
 

 
 

 
 

FACULTATEA DE AUTOVEHICULE RUTIERE, MECATRONICĂ ŞI 
MECANICĂ 

ing. Octavian - Gabriel Pop 
 
 
 

 
TEZĂ DE DOCTORAT 

 
 
 

Studiu privind eficienţa utilizării 
materialelor cu schimbare de fază în 

climatizare 
 
 

Conducător științific 
Prof.dr.ing. Mugur Ciprian Bălan 

 
 

Comisia de evaluare a tezei de doctorat: 
 
Preşedinte: - Prof.dr.ing. Silviu Dan Mândru - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; 

Conducător ştiinţific: - Prof.dr.ing. Mugur Ciprian Bălan - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; 

Referenţi:  - Prof.dr.ing. Alexandru Dobrovicescu - Universitatea “Politehnica” Bucureşti; 

 - Prof.dr.ing. Ioan Mihai - Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava; 

 - Conf.dr.ing. Ilinca Năstase - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.



2 

  



3 

 
CUVÂNT ÎNAINTE 

 
 Teza de doctorat abordează tematica complexă a utilizării materialelor cu schimbare 
de fază în vederea eficientizării instalaţiilor de climatizare. La nivel european, domeniul 
construcţiilor (construcţii civile - locuinţe, administrative, comerciale etc.) are o pondere de 
circa 40 % din consumul energetic actual, acest domeniu fiind responsabil de 36 % din 
emisiile de gaze cu efect de seră. Importanţa reducerii consumurilor energetice ale instalaţiilor 
de climatizare este subliniată de Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor, care prevede: 
“dezvoltarea și aplicarea într-o mai mare măsură a tehnicilor de răcire pasivă, în primul rând a 
celor care îmbunătățesc condițiile climatice de interior și microclimatul din preajma 
clădirilor.” 

Teza de doctorat se integrează în contextul actual al preocupărilor privind reducerea 
consumurilor energetice în domeniul exploatării construcțiilor pe perioada sezonului cald, 
deoarece abordează posibilitățile de diminuare a consumului energetic ale sistemelor de răcire 
din cadrul instalațiilor de climatizare. Soluţia tehnologică cea mai atractivă de acumulare a 
energiei termice constă în acumularea, pe durata nopţii, a frigului disponibil natural şi 
transferul acestuia în interiorul construcţiilor în perioadele călduroase ale zilei, ceea ce 
impune utilizarea materialelor cu schimbare de fază (Phase Change Materials - PCM). 

În cadrul tezei de doctorat s-a abordat analiza eficienţei energetice a utilizării PCM 
în sisteme de climatizare prin: 

- Propunerea unui algoritm original care permite determinarea temperaturii de 
schimbare de fază în funcţie de condiţiile zonei climatice; 

- Elaborarea unei metode originale de dimensionare a schimbătoarelor regenerative 
cu PCM; 

- Deducerea unor ecuaţii matematice originale a variaţiei căldurii specifice aparente 
a PCM în funcţie de temperatură; 

- Analiza numerică a eficienţei schimbătoarelor regenerative cu PCM dimensionate 
pentru diverse condiţii climatice; 

- Propunerea de indicatori energetici originali şi cifre caracteristice care permit 
estimarea eficienţei şi dimensionarea schimbătoarelor regenerative cu PCM în 
diverse condiţii climatice. 

 
De asemenea, teza de doctorat abordează caracterizarea termică şi modelarea 

matematică a schimbării de fază a PCM, după cum urmează: 
- Măsurători calorimetrice cu scanare diferenţială a proprietăţilor termofizice ale 

PCM, în vederea obţinerii de ecuaţii matematice originale care descriu variaţia 
temperaturii PCM cu entalpia specifică; 

- Realizarea unui stand experimental, la scară de laborator, care permite 
solidificarea şi topirea completă a PCM, în vederea validării modelului matematic; 

- Compararea acurateţii modelului cu acurateţea modelelor din cadrul literaturii; 
- Modelarea PCM cu două evenimente termice: schimbare de fază şi cel mai 

probabil o recristalizare în faza solidă, aceasta reprezentȃnd un element de 
originalitate a tezei; 

- Evidenţierea comportării termice particulare la sfȃrşitul procesului de topire a 
unuia dintre PCM studiate. 
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1 INTRODUCERE 

1.1 Considerații generale  

Dezvoltarea mondială actuală din punct de vedere social și economic, implică o 
creştere semnificativă a consumului global de energie. În prezent, producţia globală de 
energie al Uniunii Europene este asigurată, în principal, de combustibilii fosili şi de energia 
nucleară, conform datelor Comisiei Europene din 2015, prezentate în fig. 1.1.a. Prognoza 
producţiei energetice pentru anul 2030, prezentată în fig. 1.1.b, arată că sursele regenerabile 
vor avea o contribuție mai însemnată decât în prezent. 

 

 
 

a – Ponderea surselor, în producţia de energie 
pentru 2015; 

b – Prognoza ponderii surselor, în producţia 
de energie pentru 2030; 

Fig. 1.1 Ponderea surselor de energie în producţia energetică a UE pentru 2011/2030 
(http://euanmearns.com/primary-energy-in-the-european-union-and-usa-compared/),  

(EU Reference Scenario 2016) 
 
La nivelul Uniunii Europene, politicile comune de protecţie ale mediului şi cele 

energetice sunt orientate spre o dezvoltare durabilă, securitate energetică și competitivitate. 
Consiliul European, a adoptat în mai 2013, obiectivele energetice și climatice cunoscute sub 
denumirea generică: “20-20-20”, care stabilesc următoarele obiective pentru anul 2020: 

- ”reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % faţă de emisiile din 1990”, 
eventual 30 % în cazul unui acord internaţional; 

- ”o pondere de 20 % a energiei din surse regenerabile în consumul brut final de 
energie în Uniunea Europeană”; 

- ”reducerea cu 20 % a consumului de energie primară la nivelul Uniunii Europene 
comparativ cu previziunile din 2007”. 
(Comisia Europeană, 2013), (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_ro.pdf). 

La nivel european, domeniul construcţiilor (construcţii civile - locuinţe, administrative 
comerciale etc.) are o pondere de circa 40 % din consumul energetic actual, conform fig. 1.2, 
acest domeniu fiind responsabil de 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră (Directiva 
2010/31/UE). Din acest consum global, ponderea cea mai mare o reprezintă consumul 

http://euanmearns.com/primary-energy-in-the-european-union-and-usa-compared/),
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_ro.pdf).
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energetic necesar încălzirii şi climatizării clădirilor, ceea ce a condus la următoarele măsuri 
pentru eficientizarea energetică a clădirilor: 

- creşterea rezistenţei termice a anvelopelor clădirilor; 
- implementarea sistemelor de încălzire şi climatizare performante; 
- utilizarea surselor regenerabile pentru acoperirea consumurilor energetice. 

 

 
Fig. 1.2 Consumul energetic defalcat pe domenii economice, 2015 

(conf. Cu https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Consumption_of_energy) 

 
Îmbunătăţirea performanţelor energetice poate fi considerată cea mai importantă 

resursă energetică a Europei, aceasta fiind promovată prin numeroase instrumente legislative 
europene şi interne ale ţărilor membre. Reducerea consumurilor energetice ale clădirilor 
conduce simultan şi la reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător, prin 
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Importanţa reducerii consumurilor energetice ale instalaţiilor de climatizare este 
subliniată de Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din mai 2010 
privind performanța energetică a clădirilor, care prevede: “dezvoltarea și aplicarea într-o mai 
mare măsură a tehnicilor de răcire pasivă, în primul rând a celor care îmbunătățesc 
condițiile climatice de interior și microclimatul din preajma clădirilor.” 

