2)6)

2CO 
 40  259      Peippo, Kimmo; 

1989 

Tetrahyd
rofuran* 
6,9 H2O 

  40  255      Lane, George A. 
1983 

myristic(
51 %w) - 
palmitic(
49 %w) 
acid 
micture 

  40  174      
(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

Medical 
Paraffin   40  146  830 2,2 2,3  A.A. Ghoneim, 

1989 
70,8% 
Phenyl 
benzoate 
& 29,2% 
Naphthal
ene 

C6H5O
OCC6
H5 & 

C10H8 

 40        Lane, George A. 
1983 

Heneicos
ane   40,2  213  788 2,4 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

lauric 
acid   41  179      

(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

Lauric 
100%   41,3  179      

P. Kauranen, 
K.Peippo, P.D. 
Lund, 1991 

  KF.2H2
O 41,4        

R. Naumann, 
H.H. Emons, 
Results of 
Thermal 
Analysis for In 
vestigation of 
Salt Hydrates as 
Latent Heat 
Storage 
Materials, J. 
Thermal 
Analysis 35 
(1989) 1009-
1031 

lauriinih
appo, 
puhdas 

  41,4 41 180      Kauranen, Pertti, 
1989 

lauriinih
appo, 
tekninen 

  41,9 39 174      Kauranen, Pertti, 
1989 

Neopent
yl glycol   42  117      Kaasinen, H; 

1991 



 

 
 

 

(NPG)( 
solid-
solid) 

Potassiu
m 
Acetate 

 

K(CH3

COO).
1,5 
H2O 

42        

G. Belton, F. 
Ajami, 
Thermochemistr
y of salt 
hydrates, Report 
no G. Belton, F. 
Ajami, 
Thermochemistr
y of salt 
hydrates, Report 
no 
NSF/RANN/SE/
GI27976/TR/73/
4, Philadelphia 
(Pennsylvania, 
USA), 1973 

 

52,2% 
CaCl2 

& 3,4% 
MgCl2 

& 
44,4% 
H2O 

 42        Lane, George A. 
1983 

Commer
cial 
grade 
lauric 
acid 

  42,2  181      

..\Workshops\E
M4 Indore 2003-
03-21--
24\Presentations
\PCM_Window_
Buddhi2.pdf

 
Ca(NO

3)2* 
4H2O 

 43  142      Lane, George A. 
1983 

Docosan
e   44  252  791 2,4 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Myristic- 
Stearic 
65,7-
34,3 % 

  44  181      
P. Kauranen, 
K.Peippo, P.D. 
Lund, 1991 

myristic(
65,7 
%w) - 
stearic(3
4,3 %w) 
acid 
mixture 

  44  181      
(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

lauriinih
appo 

C12H2
4O2  44  177      Peippo, Kimmo; 

1989 

Lauric 
acid 

CH3(C
H2)10
COOH 

 44        Lane, George A. 
1983 

Shell 
Wax-100   44,9  205      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Pinacol 
hexahydr
ate 

(CH3)2
COH* 

COH(C
H3)2* 
6H2O 

 45        Lane, George A. 
1983 

 

53% 
NH4N
O3 & 
47% 

CO(N
H2)2 

 45        Lane, George A. 
1983 

Potassiu
m  K3PO4.

7H2O         G. Belton, F. 
Ajami, 



 

 
 

 

Phosphat
e 
Heptahy
drate 

Thermochemistr
y of salt 
hydrates, Report 
no G. Belton, F. 
Ajami, 
Thermochemistr
y of salt 
hydrates, Report 
no 
NSF/RANN/SE/
GI27976/TR/73/
4, Philadelphia 
(Pennsylvania, 
USA), 1973 

Urea NH4N
O3  46  41      Mehdi N. 

