Utilització de materials termoreguladors per la millora de l’eficiència del vehicle elèctric
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Context i objectius

➔La transició del vehicle convencional a l’elèctric és cada vegada més real, però
encara hi ha aspectes que calen optimitzar per tal de que sigui una opció de
transport més sostenible amb menys emissions de CO2.
➔La temperatura als interiors dels vehicles augmenta molt considerablement i
comporta incomoditats als passatgers que provoquen alts consums energètics
així com un problema derivat del consum de la bateria quan s’encén el cotxe.
➔Els PCMs (“Phase Change Materials”) són materials que destaquen per la seva
capacitat d’absorbir i alliberar grans quantitats d’energia quan canvien de fase.
➔La funció del PCM instal·lat a la cabina d’un cotxe ens permet obtenir alta
eficiència per l’emmagatzematge de calor i per tant la no necessitat de
subministrament d’energia des de la bateria a la bomba de calor, i posteriorment
al solidificar el material, aquest produirà l’alliberament energètic emprat al sistema
de refrigeració del vehicle evitant un altre cop el subministrament excessiu
energètic de la bomba..
➔El repte d’aquest estudi és trobar un sistema passiu que millori la regulació de la
temperatura de la cabina del cotxe elèctric, per tal que la bomba de calor (I fred)
que s’utilitza per condicionar l’interior i que utilitza una energia considerable per
obtenir la climatització a nivell confort, millori la seva eficiència I el consum.

Selecció de materials
➔Selecció de PCM
amb valors elevats de
la calor latent, per
l’emmagatzematge
energètic i baixa
densitat per no
produir sobre-consum
de la bateria elèctrica.
➔No es vol triar com a compost químic una parafina, que també tenen un
valor elevat de calor latent, ja que aquestes s’obtenen com a derivats del
petroli. Ens centrem en un material sostenible i eficient per el vehicle i per
el medi ambient. És per això que la selecció és una mescla d’èsters de
diferents temperatures de fusió per a que funcionin en cascada.

Estructura química dels compostos
➔La mescla utilitzada està composta pel decanedioat de dimetil, amb un
punt de fusió de 21ºC, i pel tricosanoat de metil, amb un punt de fusió de
60ºC, amb un 50% en massa de cadascun dels components.

decanedioat de dimetil

T-history
➔Al laboratori vam desenvolupar un equip per poder seguir les corbes temperaturatemps (T-history) dels PCMs seleccionats i veure si s’adapten als requeriments de
l’aplicació: vehicle elèctric (veure figura esquerra).
➔A la gràfica de la dreta observem el T-history de la mescla formada amb un 50%
del PCM amb punt de fusió a 21ºC i 50% del PCM amb punt de fusió a 60ºC.

➔La mescla evita que el cotxe es refredi per sota de 20ºC en climes més freds i
també evita que la temperatura superi els 51ºC en els climes més càlids.

tricosanoat de metil

DSC (Differential Scanning Calorimetry)
➔A la gràfica podem observar
els resultats de DSC de la
mescla. L’objectiu principal de
l’anàlisi és observar els
processos de canvi de fase
dels PCM i veure la capacitat
d’absorbir o desprendre calor
segons el procés.
➔Com esperàvem, al voltant de la temperatura de fusió de cada èster
observem un pic endotèrmic en la fusió i exotèrmic en la solidificació.
Aquests pics corresponen a les energies absorbides o alliberades pel canvi
de fase i ens confirma la capacitat termoregulable d’aquest compost.

Conclusions
➔Amb les tècniques utilitzades hem pogut confirmar la seva utilitat per a regular la temperatura de l’interior d’un
vehicle i hem pogut comprovar que el material escollit actua en un interval ampli de temperatures. Aquest fet és
ideal a l’estiu per alentir l’escalfament de la cabina del vehicle i fer que no arribi a temperatures extremes, factor
que repercuteix directament en un estalvi del consum de la refrigeració i, per tant, de la bomba de calor. A l’hivern
també ens pot ajudar a mantenir la temperatura, ja que en el moment de solidificar alliberarà calor.
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