Teza de doctorat se integrează în contextul actual al preocupărilor privind reducerea 
consumurilor energetice în domeniul exploatării construcțiilor pe perioada sezonului cald, 
deoarece abordează problema posibilităților de diminuare a consumului energetic al 
sistemelor de răcire din cadrul instalațiilor de climatizare. Teza investighează ca soluţie de 
reducere a consumurilor energetice, acumularea pe timp de noapte a frigului disponibil natural 
şi transferul acestuia în interiorul construcţiilor pe timp de zi, în perioadele călduroase. 
Această abordare, a propus utilizarea materialelor cu schimbare de fază (Phase Change 
Materials - PCM), a căror comportare termică este perfect compatibilă cu această soluţie 
tehnologică. 
 
  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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1.2 Materiale cu schimbare de fază (PCM) 

1.2.1 Acumularea energiei termice în PCM 

În cazul general al încălzirii unei substanţe aflate iniţial în stare solidă, acumularea 
energiei termice este realizabilă şi sugerată în fig. 1.3 (Regin A. F. et. al., 2008), (A. de 
Gracia, Cabeza L.F., 2015) prin următoarele modalităţi: 

- acumulare de căldură sensibilă prin creşterea temperaturii materialului: în faza 
solidă (A-B), (C-D), în faza lichidă (E-F) sau în faza de vapori (G-H); 

- acumulare de căldură latentă: în fază solidă prin transformarea structurii cristaline 
(B-C), prin topire (D-E) sau prin vaporizare (F-G); 

- acumulare de căldură prin combinarea celor două tipuri de căldură: sensibilă şi 
latentă. 

 

 
Fig. 1.3 Încălzirea materialului solid (conf. cu ref. Regin A. F. et. al., 2008) 

a, b – structură cristalină a / structură cristalină b în cadrul fazei solide 
 

Fenomenele care se manifestă la încălzire şi care determină acumularea căldurii, apar 
şi la schimbarea sensului de desfăşurare a procesului, respectiv la răcire, determinȃnd cedarea 
căldurii. În lucrare, prin acumularea de energie termică se înţelege, atât acumularea de 
căldură, cât şi acumularea de frig. 

Capacitatea substanţelor de a acumula energie termică, este determinată de valorile 
căldurilor sensibile şi ale căldurilor latente. Căldurile sensibile prezintă valori mult reduse 
comparativ cu căldurile latente, ceea ce implică mase, respectiv volume mai mari, în cazul 
acumulărilor de căldură sensibilă (Regin A. F. et. al., 2008), (Pielichowska K., Pielichowski 
K., 2014), (Jaworski M., et al., 2014). 

Soluţia tehnologică cea mai atractivă pentru acumularea energiei termice, este 
reprezentată de schimbarea de fază, atât datorită valorilor ridicate ale căldurilor latente, cât şi 
datorită menţinerii relativ constante a temperaturilor. Procesele de schimbare de fază cu 
aplicabilitate limitată, sunt transformarea structurilor cristaline şi vaporizarea. Transformarea 
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structurii cristaline în fază solidă prezintă valori reduse ale căldurii latente, iar vaporizarea 
este caracterizată prin valori foarte mari ale volumului specific al vaporilor, cu implicaţii 
asupra gabaritelor, asupra complexităţii instalaţiilor şi asupra solicitărilor mecanice. 

Având în vedere cele menţionate, soluţia optimă de acumulare a energiei termice este 
reprezentată de topirea şi solidificarea PCM.  

În concepţia sistemelor de acumulare a energiei termice bazate pe topire / solidificare, 
trebuie să fie corelate următoarele: 

- domeniul de variaţie a temperaturii mediului ambiant ca sursă de frig; 
- domeniul de variaţie a temperaturilor de utilizare a energiei termice acumulate; 
- domeniul de variaţie a temperaturilor de topire / solidificare a PCM.  
Datorită necesităţii de a corela domeniile de variaţie a acestor parametrii, unele 

aplicaţii care sunt eficiente în anumite condiţii climatice nu pot fi implementate în alte 
condiţii climatice. În consecinţă, este necesară adoptarea particularizată a PCM, în funcţie de 
parametrii climatici ai zonei şi de natura aplicaţiei. 

Una din problemele ridicate de utilizarea proceselor de topire / solidificare pentru 
acumulare termică, este reprezentată de prezenţa fenomenului de subrăcire a fazei lichide la 
solidificare, care poate fi însă limitat, prin utilizarea de centre de cristalizare ca de exemplu: 
nanoparticule (cupru, TiO2, grafit), în jurul cărora să se inițializeze procesul de solidificare 
(Regin A. F. et. al., 2008). 

1.2.2 Proprietăţi ale PCM 

Materialele destinate acumulării frigului prin transformarea de fază a PCM trebuie să 
îndeplinească o serie de cerinţe particulare (Regin A. F., et al., 2008), (Osterman E., et al., 
2012), (Pasupathy A., et al. 2008), (Memon S. A., 2014), (Tyagi V.V., et al., 2011) sintetizate 
după cum urmează: 

Proprietăţi termofizice: 
- temperatura schimbării de fază să corespundă cu domeniul de utilizare; 
- căldura latentă să prezinte valori mari; 
- căldură specifică ridicată a fazelor lichidă şi solidă; 
- conductivitate termică ridicată a fazelor lichidă şi solidă; 
- variaţie redusă a volumului specific la schimbarea de fază; 
- solidificare şi topire completă la schimbarea de fază; 
- fiabilitate termică şi stabilitatea transformărilor pentru multe cicluri. 
Proprietăţi cinetice: 
- rată ridicată a formării centrelor de cristalizare; 
- rată ridicată de creştere a cristalelor. 
Proprietăţi chimice: 
- stabilitate chimică; 
- reversibilitate completă la topire / solidificare; 
- fiabilitate după un număr mare de cicluri de topire / solidificare; 
- compatibilitate chimică cu materialul învelişului acumulatorului termic; 
- siguranţă în exploatare: să nu fie toxice, inflamabile sau explozibile. 
Considerente economice: 
- disponibil în cantităţi suficiente aplicaţiilor comerciale; 
- preţ scăzut. 
Considerente privind protecția mediului: 
- impact redus asupra mediului ambiant; 
- evitarea poluării pe durata de serviciu; 
- posibilitatea reciclării. 
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 Nici un PCM nu îndeplineşte în totalitate caracteristicile dorite. În consecinţă, 
adoptarea PCM pentru acumularea energiei termice în construcţii şi instalaţii de climatizare 
necesită analiza atentă a proprietăţilor menţionate. Comparând avantajele şi dezavantajele, 
alegerea materialului implică un oarecare compromis în corelaţie cu natura aplicaţiei (Regin 
A. F., et al., 2008), (Memon S. A., 2014). 

1.2.3 Clasificarea PCM 

Materialele destinate acumulării energiei termice prin schimbare de fază, sunt 
clasificate în funcţie de compoziţia lor chimică în materiale (Iten M., Liu S., 2014): organice, 
anorganice şi soluţii binare eutectice. Această clasificare este prezentată schematic în fig. 1.4.  