Bahadori 
Urea/ 
NH4NO
3 

  46        Lane, George A. 
1983 

P116 
Wax   46,7  209  786 2,89 2,89  A.A. Ghoneim, 

1989 

Shell 
Wax X-
120 

  47,1  193      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Tricosan
e   47,5  234  793 2,4 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

TH48   48  175-
225  1500    www.pcm-

solutions.com 

  
Na2S2
O3 * 
5H2O 

48  210 360     Peippo, Kimmo; 
1989 

palmitic(
64,9 
%w) - 
stearic(3
5,1 %w) 
acid 
mixture 

  50  179      
(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

25,1% 
Propiona
mide & 
74,9% 
Palmitic 
acid 

C2H5C
ONH2 

& 
CH3(C
H2)14
COOH 

 50        Lane, George A. 
1983 

Palmitic- 
Stearic 
64,9-
35,1 % 

  50,4  179      
P. Kauranen, 
K.Peippo, P.D. 
Lund, 1991 

n-
tetrakosa
ani 

C24H5
0  51  162      Peippo, Kimmo; 

1989 

Diphenyl
ethane 

C6H5C
H2CH2
C6H5 

 51        Lane, George A. 
1983 

myristiin
ihappo, 
tekninen 

  51,5 48 180      Kauranen, Pertti, 
1989 

myristic 
acid   52  190      

(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

Myristic 
acid (s-l)   52  180      Kaasinen, H; 

1991 

Phenyl 
Stearate 

C6H5O
OC(CH
2)16C

H3 

 52        Lane, George A. 
1983 

 
35,6% 
Mg(N

O3)2 & 
 52        Lane, George A. 

1983 

http://www.pcm-solutions.com
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38,5% 
NH4N
O3 & 
25,9% 
H2O 

Myristic 
100%   52,1  190      

P. Kauranen, 
K.Peippo, P.D. 
Lund, 1991 

Tetracos
ane   52,6  255  796 2,4 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

36,5% 
Urea & 
63,5% 
Acetami
de 

CO(N
H2)2 & 
CH3C
ONH2 

 53        Lane, George A. 
1983 

 

67,2% 
Mg(N
O3)2) 
& 32,8 
H2O 

 53        Lane, George A. 
1983 

Commer
cial 
grade 
paraffin 

  53,3  185  775 2,4  0,15 

..\Workshops\E
M4 Indore 2003-
03-21--
24\Presentations
\HeatExchanger
_Buddhi2.pdf

Pentacos
ane   53,5  238  798 2,3 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Shell 
Wax X-
200 

  53,6  181      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

myristiin
ihappo, 
puhdas 

  53,7 50 190      Kauranen, Pertti, 
1989 

myristiin
ihappo 

C14H2
8O2  54  187      Peippo, Kimmo; 

1989 

palmitic 
acid   54  183      

(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

Palmitic 
100%   54,1  183      

P. Kauranen, 
K.Peippo, P.D. 
Lund, 1991 

palmitiin
ihappo   55,4 53 182      Kauranen, Pertti, 

1989 

Hexacos
ane   56,3  250  800 2,4 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

 
Ni(No3

)2 * 
6H2O 

 57        Lane, George A. 
1983 

 
Ni(NO
3)2 * 
6H2O 

 57        Mehdi N. 
Bahadori 

TH58   58  175-
225  1500    www.pcm-

solutions.com 

  
NaH3C
OO * 
3H2O 

58  265      Peippo, Kimmo; 
1989 

 
NaCH3
COO * 
3H2O 

 58        Lane, George A. 
1983 

Heptacos
ane   58,8  235  802 2,4 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

70%Mg(
NO3)2.6
H2O/30
%MgCl.

  59,7  161      

K.Nagano et al 
Proc.Int.Conf on 
Energy Storage, 
Futurestock 

http://www.pcm-solutions.com
http://www.pcm-solutions.com


 

 
 

 

6H2O 2003 vol2 pp 

  
NaAl(S
O4)2 * 
12H2O 

61  181      Peippo, Kimmo; 
1989 

 

Mg(N
O3)2* 
6H2O / 
Al(NO
3)3* 

9H2O 

 61  147      Lane, George A. 
1983 

Octacosa
ne   61,2  254  803 2,4 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Bees 
wax   62   167     Mehdi N. 

Bahadori 
palmitiin
ihappo 

C16H3
2O2  63  170      Peippo, Kimmo; 

1989 

Palmitic 
acid 

CH3(C
H2)14
COOH 

 63        Lane, George A. 
1983 

Nonacos
ane   63,2  239  805 2,5 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Sodium 
hydroxid
e 
monohyd
rate 
(SHM) 

  64  272 468 1720  1,51  

C.K Jotshi, D.Y 
Goswami, R.B. 
Huddle, N, 
Srinivasan 1995 

  NaOH 
* H2O 64  272      Peippo, Kimmo; 

1989 

  
FeSO4 

* 
7H2O 

64  200 380     Peippo, Kimmo; 
1989 

Shell 
Wax X-
300 

  64,5  233      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Stearic 
100%   64,5  196      

P. Kauranen, 
K.Peippo, P.D. 
Lund, 1991 

stearic 
acid   65  196      

(Kauranen P., 
Peippo K., and 
Lund P.D. 1991, 

Acetami
de / 
stearic 
acid 

  65  218      Lane, George A. 
1983 

Triacont
ane   65,4  252  806 2,5 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Shell 
wax 300 
(SW 
300) 

  66  207 166 820  2  

C.K Jotshi, D.Y 
Goswami, R.B. 
Huddle, N, 
Srinivasan 1995 

steariinih
appo   66,2 63 197      Kauranen, Pertti, 

1989 
67,1% 
Naphthal
ene & 
32,9% 
Benzoic 
acid 

C10H8 
& 

C6H5C
OOH 

 67        Lane, George A. 
1983 

Hentriac
ontane   67,9  242  808 2,5 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

steariinih
appo 

C18H3
6O2  69  200      Peippo, Kimmo; 

1989 

Dotriaco
ntane   69,7  266  809 2,4 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 



 

 
 

 

asetamii
di 

CH3C
ONH2  70  225      Peippo, Kimmo; 

1989 

Stearic 
Acid 
(SA) 

  70  203 172 941  2,35 0,172 

C.K Jotshi, D.Y 
Goswami, R.B. 
Huddle, N, 
Srinivasan 1995 

Sodium 
Pyrophos
pate 
decahydr
ate (gel.) 
(SPD) 

  70  184 331 1800  3,1 0,55-
0,7 

C.K Jotshi, D.Y 
Goswami, R.B. 
Huddle, N, 
Srinivasan 1995 

 
Al(NO
3)3* 

9H2O 
 70  155      Lane, George A. 

1983 

 

11,6% 
NaBr 

& 
88,4% 
CH3C
ONH2 

 70        Lane, George A. 
1983 

Biphenyl C6H5 * 
C6H5  71        Lane, George A. 

1983 

Phenyl 
Benzoate 

C6H5C
OOC6

H5 
 71        Lane, George A. 

1983 

Polywax 
500   71,3  261      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

Tritriaco
ntane   71,4  256  810 2,4 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Stearic 
acid   72   167     Mehdi N. 

Bahadori 

Stearic 
Acid 

CH3(C
H2)16
COOH 

 72        Lane, George A. 
1983 

 

9,8% 
KNO3 

& 
90,2% 
CH3C
ONH2, 
acetami

de 

 72        Lane, George A. 
1983 

Tetratria
contane   73,1  268  811 2,4 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

78,8% 
Naphthal
ene & 
21,2% 
Benzoin 

C10H8 
& 

C6H5* 
CHOH 
*CO* 
C6H5 

 74        Lane, George A. 
1983 

Pentatria
contane   74,7  257  812 2,5 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Trisoriu
m 
phospate 
dodecah
ydrate 
(TSP) 

  75  216 352 1630 1,98 1,58  

C.K Jotshi, D.Y 
Goswami, R.B. 
Huddle, N, 
Srinivasan 1995 

60,1% 
Acetanid
ile & 
39,9% 
Benzoic 
Acid 

CH3C
ONHC
6H5 & 
C6H5C
OOH 

 76        Lane, George A. 
1983 

Urea / 
Nh4Br   76        Lane, George A. 

1983 

 33,4% 
NH4Br  76        Lane, George A. 

1983 



 

 
 

 

& 
66,6% 
CO(N
H2)2, 
urea 

Hexatria
contane   76,2  269  814 2,4 1,9  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Heptatria
contane   77,7  259  815 2,5 1,8  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Barium 
hydroxid
e 
octahydr
ate 
(BHO) 

  78  301 583 2180 1,26 1,17 1,26 

C.K Jotshi, D.Y 
Goswami, R.B. 
Huddle, N, 
Srinivasan 1995 

 

Mg(N
O3)2.6
H2O/ 

MgCl2.
6H2O(
10wt%

) 

 78,2 9,2 152      
K.Nagano, 3rd 
workshop of 
Annex 17, 2002 

Industria
l grade 

Mg(N
O3)2.6
H2O/ 

MgCl2.
6H2O(
10wt%

) 

 77,9 0,7 152      
K.Nagano, 3rd 
workshop of 
Annex 17, 2002 

  
Ba(OH

)2 * 
8H2O 

78  265 581     Peippo, Kimmo; 
1989 

 
Ba(OH
)2*8H2

O 
 78        Lane, George A. 