PCM utilizate în construcţii şi instalaţii de climatizare corespund unui domeniu de 
temperaturi de schimbare de fază în intervalul (15-40) °C. PCM cu temperaturi de schimbare 
de fază scăzute au aplicaţii în domeniul climatizării prin acumularea frigului. PCM cu 
temperaturi ridicate de schimbare de fază se utilizează pentru acumularea căldurii în pereţi 
exteriori şi în acoperişul terasă.  

 
Fig. 1.4 Clasificarea PCM pe baza compoziţiei chimice (conf. cu Zhou D., et al., 2012) 

 
Materiale organice  
 

Cele mai utilizate PCM organice (Sarier N., et al. 2012), (Li G., et al., 2013) în cazul 
transformării de fază topire / solidificare, în gama de temperaturi specifică construcţiilor şi 
instalaţiilor termice sunt: 

- Parafinele: CH3-(CH2)n-CH3, sunt un amestec complex de hidrocarburi din clasa 
alcanilor cu catenă normală sau ramificată, conţinând (20-35) atomi de carbon în catenă. În 
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stare solidă, parafina are aspect cristalin de culoare albă, având masă moleculară (300-600) 
kg/kmol şi punctul de topire în domeniul (5-60) °C; 

- Polietilenglicolii (PEG): HO-CH2-(CH2-O-CH2)n-CH2-OH, sunt compuşi dintr-un 
lanţ liniar de dimetil eter, având la capete radicalul hidroxid. În majoritatea cazurilor, căldura 
latentă şi temperatura de topire cresc odată cu masa moleculară a PEG. În domeniul 
construcţiilor şi instalaţiilor de climatizare, prezintă interes PEG cu masa moleculară între 
(1000-1500) kg/kmol; 

- Acizii graşi: CH3-(CH2)n-COOH şi derivaţii acestora sunt compuşi dintr-un număr 
mare de grupări metilen monocarboxilici, având catenă normală. Acizii graşi şi derivaţii 
acestora au proprietăţi similare parafinelor din punctul de vedere al schimbării de fază. 
Datorită stabilităţii chimice şi termice, acizii graşi pot fi utilizaţi la mii de cicluri de topire / 
solidificare fără a se degrada. 

Principalele avantaje ale PCM organice (Memon S. A., 2014): 
- disponibilitate într-un domeniu larg de temperaturi (5-60) °C; 
- inerţie din punct de vedere chimic; 
- lipsa segregării la schimbarea de fază;  
- proprietăţi termice durabile în timp (numeroase cicluri de topire/solidificare); 
- căldură latentă ridicată (120-210) kJ/kg; 
- căldura specifică mai mare decât în cazul cristalohidraţilor; 
- lipsa corozivităţii în majoritatea cazurilor; 
- compatibilitate cu materiale de construcţii diverse; 
- variaţie redusă a volumului specific la schimbarea de fază; 
- subrăcire redusă pe durata proceselor de solidificare sau cristalizare; 
- parafinele nu sunt toxice, nu produc iritaţii, dar non-parafinele au diverse 

toxicităţi; 
- parafinele sunt stabile sub 500 °C, dar sunt instabile la temperaturi mari; 
- sunt reciclabile. 
Principalele dezavantajele ale PCM organice: 
- conductivitate termică redus (λPCM ≈ 0.2 W/m·K); 
- parţial inflamabile; 
- incompatibile cu învelişurile din mase plastice. 

 
Materiale anorganice 
 

Cele mai utilizate PCM anorganice în gama de temperaturi specifică construcţiilor şi 
instalaţiilor de climatizare (Tyagi V. V., et al., 2007), (Prabhu P.A., et al., 2012), (Memon S. 
A., 2014), (Sharma A., et al., 2009) sunt: 

- Cristalohidraţii: AB∙nH2O, sunt substanţe solide cristaline derivând din săruri 
conţinând şi molecule de apă. Cristalohidrații sunt similari unor aliaje compuse din săruri, în 
majoritatea cazurilor anorganice și apă, care formează un solid cristalin; 

- Metale şi soluţii binare (eutectice) metalice au temperaturi scăzute de topire / 
solidificare. Avantajul principal al PCM metalice este determinat de conductivitatea termică 
ridicată comparativ cu celelalte PCM (Sharma A., et al., 2009). Studiul bibliografic a indicat 
puţine referinţe la PCM metalice.  
 Principalele avantaje ale cristalohidraţilor (Pasupathy A., et al., 2008), (Memon S. 
A., 2014), (Zhou D.,  et al., 2012): 

- căldură latentă ridicată; 
- capacitate volumică ridicată de acumulare termică, aproape dublă faţă de 

materialele organice; 
- conductivitate termică ridicată (λPCM ≈ 0.5 W/m·K); 
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- preţ redus;  
- nu necesită prelucrare pentru utilizarea ca PCM; 
- nu sunt inflamabile; 
- compatibile cu învelişuri din mase plastice; 
- schimbare bruscă de fază; 
- impact redus asupra mediului ambiant; 
- posibilitatea reciclării. 

  Principalele dezavantaje ale cristalohidraţilor (Farid M.M., et al., 2004), (Pasupathy 
A., et al., 2008), (Memon S. A., 2014): 

- subrăcire la solidificare; 
- posibilă segregare la schimbarea de fază; 
- acţiune corozivă asupra majorităţii metalelor; 
- efect iritant; 
- presiune ridicată a vaporilor, precum şi pierderi de apă; 
- schimbări progresive în comportamentul ciclului topire/solidificare; 
- posibilă degradare pe termen lung, prin oxidare, hidroliză, descompunere etc.; 
- posibilă instabilitate din punct de vedere chimic. 

 
Soluţii binare 

 
Sistemele binare, compuse din două sau mai multe componente, sunt caracterizate prin 

faptul că fiecare componentă se solidifică / topeşte independent, formând în cazul solidificării, 
un amestec al cristalelor componentelor.  

Spre deosebire de substanţele pure, la care schimbarea de fază are loc la o temperatură 
relativ constantă, marele avantaj al amestecurilor binare constă în intervalul larg al 
temperaturii de schimbare de fază, determinat de concentraţia şi substanţele componente 
(Regin A.F. et al., 2008).  

Amestecurile şi concentraţiile diferite ale componentelor, permit acoperirea unui 
domeniu larg al temperaturilor de schimbare de fază, corelat cu temperaturile aplicaţiilor din 
domeniul construcţiilor şi instalaţiilor de climatizare (Sarier N., et al. 2012).  

La atingerea concentraţiei eutectice, transformarea de fază este similară substanţelor pure.  
În aplicaţiile practice, este posibilă utilizarea următoarelor soluţii binare:  
- organic – organic; 
- organic – anorganic;  
- anorganic – anorganic. 

 Principalele avantaje ale soluţiilor binare cu PCM (Pasupathy A., et al., 2008), 
(Memon S. A., 2014): 

- domeniu variabil al temperaturii schimbării de fază, în funcţie de compoziţie; 
- la concentraţia eutectică, schimbarea de fază este bruscă, similar substanţelor pure; 
- căldura latentă volumică este puţin mai mare decât în cazul substanţelor organice. 
Întrucât soluţiile binare reprezintă o noutate în domeniul aplicaţiilor tehnice, nu există 

suficiente informaţii referitor la proprietăţile lor termofizice (Pasupathy A., et al., 2008), 
(Memon S. A., 2014). 