1983 

Octatriac
ontane   79  271  815 2,4 1,8  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

51,8% 
Benzami
de & 
48,2% 
Benzoic 
Acid 

C6H5C
ONH2 

& 
C6H5C
OOH 

 79        Lane, George A. 
1983 

Propiona
mide 

C2H5C
ONH2  79        Lane, George A. 

1983 
naftaleen
i C10H8  80  140      Peippo, Kimmo; 

1989 
Naphtali
ne C10H8  80   171     Mehdi N. 

Bahadori 
Erythrito
l/Trimeth
yrolethan
e/Trimet
hyrolpro
pane 

  80        

Hidaka et al 
Proc Futurestock 
2003 vol 1 pp 
245-250 

Naphthal
ene C10H8  80        Lane, George A. 

1983 

Nonatria
contane   80,3  271  816 2,5 1,8  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Tetracon
tane   81,5  272  817 2,5 1,8  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Pentagly
cerine 
(PG) 

  82  174 212 1220  2,8 0,361 

C.K Jotshi, D.Y 
Goswami, R.B. 
Huddle, N, 
Srinivasan 1995 

Acetami
de 

CH3C
ONH2  82        Lane, George A. 

1983 
Dotetrac   84,2  273  817 2,4 1,8  Syukri Himran, 



 

 
 

 

ontane Aryadi Suwono, 
1994 

Tritetrac
ontane   85,5  273  819 2,4 1,8  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Erythrito
l/Trimeth
yrolethan
e 

  86,1  246      

Hidaka et al 
Proc Futurestock 
2003 vol 1 pp 
245-250 

Tetratera
contane   86,4  274  820 2,4 1,8  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Polywax 
655   86,5  219      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

Hexatetr
acontane   88,3  276  822 2,4 1,8  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

TH89   89  175-
225  1500    www.pcm-

solutions.com 

Potassiu
m Alum 
(Pa) 

  89  184 324 1760  1,46  

C.K Jotshi, D.Y 
Goswami, R.B. 
Huddle, N, 
Srinivasan 1995 

Magnesi
um 
Nitrate 
hexahydr
ate 
(MNH) 

  89  160 248 1636 3,68 2,26 0,611 

C.K Jotshi, D.Y 
Goswami, R.B. 
Huddle, N, 
Srinivasan 1995 

 
Mg(N
O3)2* 
6H2O 

 89        Lane, George A. 
1983 

 SrBr2* 
6H2O  89        Lane, George A. 

1983 
PCM90 
(Erythrit
ol 
mixtures
) 

  90  225 261 1,16     

Octatetra
contane   90,3  276  823 2,4 1,8  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Pentacon
tane   92  276  825 2,4 1,7  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Ammoni
um Alum   93  242 397 1640 3,7   

C.K Jotshi, D.Y 
Goswami, R.B. 
Huddle, N, 
Srinivasan 1995 

Hexacon
tane   99  279  831 2,3 1,6  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Polywax 
1000   103  238      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

Heptaco
ntane   106  281  836 2,2 1,6  

Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

Polywax 
2000   112  219      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

Polywax 
3000   115  227      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
1990 

Hectane   115  285  846 1,9 1,3  
Syukri Himran, 
Aryadi Suwono, 
1994 

  
MgCl2 

* 
6H2O 

116  165 239     Peippo, Kimmo; 
1989 

 MgCl2 
*  117  172      Lane, George A. 