Avantajele utilizării PCM în vederea acumulării energiei termice, respectiv a frigului, 
în construcţii şi instalaţii de climatizare, precum şi în alte domenii, a determinat mai multe 
companii să producă diferite PCM pentru aplicaţii comerciale. 
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1.2.4 Aplicații ale PCM 

Pe baza parametrilor climatici exteriori coroboraţi cu microclimatul de confort 
interior, aplicațiile tehnice ale PCM pot avea următoarele destinaţii: 

- sisteme de acumulare a căldurii; 
- sisteme de acumulare a frigului; 
- sisteme mixte de acumulare a căldurii şi a frigului. 
Indiferent de domeniul şi modalitatea tehnică de utilizare, aplicațiile cu PCM sunt 

similare schimbătoarelor de căldură regenerative, fiind caracterizate prin funcţionare ciclică, 
schimbătorul fiind parcurs succesiv de agenţii termici.  

Din punct de vedere constructiv, schimbătoarele de căldură regenerative conţin o 
umplutură formată din PCM, care este succesiv încălzită, când are loc topirea PCM, respectiv 
răcită, când are loc solidificarea PCM, după care ciclul se reia. 

- Sisteme de acumulare a căldurii 
Principiul funcţionării schimbătorului de căldură regenerativ având drept scop 

acumularea căldurii în PCM, prin răcirea aerului este prezentat în fig. 1.5. 
 

 
a – acumulare căldură (regenerare) în timpul zilei; 

 
b – cedare căldură în timpul nopții; 

Fig. 1.5 Schema de principiu a acumulării căldurii în PCM 
PCM s – PCM solid; PCM s+l – PCM solid şi lichid; PCM l – PCM lichid 

 
Scopul sistemului este de a acumula căldură pe durata perioadelor calde ale zilei, prin 

topirea PCM şi de a o transfera util aerului rece, pentru asigurarea încălzirii în perioadele reci 
din timpul nopţii, ca urmare a solidificării PCM. 
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- Sisteme de acumulare a frigului 
Principiul funcţionării schimbătorului de căldură regenerativ având ca scop 

acumularea frigului în PCM, este prezentat în fig. 1.6. 
 

 
a – acumulare frig (regenerare) în timpul nopții; 

 
b – cedare frig în timpul zilei; 

Fig. 1.6 Schema de principiu a acumulării frigului în PCM 
PCM s – PCM solid; PCM s+l – PCM solid şi lichid; PCM l – PCM lichid 

 
Scopul sistemului este de a acumula frigul pe perioadele reci din timpul nopţii, prin 

solidificarea PCM şi de a absorbi căldura în perioadele calde ale zilei, ca urmare a topirii 
PCM. 

- Sisteme mixte de acumulare a căldurii şi a frigului 
Sistemele mixte de acumulare a căldurii şi a frigului constau în suprapunerea 

funcţionării celor două alternative prezentate anterior. În principiu, există două variante ale 
sistemelor mixte: 

- sistemele mixte cu singur PCM sunt utilizate, pe durata aceleaşi zile, atât pentru 
încălzire, cât şi pentru răcire (http://www.rubitherm.com/english/index.htm); 

- sistemele mixte cu două PCM au temperaturi diferite de schimbare de fază, fiind 
utilizate, în anotimpuri diferite: în sezonul cald pentru asigurarea frigului, respectiv 
în sezonul rece pentru asigurarea încălzirii.  

Sistemul mixt a fost propus de Centrul pentru Energie Durabilă (sustenabilă) din 
cadrul Universităţii din Australia de Sud UniSA, Adelaide, utilizând cele două PCM integrate 
în ciclul reversibil al unei pompe de căldură (PC) sau a unui agregat frigorific (AF),  care 
funcţionează în perioadele de consum redus de energie electrică (noaptea) (Pasupathy A., et. 
al., 2008).  

Temperaturile diferite ale schimbării de fază sunt determinate de destinaţiile diferite 
ale PCM, după cum urmează:  

- PCM 1 destinat răcirii are temperatura de topire / solidificare inferioară 
temperaturii de confort necesară climatizării; 

- PCM 2 destinat încălzirii are temperatura de topire / solidificare superioară 
temperaturii de confort corespunzătoare încălzirii. 

 Sistemele de acumulare a energiei termice utilizând PCM sunt de actualitate în 
domeniul construcţiilor şi instalaţiilor de climatizare, precum şi în alte domenii. În continuare 
sunt prezentate câteva utilizări reprezentative ale PCM. 

http://www.rubitherm.com/english/index.htm);
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Utilizarea extraterestră a PCM în vehiculul lunar al misiunii Apollo 15 
O funcţie importantă a vehiculului lunar, prezentat în fig. 1.7, este asigurarea energiei 

electrice prin intermediul acumulatoarelor a căror temperatură trebuie să fie strict controlată. 
Asigurarea unei temperaturi constante a acumulatoarelor şi a componentelor electronice ale 
vehiculului lunar s-a realizat prin intermediul unui PCM având umplutura din parafină. Pe 
durata expediţiei pe lună, prin topirea PCM este absorbită căldura generată de componentele 
electronice ale vehiculului lunar, asigurând domeniul de temperatură optim pentru 
funcţionarea normală. La sfârşitul expediţiei prin deschiderea containerului cu PCM se 
cedează căldura acumulată prin solidificarea acestuia. Soluţia adoptată este simplă din punct 
de vedere tehnic, sigură, reutilizabilă şi eficientă, având un cost redus: 10 $ (Hale D.V., et. al., 
1971), (http://www.carlustblog.com/2011/06/lunar-rover.html). 

 

 
Fig. 1.7 Vehiculul lunar al misiunii Apollo 15 

(http://www.carlustblog.com/2011/06/lunar-rover.html) 
 

Sera tropicală principală a grădinii botanice din Berlin  
 Asigurarea condiţiilor de microclimat a serei tropicale a grădinii botanice din Berlin, 
prezentate în fig. 1.8, precum şi distribuţia uniformă a temperaturii aerului în interiorul serei, 
se realizează prin intermediul a două turnuri de forma unor copaci gigantici tropicali, 
prezentaţi în fig. 1.9.a. Turnurile sunt destinate circulaţiei verticale a aerului prin intermediul 
unui ventilator montat în partea superioară şi conţin module plane cu PCM, furnizate de 
producătorul Rubitherm Germania, conform fig. 1.9.b. 
 

 
Fig. 1.8 Sera tropicală a grădinii botanice din Berlin 

(http://www.rubitherm.com/english/index.htm) 

http://www.carlustblog.com/2011/06/lunar-rover.html).
http://www.carlustblog.com/2011/06/lunar-rover.html)
http://www.rubitherm.com/english/index.htm)
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Pe durata nopţii, aerul rece din zona superioară a serei se preîncălzeşte de la căldura 
acumulată de panourile cu PCM. Aerul, astfel preîncălzit, este dirijat la bază în zona plantelor. 
Simultan, prin solidificarea PCM are loc acumularea frigului.  
 Pe durata zilei, aerul din partea superioară se încălzeşte rapid datorită efectului de seră. 
Pe traseul vertical, aerul cald se răceşte datorită frigului acumulat în PCM în timpul nopţii, 
determinând topirea acestuia, conform schemei din fig. 1.9.c. Astfel, pe lângă răcirea aerului 
are loc acumularea căldurii în PCM utilizată noaptea pentru preîncălzirea aerului. 
 

   
a – "copac tropical” cu PCM; b – secţiune prin "copac”; c – principiul de funcţionare; 

Fig. 1.9 Turnurile grădinii botanice din Berlin 
(http://www.rubitherm.com/english/index.htm) 

 
Stadionul Cupei Mondiale FIFA 2022 Doha (Qatar) 
Stadionul din Doha, destinat Cupei Mondiale FIFA 2022, este prezentat în fig. 1.10. 