1983 

http://www.pcm-solutions.com
http://www.pcm-solutions.com


 

 
 

 

6H2O 

 
MgCl2 

* 
6H2O 

 117        Mehdi N. 
Bahadori 

meso-
Erythrito
l 

C4H10
O4 

HOCH
2[CH(
OH)]2
CH2O

H 

118,0  339,8  

1,48 
(20C) 
1,30 

(140C) 

1,38 2,77 

0,73(2
0C) 

0,33(1
40C) 

Yabe M, et al., 
Internatinal 
Conference on 
Energy Storage 
Tech. & 
Sys.,1999,India 

STL120 
(Erythrit
ol) 

  120  320 416 1300     

Neopent
yl glycol 
(NPG)( 
solid-
liquid) 

  129  36      Kaasinen, H; 
1991 

urea CO(N
H2)2  133  230      Peippo, Kimmo; 

1989 

 FeS  138   230     Mehdi N. 
Bahadori 

  
Mn(N
O3)2 * 
6H2O 

148  250      Peippo, Kimmo; 
1989 

Li   179  663      Peippo, Kimmo; 
1989 

Pentaeryt
hritol 
(PE) 
(solid-
solid) 

  184  286      Kaasinen, H; 
1991 

Suola Al2Cl6  192  260 640     Peippo, Kimmo; 
1989 

 KHF2  196   314     Mehdi N. 
Bahadori 

 LiOH- 
NaOH  217  341      Peippo, Kimmo; 

1989 

 LiNo3  254  380 900     Peippo, Kimmo; 
1989 

Pentaeryt
hritol 
(PE)( 
solid- 
liquid) 

  260  40      Kaasinen, H; 
1991 

 LiCl- 
LiOH  262  440      Peippo, Kimmo; 

1989 

 
NaCl(5
,0%)/ 

NaNO3 
 282  212      

R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 NaNO2  282  212      
R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 

NaOH/
Na2CO

3 
(7,2%) 

 283  340      
R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 
NaCl/ 

NaNO3
(5.0%) 

 284  171      
R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 

NaCl(5
,7%)/ 

NaNO3
(85,5%

)/ 
Na2SO

4 

 287  176      
R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 
KNO3(
10%)/ 

NaNO3 
 290  170      

R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 NaNO3  310  174      
R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 



 

 
 

 

 NaOH  318  158      
R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 
KNO3/
KCl(4,

5%) 
 320  150      

R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 KNO3  337  116      
R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 

KNO3/ 
KBr(4,
7%)/ 

KCl(7,
3%) 

 342  140      
R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 

NaCl/K
Cl(32,4

%)/ 
LiCl((3
2,8%) 

 346  281      
R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 KOH  360  167      
R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 

NaCl 
(26,8%

)/ 
NaOH 

 370  370      
R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 
MgCl2
- NaCl- 

KCl 
 385  461      Peippo, Kimmo; 

1989 

 

NaCl(4
2,5%)/ 
KCl(20
,5%)/ 

MgCl2 

 385 - 
393  410      

R.Tamme, 3rd 
Workshop of 
Annex 17, 2002 

 LiOH- 
LiF  427  870 1400     Peippo, Kimmo; 

1989 
Al- Mg- 
Zn   443  310 740     Peippo, Kimmo; 

1989 

 NaCl- 
MgCl2  450  429      Peippo, Kimmo; 

1989 

 LiOH  471  1100 1600     Peippo, Kimmo; 
1989 

Al- Cu- 
Si   571  422 1150     Peippo, Kimmo; 

1989 

 LiSO4  575   585     Mehdi N. 
Bahadori 

 FeI2  601  242 1300     Peippo, Kimmo; 
1989 

 
LiF- 
NaF- 
MgF2 

 650  860 2240     Peippo, Kimmo; 
1989 

Mg   650  372 650     Peippo, Kimmo; 
1989 

Al   661  400      Peippo, Kimmo; 
1989 

 LiH  688  3260 2800     Peippo, Kimmo; 
1989 

 MgCl2  714  450 1050     Peippo, Kimmo; 
1989 

Cu- Zn- 
P   720  368 2580     Peippo, Kimmo; 

1989 

 Li2CO
3  725  605 1270     Peippo, Kimmo; 

1989 

 LiF- 
MgF2  746  900 2500     Peippo, Kimmo; 

1989 

 NaCl  800  480 1050     Peippo, Kimmo; 
1989 

Cu- Si   803  197 1300     Peippo, Kimmo; 
1989 

 LiF  848  1044 2750     Peippo, Kimmo; 
1989 

 Na2O  920  757 1720     Peippo, Kimmo; 
1989 



 

 
 

 