PCM sunt utilizate pentru reducerea numărului şi a puterii frigorifice totale instalate a 
agregatelor care produc apă răcită (chiller-e), destinată climatizării.  
 

 
Fig. 1.10 Stadionul Cupei Mondiale din Doha 2022 

(Li  C., et. al., 2012) 
 

În perioadele cu necesar redus de frig, chiller-ele servesc la acumularea frigului în 
recipiente, tot prin solidificarea unor sfere cu PCM având temperatura de solidificare de 6 °C. 
Frigul acumulat combinat cu funcţionarea chiller-elor, permite asigurarea climatizării 
stadionului pentru o durată de 5 ore. (Li  C., et. al., 2012). 
 
 
 
 

http://www.rubitherm.com/english/index.htm)
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Turnurile Petronas Kuala Lumpur (Malaiezia) 
Turnurile Petronas având fiecare o înălţime de 451.9 m, sunt prezentate în fig. 1.11 şi 

au fost cele mai înalte clădiri din lume în perioada 1998 – 2004. În prezent, sunt în continuare 
cele mai înalte clădiri gemene. 
 

 
Fig. 1.11 Turnurile Petronas Kuala Lumpur                                                        

(http://www.cristopia.com/Public/en-GB/catalogue.pdf) 
 

În cazul celor două turnuri, PCM sunt utilizate atât în pereţi, pentru reducerea 
necesarului de frig, cât şi în recipientele de acumulare a apei răcite, care au capacitatea de 
3000 m3 şi utilizează sfere cu PCM având temperatura de schimbare de fază de 0 °C. 
 

Aplicaţii în alte domenii: 
Izolarea cu PCM a sticlei de rehidratare a piloţilor 
monoposturilor de Formula 1, necesară datorită 
temperaturilor ridicate din timpul curselor. Izolarea cu 
PCM a rezervorului de benzină, astfel încât cantitatea 
precisă de benzină să nu depindă de dilatarea 
determinată de condiţiile exterioare. 
(http://www.pcmproducts.net/applications_product_application_development.htm) 

 
Izolarea termică a camioanelor frigorifice cu PCM cu 
temperatura de schimbare de fază: – 21 °C. 
(http://www.climator.com/en/home/) 

 
 

Laboratoarele armatei din India (Defence Laboratory Jodhpur - DLJ) au analizat utilizarea 
PCM în uniformele militare pentru evitarea problemelor de sănătate datorate temperaturilor 
extreme în cazul operaţiunilor din deşert. A fost realizată o vestă prevăzută cu pachete cu 
PCM care să permită asigurarea confortului termic al soldaţilor, prin menţinerea temperaturii 
sub: 30 °C pe o durată de (2-3) ore. Cercetarea a analizat soluţiile binare eutectice 
microîncapsulate (1-1000) μm cu înveliş din polimeri cu grosimea (2-3) μm. (Kumar R., et. 
al., 2011)  

http://www.cristopia.com/Public/en-GB/catalogue.pdf)
http://www.pcmproducts.net/applications_product_application_development.htm)
http://www.climator.com/en/home/)
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Membranele PCM conţin microcapsule cu PCM având 
temperatura de schimbare de fază în domeniul (28 – 32) °C. 
Membranele PCM permit menţinerea temperaturii 
articolelor de vestimentaţie la o temperatură egală cu a 
corpului pe o durată îndelungată. 
(http://www.everest.com.tw/_english/00_site/01_edit.aspx) 
 

 

 
Izolarea cu PCM a containerelor destinate transportului 
produselor farmaceutice şi medicale (organe,  sânge etc.). 
(http://www.climator.com/en/home/) 

 

1.3 Scopul şi obiectivele cercetării 

Studiul presupune analiza potenţialului de acumulare a frigului disponibil în mod 
natural pe durata nopții, prin solidificarea PCM, urmată de cedarea frigului pe durata zilei, 
prin topirea PCM.  

Problematica studiată este complexă având în vedere comportarea termică particulară 
a PCM pe durata schimbării de fază. PCM utilizate în aplicaţiile de acumulare a energiei 
termice sunt caracterizate prin faptul că schimbarea de fază se produce într-un interval de 
temperatură iar proprietăţile termofizice precum: căldura specifică, respectiv entalpia 
specifică, prezintă variaţii importante cu temperatura, care influenţează atât funcţionarea 
schimbătoarelor de căldură regenerative cu PCM, cât şi acurateţea modelelor matematice. 

 
Scopul studiului este investigarea eficienţei energetice a unor soluţii pentru reducerea 

consumului energetic al instalaţiilor de climatizare, prin utilizarea PCM în vederea răcirii 
aportului de aer proaspăt în perioadele calde din timpul zilelor, considerând particularităţile 
proprietăţilor termofizice ale PCM adoptate. 

 
 Obiectivele cercetării sunt următoarele: 

- Realizarea unui studiu bibliografic sintetic privind stadiul actual al cunoașterii în 
domeniu: prezentarea PCM,  prezentarea unor sisteme experimentale care 
analizează eficiența PCM ca umplutură a schimbătoarelor de căldură regenerative, 
metodele de evaluare a proprietăţilor termofizice ale PCM, modelarea matematică 
a comportării termice a PCM pe durata schimbării de fază, modelarea matematică 
a comportării unui schimbător de căldură regenerativ cu PCM, în zone climatice 
diverse; 

- Propunerea unui algoritm original de calcul a temperaturii optime de schimbare de 
fază a PCM în funcție de parametrii climatici exteriori ai zonei de amplasare a 
regeneratorului cu PCM; 

- Elaborarea unui model matematic în vederea estimării necesarului de frig al 
clădirilor în diverse zone climatice luând în considerare: aporturile de căldură prin 
elementele de construcţie cu inerţie termică, aporturile de căldură prin elementele 

http://www.everest.com.tw/_english/00_site/01_edit.aspx
http://www.climator.com/en/home/)
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de construcţie fără inerţie termică, necesarul de frig pentru răcirea aerului proaspăt, 
degajările interioare de căldură datorate sistemului de iluminat, angajaţilor şi 
echipamentelor electrice; 

- Elaborarea unui model matematic capabil să descrie funcţionarea unui schimbător 
de căldură regenerativ cu PCM în zone climatice diverse, pe durata sezonului cald, 
determinând: cantitatea de frig acumulată în PCM, cantitatea de frig cedată de 
PCM şi consumurile energetice asociate ventilatorului de circulaţie a aerului 
pentru învingerea rezistenţelor gazodinamice ale schimbătorului de căldură 
regenerativ; 

- Determinarea experimentală a proprietăţilor termofizice ale PCM pe durata 
schimbării de fază; 

- Modelarea variaţiei căldurii specifice aparente sau a entalpiei PCM pe durata 
schimbării de fază; 

- Conceperea și realizarea unui stand experimental pentru studiul comportării 
termice a PCM într-o instalaţie de climatizare; 

- Analiza rezultatelor determinărilor experimentale și compararea acestora pe de-o 
parte cu rezultatele modelului matematic şi pe de altă parte cu rezultatele 
disponibile în studii similare realizate la nivel internațional; 

- Evaluarea numerică a eficienţei schimbătorului de căldură regenerativ cu PCM, 
comparativ cu un sistem clasic de referinţă în zone climatice diverse. 
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2 STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII  

2.1 Tendinţe şi selecţia lucrărilor privind studierea PCM  

Scopul studiului este realizarea unei sinteze bibliografice, atât din punct de vedere 
cantitativ cât şi calitativ, bazată pe informaţiile disponibile cu privire la utilizarea PCM în 
vederea creşterii eficienţei energetice a sistemelor de răcire din instalațiile de climatizare. 