Si- Mg   946  757 1440     Peippo, Kimmo; 
1989 

 NaF  995  890 1250     Peippo, Kimmo; 
1989 

Si   1451  1650      Peippo, Kimmo; 
1989 

D-
Mannitol   166-

168  330  1,52 
(20C)    

Yabe M, et al., 
Internatinal 
Conference on 
Energy Storage 
Tech. & 
Sys.,1999,India 

Galactito
l   188-

189  350  1,47 
(20C)    

Yabe M, et al., 
Internatinal 
Conference on 
Energy Storage 
Tech. & 
Sys.,1999,India 

Paraffin  
CH3(C
H2)nC

H3 
20-60  ~200      

Hawes, D.W.; 
Feldman, D.; 
Banu, D.; 1993 

Sodium 
acetate 
trihydrat
e + other 
salts 

CH3C
OONa 
3H2O 

CH3C
OONa 
3H2O 

47-49  205  

1,50 
(30C) 
1,34 

(60C) 

1,85 3,08 

0,72(3
0C) 

0,47(6
0C) 

 

 
Na2S2
O3 * 
5H2O 

 48-49   347     Mehdi N. 
Bahadori 

Sodium 
acetate 
trihydrat
e + other 
salts 

CH3C
OONa 
3H2O 

CH3C
OONa 
3H2O 

52-55  218  

1,41(4
0C) 
1,30 

(70C) 

2,58 3,21 

0,67(4
0C) 

0,41(7
0C) 

 

Sodium 
acetate 
trihydrat
e 

CH3C
OONa 
3H2O 

CH3C
OONa 
3H2O 

52-58  230  

1,44 
(30C) 
1,29 

(70C) 

2,07 3,18 

0,65(3
0C) 

0,41(7
0C) 

 

Shell 
Maw X-
400 

  76,0/51
,3  146      

Salyer, O. Ival; 
Sircar, Anil K.; 
Chartoff, 
Richard P.; 
Miller, Daniel 
E.; 1985 

Sodium 
sulphate 
+ oyher 
salts 

 
Na2SO
4•10H2

O 

9,5-
10,0  179  

1,47 
(0C) 
1,46 

(20C) 

2,45 1,93 

0,80(0
C) 

1,00(2
0C) 

Megastock'97 
Proceeding 

Xylitol   93,0-
94,5  270  1,52 

(20C)    
Guex W., et al., 
US Patent 
4,295,517 

 Al2Cl6     335,2     Mehdi N. 
Bahadori 

  
Ba(OH

)2 * 
8H2O 

        
D. Steiner, M 
Groll, A. 
Biedermann 

 Källa: IEA, 2002 - 2004.  

 
  



 

 
 

 

Tabell V: Fysiska egenskaper för idag kommersiella PCM.  

PC
M

 
nam

n 

T
yp 

Sm
ält 

tem
p. [°C

] 

H
 [kJ/kg] 

°C
 

H
 [kJ/l] 

D
ensitet 
[kg/l] 

°C
 

D
ensitet 
[kg/l] 

°C
 

K
älla 

U
R

L
 

E117   117 169   24
5 

1,45       EPS Ltd   

RUBITHERM
® RT 100 

Paraffin 99 168 91/ 
106 

15
8 

0,94 15 0,77 130 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® RT 90 

Paraffin 90 194 82/ 
97  

18
0 

0,93 15 0,77 100 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

E89   89 163   25
3 

1,55       EPS Ltd   

TH89 Salthydrat 89 149 22
9 

  1,54       TEAP 

Erytritol/ 
Trimethyrolethane 

www.teappcm.co
m 

PCM 86 86,1 246             Mitsubishi 
chemical 

  

PCM 80 Erytritol/ Trimethy-
rolethane/ 

Trimethyrolpropane  

80 231             Mitsubishi 
chemical 

RUBITHERM
® PX 80 

  

Pulver 77 91 58 70/ 
85 

0,64 15     RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® GR 80 

Granulat 79 71 71/ 
86 

53 0,75 15     RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® FB 80 

Fiberskiva 79 132 71/ 
86 

99 0,75 15     RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® RT 80 

Paraffin 79 175 71/ 
86 

16
1 

0,92 15 0,77 100 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

PCM 72 Salthydrat/Salteutek
tikum 

72 0   29
0 

0       Merck 
KGaA 

  

ClimSel C 70   70 194 33
0 

  1,7       Climator www.climator.co
m 

RUBITHERM
® RT 65 

Paraffin 64 173 56/ 
71 

15
7 

0,91 15 0,79 70 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

ClimSel C 58   58 364 45/ 
175 

53
1 

1,46       Climator www.climator.co
m 

E58   58 226   28
9 

1,28       EPS Ltd   

TH58 Salthydrat 58 226   29
1 

1,29       TEAP www.teappcm.co
m 

STL55 
(Sodiumacetat
etri hydrate) 

Salthydrat 55 242 31
2 

  1,29       Mitsubishi 
chemical 

  

??? 
(Mitsubishi 
licence) 

Salthydrat 55 242   31
2 

1,29       Cristopia   

RUBITHERM
® FB 54 

Fiberskiva 55 135 10
1 

46/ 
61 

0,75 15     RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® RT 54 

Paraffin 55 179 46/ 
61 

16
1 

0,9 15 0,76 70 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
®  PX 52 

Pulver 53 103 45/ 
60 

66 0,64       RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

http://www.rubitherm.com
http://www.rubitherm.com
http://www.rubitherm.com
http://www.rubithe
http://www.teappcm.com
http://www.teappcm.com
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.climator.com
http://www.climator.com
http://www.rubithe
http://www.climator.com
http://www.climator.com
http://www.teappcm.com
http://www.teappcm.com
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.rubithe


 

 
 

 

STL52 
(Sodiumacetat
etrihydrate) 

Salthydrat 52 201   26
1 

1,3       Mitsubishi 
chemical 

  

E48   48 201   33
6 

1,67       EPS Ltd   

ClimSel C 48   48 324 35/ 
65 

44
1 

1,36       Climator 

STL 47 
(Sodiumacetatet
rihydrate eut.) 

www.climator.co
m 

Salthydrat 47 221   29
7 

1,34       Mitsubishi 
chemical 

  

??? 
(Mitsubishi 

licence) 

Salthydrat 47 221 29
7 

  1,34       Cristopia   

RUBITHERM
® RT 42 

Paraffin 43 174 36/ 
51 

15
3 

0,88 15 0,76 70 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® GR 41 

Granulat 43 63 35/ 
50 

47 0,75 15     RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® FB 41 

Fiberskiva 43 117 35/ 
50 

88 0,75 15     RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® RT 41 

Paraffin 43 152 35/ 
50 

13
4 

0,88 15 0,76 70 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® PX 41 

Pulver 43 96 35/ 
50 

61 0,64 15     RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® RT 36 

Paraffin 36 159 27/ 
42 

14
0 

0,88 15 0,76 70 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® RT 35 

Paraffin 35 157 27/ 
42 

13
8 

0,88 15 0,76 70 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

ClimSel C 32 Salthydrat 32 302 20/ 
50 

43
8 

1,45       Climator www.climator.co
m 

E32   32 186   27
2 

1,46       EPS Ltd   

RUBITHERM
® RT 32 

Paraffin 31 130 23/ 
38 

11
4 

0,88 15 0,76 70 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

E30   30 201   26
2 

1,3       EPS Ltd   

TH29 Salthydrat 29 188   29
0 

1,54       TEAP www.teappcm.co
m 

RUBITHERM
® RT 27 

Paraffin 28 179 19/ 
34 

15
6 

0,87 15 0,75 70 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® GR 27 

Granulat 28 72 19/ 
34 

54 0,75 15     RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

RUBITHERM
® PX 27 

Pulver 28 112 19/ 
34 

72 0,64 15     RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

A28   28 245   19
3 

0,79       EPS Ltd   

S27 Salthydrat 27 207   30
4 

1,47       Cristopia   

STL27 
(Calciumcloride
hexahydrate) 

Salthydrat 27 213   23
2 

1,09       Mitsubishi 
chemical 

  

RUBITHERM
® RT 26 

Paraffin 25 131 15/ 
30 

11
5 

0,88 15 0,76 70 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

TH 25 Salthydrat 25 159             TEAP www.teappcm.co
m 

SlimSel C24 Salthydrat 24 216 15/ 
45 

32
0 

1,48       Climator www.climator.co
m 

A22   22 220   17
1 

0,78       EPS Ltd   

http://www.climator.com
http://www.climator.com
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.climator.com
http://www.climator.com
http://www.rubithe
http://www.teappcm.com
http://www.teappcm.com
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.teappcm.com
http://www.teappcm.com
http://www.climator.com
http://www.climator.com