Pentru determinarea stadiului actual al cunoaşterii în domeniul studiat s-au utilizat ca 
surse de selecţie a referinţelor bibliografice bazele de date prezentate în tab. 2.1. 
 

Tab. 2.1 Bazele de date utilizate la selecţia referinţelor bibliografice 
Denumire bază de date Adresă web 
American Institute of Physics  https://www-scitation-org.am.e-nformation.ro/ 
ScienceDirect https://www.sciencedirect.com 
Scopus https://www.scopus.com 
Google Scholar https://scholar.google.com 
Web of Science - Clarivate https://www.webofknowledge.com (https://clarivate.com) 

  
În urma unei consultării preliminarii a bazei de date science direct, prin utilizarea 

cuvintelor cheie PCM energy storage ventilation, s-au obţinut un număr de 1745 de referinţe 
publicate în perioada 1995 – 2018. Fig. 2.1 prezintă tendinţa de cercetare în domeniu la nivel 
mondial între anii 1995 – 2018 conform bazei de date science direct. 

 

 
Fig. 2.1 Tendinţa de publicare în domeniul studiat 

 
Această căutare preliminară a permis identificarea tendinţei de publicare în domeniu 

utilizării materialelor cu schimbare de fază în sistemele de ventilare. Între anii 2007 – 2017 se 
observă o creştere accentuată a numărului articolelor publicate, ceea ce indică interesul 
cercetătorilor pentru domeniul studiat în cadrul tezei de doctorat. 

În vederea elaborări prezentului studiu s-au considerat următoarele cuvinte cheie şi 
expresii caracteristice pentru filtrarea numărului ridicat de articole, care au permis 
identificarea celor mai reprezentative studii: 
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A - Utilizarea PCM în instalaţii de climatizare şi auxiliare 
Cuvinte cheie: phase change material, cooling, ventilation, air conditioning, energy 

efficiency, latent heat thermal energy storage, air handling units. 
Expresia: phase change material poate fi abreviată prin: PCM, întrucât această 

abreviere este uzuală în lucrările ştiinţifice care abordează domeniul 
construcţiilor şi al instalaţiilor de ventilare şi climatizare (Heating 
Ventilation Air Conditioning - HVAC). 

B - Proprietăţile termofizice ale PCM 
Cuvinte cheie: phase change material, differential scanning calorimetry, temperature 

history method. 
Expresia: differential scanning calorimetry şi temperature history method pot fi 

abreviate prin: DSC, respectiv THM, din aceleaşi considerente ca la 
termenul ”PCM”. 

 
În continuare este prezentat modul de selecţie a referinţelor utilizate şi citate în 

prezenta teză de doctorat. 
 

Procedura de selecţie a referinţelor bibliografice cuprinde următoarele etape: 
 
Etapa I: obţinerea referinţelor bibliografice prin interogarea bazelor de date anterior 

menţionate prin intermediul cuvintelor cheie. 
Selecţia constă în determinarea şi respectarea criteriilor de includere şi de excludere 

ale referinţelor, prezentate în tab. 2.2.   
Cercetarea bibliografică a fost efectuată iniţial în baza de date ScienceDirect, care se 

găseşte în cadrul colecţiei de baze de date online: http://www.anelis.ro/summon/; 
https://www.e-nformation.ro/profil-acces. De asemenea, au fost consultate bazele de date: 
Scopus, Google Scholar. În această etapă s-a efectuat eliminarea dublurilor.  

 
Tab. 2.2 Criteriile de includere şi excludere ale referinţelor 

Câmp Criterii de includere Criterii de excluere 
Limba English Chinese, Japanese, Arabic, Indo-Aryan etc. 
Tematica Subiectele definite prin 

cuvintele cheie  
Subiectele neincluse prin cuvintele cheie 

Sursă Journals, Trade Publications Book Series, Conference Proceedings, 
Reports 

Tip Article, Review, Product 
Review 

Book review, Corespondence Letter, 
Editorial, Erratum, Publisher’s Note 

 
  Etapa II: selecţia referinţelor bibliografice rezultate din Etapa I pe baza informaţiilor 
cuprinse în titlu şi în rezumatul lucrărilor.  

 
Etapa III: studierea efectivă a conţinutului lucrărilor selectate în primele două etape.  
Studiul lucrărilor selectate anterior a început cu articole de review, datorită prezentării 

în acestea a imaginii de ansamblu a stadiului actual al cunoaşterii în domeniul utilizării PCM 
în instalaţiile de climatizare.  

În articolele de review sunt prezentate numeroase modalităţi de utilizare a PCM în 
aplicaţii tehnice din domeniul instalaţiilor de ventilare şi climatizare. Ţinând cont de structura 
specifică unui articol de review, descrierea şi datele tehnice ale aplicaţiilor tratate sunt succint 
prezentate. S-a considerat utilă consultarea listei cu referinţe ale articolelor de review, care 

http://www.anelis.ro/summon/;
https://www.e-nformation.ro/profil-acces.
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indică articolele originale care tratează detaliat aplicaţiile tehnice care prezintă interes în 
cadrul tematicii studiate.  

Prin consultarea listelor de referinţe ale lucrărilor ştiinţifice care abordează din punct 
de vedere fizico-chimic proprietăţile PCM s-au identificat două manuale de implementare a 
PCM în tehnologia aerospaţială elaborate pentru NASA: 

Hale D.V., Hoover M. J., O’Neill M. J, Phase Change Materials Handbook, 1971; cel 
mai vechi manual identificat în prezenta cercetare bibliografică;  

Humphries W., Griggs E.,  A Design Handbook for Phase Change Thermal Control 
and Energy Storage Devices, 1977. 
 

 Aceste lucrări sunt considerate importante datorită numeroaselor fişe tehnice cu 
proprietăţile fizico-chimice ale diverselor PCM. 

 
Etapa IV: identificarea de referinţe din alte surse. 
Abordarea PCM din punct de vedere al proprietăţilor fizico-chimice necesită studierea 

unor cărţi şi manuale, care tratează: 
- fundamente de chimie fizică specifice PCM, ca de exemplu: 
Niac G., Voiculescu V., Bâldea I., Preda M, Formule, tabele, probleme de chimie 
fizică, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984;  
 
- fundamente de termodinamică specifice schimbării de  fază, ca de exemplu: 
Jiji L. M., Heat Conduction, Third Edition, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2009; 
 
- fundamente de analiză termoanalitică a proprietăţilor termofizice ale PCM, ca de 

exemplu: 
Hatakeyama T., Quinn F.X., Thermal analysis: fundamentals and applications to 
polymer science, John Wiley & Sons, Chichester, 1994. 
 