 

 
 

 

RUBITHERM
® RT 20 

Paraffin 22 172  
11/2

6 

15
0 

0,87 15 0,75 70 RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

E21   21 150   22
2 

1,48       EPS Ltd   

    20               TEAP www.teappc
m.com

ClimSel C 15   15 130   0 0       Climator www.climato
r.com

E13   13 140   24
5 

1,78       EPS Ltd   

??? (Mitsubishi 
licence) 

  13 0   0 0       Cristopia   
E10   10 140   21

3 
1,52       EPS Ltd   

??? (Mitsubishi 
licence) 

  9 0   0 0       Cristopia   
RUBITHERM
® RT 6 

Paraffin 8 174  1/4 15
0 

0,86 -
15 

0,77/ 
0,73 

15/ 
70 

RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

E8   8 140   20
6 

1,47       EPS Ltd   
RUBITHERM
® RT 5 

Paraffin 7 156  1/2 13
4 

0,86 -
15 

0,77/
0,73 

15/7
0 

RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

E7   7 120   18
5 

1,54       EPS Ltd   
ClimSel C 7   7 162 0/30 23

0 
1,42       Climator www.climato

r.com
TH 7   7 189             TEAP www.teappcm.co

m 
RUBITHERM
® RT -2 

Paraffin -3 165 -
15/0 

18
4 

0,86 -
15 

0,77/ 
0,73 

15/7
0 

RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

A4   4 227   17
4 

0,76
6 

      EPS Ltd   
TH 0   0 334             TEAP www.teappcm.co

m 
RUBITHERM
® RT -7 

Paraffin -3 165 -
15/0 

14
2 

0,86 -
15 

0,77/ 
0,73 

15/7
0 

RUBITHER
M Gmbh 

www.rubithe
rm.com

SN03 Saltlösning -3 328   33
1 

1,01       Cristopia   
STL-3 
(Sodiumcarbon
ate sol) 

Saltlösning -3 328   33
1 

1,01       Mitsubishi 
chemical 

  

TH-4   -4 286             TEAP www.teappcm.co
m 

SN06 Saltlösning -6 284   30
4 

1,07       Cristopia   
STL-6 
(Potasiumhydro
gencarbonate 
sol) 

Saltlösning -6 284   30
4 

1,07       Mitsubishi 
chemical 

  

TH-10   -10 283             TEAP www.teappcm.co
m 

SN10 Saltlösning -11 310   34
1 

1,11       Cristopia   
STLN10 
(Potasiumchlori
de solution) 

Saltlösning -11 271   28
4 

1,05       Mitsubishi 
chemical 

  

SN12 Saltlösning -12 306   32
4 

1,06       Cristopia   
SN15 Saltlösning -15 311   31

7 
1,02       Cristopia   

STL-16 
(Ammoniumchl
oride solution) 

Saltlösning -16 0   0 0       Mitsubishi 
chemical 

  

http://www.rubithe
http://www.teappc
http://www.climato
http://www.rubithe
http://www.rubithe
http://www.climato
http://www.teappcm.com
http://www.teappcm.com
http://www.rubithe
http://www.teappcm.com
http://www.teappcm.com
http://www.rubithe
http://www.teappcm.com
http://www.teappcm.com
http://www.teappcm.com
http://www.teappcm.com


 

 
 

 

TH-16   -16 289             TEAP www.teappcm.co
m 

SN18 Saltlösning -18 268   32
4 

1,21       Cristopia   
STL-21 
(Sodiumchlorid
e solution) 

Saltlösning -21 240   26
9 

1,12       Mitsubishi 
chemical 

  

SN21 Saltlösning -21 240   26
9 

1,12       Cristopia   
TH-21   -21 222             TEAP www.teappcm.co

m 
SN26 Saltlösning -26 268   32

4 
1,21       Cristopia   

SN29 Saltlösning -29 233   26
8 

1,15       Cristopia   
TH-31   -31 131             TEAP www.teappcm.co

m 
SN33 Saltlösning -33 245   30

4 
1,24       Cristopia   

 Källa: IEA, 2002 - 2004.  
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