Lucrările conţin informaţii ştiinţifice fundamentale, care prezintă interes la 

aprofundarea teoretică şi experimentală a cercetării ştiinţifice.  
În conformitate cu etapele de selecţie şi filtrare prezentate anterior, la elaborarea tezei 

de doctorat s-a făcut referire directă la un număr de 116 de articole cu referie la eficienţa 
energetică a PCM în climatizare şi determinarea proprietăţilor termofizice ale acestora. 

De asemenea la elaborarea tezei s-au utilizat 39 lucrări care cuprind: manuale, 
standarde, normative, directive europene etc.  

Tab. 2.3 prezintă distribuţia pe ani a revistelor care au publicat articole ştiinţifice 
referitoare la eficienţa şi proprietăţile termofizice ale PCM, care au fost citate în prezenta teză 
de doctorat.  
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Tab. 2.3 Distribuţia pe ani a revistelor care au publicat articolele citate 
An apariţie 

 
 
 

Jurnale 

19
94

 

19
95

 

19
99

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

T
ot

al
 

Advances in 
Building 
Energy 
Research 

            1      1 

AIP 
Conference 
Proceedings 

                 1 1 

Applied 
Energy 

           3 3 2 1 1  1 11 

Applied 
Thermal 
Engineering 

      1      2 1 1 1 2 1 9 

Building and 
Environment 

               1   1 

Case Studies in 
Thermal 
Engineering 

             1     1 

Comptes 
Rendus 
Mécanique 

           1       1 

Construction 
and Building 
Materials 

               1   1 

Defence 
Science 
Journal 

          1        1 

E3S Web of 
Conferences 

                 1 1 

Energy             3  1   1 5 
Energy and 
Buildings 

     1  3 2 2 2 2 1 2 3 3   21 

Energy 
Conversion and 
Management 

   1     2  1  2 3 1    10 

Energy 
Procedia 

              3   1 4 

IEEE                  1 1 
International 
Communica-
tions in Heat 
and Mass 
Transfer 

    1 1 1            3 

International 
Journal of 
Energy 
Research 

       1           1 

International 
Journal of 
Engineering 
Research and 
Applications 

           1       1 
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Tab. 2.3 continuare 
An apariţie 

 
 
 

Jurnale 

19
94

 

19
95

 

19
99

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

T
ot

al
 

International 
Journal of Heat 
and Mass 
Transfer 

1       1 1      1    4 

International 
Journal of 
Refrigeration 

     1 1   2         4 

International 
Journal of 
Thermal 
Sciences 

          1        1 

International 
Journal of 
Thermophysics 

        1          1 

Journal of 
Energy Storage 

                 1 1 

Journal of 
Thermal 
Science and 
Engineering 
Applications 

              1    1 

Lawrence 
Berkeley 
Laboratory 

 1                 1 

Measurement 
Science and 
Technology 

  1                1 

Procedia 
Engineering 

              1    1 

Proceedings 
Indoor Air 

    1              1 

Progress in 
Materials 
Science 

             1     1 

Renewable and 
Sustainable 
Energy 
Reviews 

      1 2 1 1 2 2  2 1 1   13 

Renewable 
Energy 

      1     1  1     3 

Solar Energy                1   1 
Solar Energy 
Materials and 
Solar Cells 

                 1 1 

Termotehnica                1   1 
Thermochimica 
Acta 

    1       1 1 1 1   1 6 
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Fig. 2.2 prezintă distribuţia geografică a interesului cercetătorilor asupra tematicii 
abordate. 

 
 Fig. 2.2 Distribuţia geografică a referinţelor citate în prezentul studiu bibliografic 

 
Analizând locaţia geografică a centrelor de cercetare care urmăresc eficientizarea 

sistemelor de climatizare din domeniul construcţiilor, se constată că majoritatea studiilor s-au 
efectuat în ţări cu temperaturi ridicate vara. Se constată multe centre de cercetare în domeniu 
studiat în zona subtropicală umedă din Asia, ca de exemplu: China (18 referinţe), India (15 
referinţe). Referitor la Europa cele mai multe referinţe au fost identificate în Anglia (10 
referinţe), Franţa (8 referinţe) şi Spania (8 referinţe). 

Fig. 2.3 prezintă locaţia centrelor de cercetare care au abordat tematica utilizării PCM 
în vederea eficientizării sistemelor de răcire a căror contribuţii ştiinţifice au fost analizate în 
prezentul studiu. 

 

 
Fig. 2.3 Distribuţia geografică a centrelor de cercetare 

(Google Maps © 2018 Google) 
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Cele mai multe centre de cercetare din Europa sunt situate în zone cu climat 
mediteranean, ca de exemplu: Spania, Turcia și Slovenia, dar şi în ţări precum Anglia, Irlanda 
Danemarca şi Suedia, ţări cu climat temperat oceanic. 

Majoritatea centrelor de cercetare identificate, sunt situate în zone climatice 
subtropicale sau mediteraneene, caracterizate prin temperaturi ridicate pe perioada sezonului 
cald, ceea ce implică un necesar de frig ridicat pentru asigurarea confortului termic. Pentru 
acoperirea aportului de căldură, se utilizează chiller-e, instalaţii HVAC cu puteri instalate 
ridicate, ceea ce conduce la un consum ridicat de energie electrică. În consecinţă, în aceste ţări 
se pune accentul pe mărirea eficienţei sistemelor de răcire, una din direcţiile de cercetare 
preferate, fiind utilizarea schimbătoarelor regenerative cu umpluturi bazate pe  PCM. 
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2.2 Utilizarea PCM în instalaţii de climatizare şi auxiliare 

2.2.1 Utilizări ale PCM în instalaţii de climatizare 

În vederea reducerii consumului energetic al instalaţiilor de climatizare s-a propus 
conceptul "frigului gratuit" (free cooling), analizat prima dată la Universitatea din Zaragoza, 
Spania. Scopul "frigului gratuit” este de a acumula frigul la temperatura exterioară scăzută pe 
timpul nopţii şi de a ceda acest frig în interiorul clădirilor, pe timpul zilei, când temperaturile 
exterioare sunt ridicate (Pasupathy A., et al., 2008), (Real A., et al., 2014). Conceptul este 
fezabil în perioada verii, în zonele climatice unde diferenţa dintre temperatura din timpul zilei 
şi cea din timpul nopţii este de peste 15 °C (Pasupathy A., et al., 2008), (Parameshwaran R., 
et al., 2010),  (Fang G., et al., 2014).              
 

- Instalaţie de ventilare cu schimbător de căldură regenerativ cu PCM 
Reducerea consumurilor de vârf ale chiller-ului a fost analizată pentru o încăpere 

dintr-un imobil de birouri situat în Chebu, Japonia (Yamaha M., Misaki S., 2005). Instalaţia 
de ventilare, pe lȃngă centrala de tratare a aerului (CTA) cuprinde şi un schimbător de căldură 
regenerativ conţinând PCM (Latent Heat Thermal Energy Storage - LHTES). PCM din 
LHTES constă dintr-un amestec de două parafine cu acid stearic (temperatură 
solidificare/topire: 18,5/17,5 °C, căldură latentă de solidificare/topire: 86,1/77 kJ/kg). Schema 
de principiu a instalaţiei este prezentată în fig. 2.4. Circulaţia aerului este determinată de 
poziția clapetelor cu acţionare motorizată (CM).  

 

 
Fig. 2.4 Schema de principiu a instalaţiei de ventilare cu acumulare în PCM 

(conf. cu Yamaha M., Misaki S., 2005) 
CTA – Centrală de tratarea aerului; LHTES – Schimbător de căldură regenerativ cu PCM; 

CM – Clapete cu acţionare motorizată; 
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Regimurile de funcţionare ale instalaţiei de climatizare echipată cu un schimbător de 
căldură regenerativ sunt: 

- pe durata nopţii, în intervalul orar (5:00 - 8:00), are loc acumularea frigului prin 
funcţionarea centralei de tratare a aerului în circuit închis, aceasta răcind aerul, 
ceea ce determină acumularea frigului prin solidificarea PCM;  

- pe durata zilei, în perioadele cu necesar redus de frig (9:00 - 13:00), respectiv 
(16:00 - 18:00) instalaţia de climatizare funcţionează în regim normal, 
schimbătorul de căldură regenerativ cu PCM fiind ocolit; 

- în perioada de vârf a necesarului de frig (13:00 - 16:00), aerul parcurge şi 
schimbătorul de căldură regenerativ cu PCM rezultând răcirea suplimentară a 
acestuia, astfel încât temperatura interioară să fie menţinută în limitele de confort.  

Instalaţia de climatizare cu acumularea frigului în PCM, permite scăderea puterii 
frigorifice a chiller-ului, precum şi a consumului de energie electrică a acestuia din timpul 
zilei. Avantajele economice sunt date de preţul redus al energiei electrice din timpul nopţii, 
care în cazul Japoniei reprezintă circa 25 % din preţul din timpul zilei. Studiul recomandă 
cantitatea unitară de PCM în cazul unui imobil de birouri de 5.4 kg/m2 suprafaţă utilă 
(Yamaha M., Misaki S., 2005).  

Analizȃnd modul de funcţionare a instalaţiei de ventilare cu acumulare de energie în 
PCM (conf. fig. 2.4), se propune o posibilă variantă de optimizare, care a fost investigată în 
cadrul prezentei teze de doctorat. Optimizarea instalaţiei de climatizare prezentate anterior, 
este posibilă prin utilizarea aerului rece din timpul nopţii pentru acumularea frigului prin 
solidificarea PCM, dacă temperatura aerului exterior scade cu (4 - 6) °C sub temperatura de 
solidificare a PCM. Pe perioadele reci ale nopţii, instalaţia de ventilare va putea funcţiona în 
circuit deschis, conform propunerii prezentate fig. 2.5. Ventilatorul CTA va vehicula aerul 
exterior rece determinând solidificarea PCM, fără nici un aport de frig al bateriei de răcire din 
componenţa CTA. 

  

 
Fig. 2.5 Instalaţia de ventilare optimizată 
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 Analiza aplicaţiilor tehnice din domeniul instalaţiilor de climatizare necesită studiul 
umpluturii din PCM a schimbătoarelor de căldură regenerative de tipul celui prezentat sintetic 
în fig. 2.6. Aceste umpluturi pot fi formate din: plăci plane cu grosime redusă, dale plane cu 
grosime ridicată, dale plane nervurate, fascicule de ţevi sau sfere. 
 

 
a – schimbător de căldură regenerativ cu acumulare în LHTES; 

 

(Lazaro A., et al., 2009)  
(Dolado P., et al., 2011)  
(Antony Aroul Raj V, Velraj R., 2010)  
(Zhou D., et al., 2012)  
(Parameshwaran R., et al., 2012)  
(Basecq V., et al., 2013)  
(Pomianowski M., et al., 2013)  
(Lin W., et al., 2014) 
(Osterman E., et al., 2015) 

b - plăci plane cu grosime redusă; 

 

(Antony Aroul Raj V, Velraj R., 2010)  
(Waqas A., Kumar S., 2011)  
(Parameshwaran R., et al., 2012)  
(Basecq V., et al., 2013)  
(Mosaffa A.H., et al., 2013)a  
(Mosaffa A.H., et al., 2013)b  
(Osterman, E. et al., 2012)  
(Jradi M., et al., 2013)  

c - dale plane cu grosime ridicată; 

 

(Butala V., Stritih U., 2009)  
(Stritih U., Butala V., 2010)  
(Parameshwaran R., et al., 2012)  
(Basecq V., et al., 2013)  
(Labat M., et al., 2014) 

d - dale plane nervurate; 

 

(Sharma A., et al. 2009)  
(Antony Aroul Raj V, Velraj R., 2010)  
(Antony Aroul Raj V, Velraj R., 2011)  
(Parameshwaran R., et al., 2012)  
(Antony Aroul Raj V, Velraj R., 2010)  
(Regin A. F., et al., 2008)  
(Basecq V., et al., 2013)  

e - fascicule de ţevi multitubulare; 

 

(Antony Aroul Raj V, Velraj R., 2010)  
(Regin A. F., et al., 2008)  
(Parameshwaran R., et al., 2012)  
(Basecq V., et al., 2013)  
(Osterman E., et al., 2012)  

 (Seeniraj R.V., Lakshmi Narasimhan   N., 2005)  
(Chan C.W., Tan F.L., 2006)  
(Chaiyat N., Kiatsiriroat T., 2014)  

f - sfere; 
Fig. 2.6 Variante constructive ale umpluturii schimbătorului de căldură regenerativ cu PCM 
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2.2.1.1 Umpluturi din plăci şi dale plane 

 
Umpluturi din plăci plane 
 

Posibilitatea acumulării frigului prin intermediul a două prototipuri de umpluturi 
conţinând PCM în plăci plane cu grosime redusă a fost analizată în lucrarea (Lazaro A., et al., 
2009), standul experimental fiind prezentat în fig. 2.7. 

 

  
a – placă plană rigidă; b – schimbător de căldură regenerativ cu PCM; 

Fig. 2.7 Stand experimental de testare a schimbătorului cu plăci plane cu PCM 
(conf. cu Lazaro A., et al., 2009; Dolado P., et al., 2011) 

 
 În prima etapă a studiului (Lazaro A., et al., 2009), se analizează posibilitatea practică 
a utilizării conceptului "frigului gratis” prin testarea primului prototip utilizând ca PCM 
cristalohidraţi (λPCM = 0,7 W/m·K). În acest prototip, umplutura constă din mai multe plăci 
verticale cu PCM scăldate longitudinal de curentul de aer. Plăcile au fost confecţionate din 
două folii de aluminiu "matlasate” care conţin PCM sub forma unor pungi. Datorită rigidităţii 
reduse, plăcile umpluturii sunt susţinute prin intermediul unor grilaje. Cu toate acestea, 
pungile cu PCM nu au o grosime uniformă, în zona centrală grosimea acestora fiind relativ 
mare. 
 În a doua etapă a studiului (Lazaro A., et al., 2009), se analizează al doilea prototip 
care constă dintr-o umplutură formată din mai multe plăci plane rigide având învelişul din 
tablă profilată din aluminiu, dispuse paralel în curentul de aer, prezentat în fig. 2.7. LHTES 
conţine în total circa 135 kg de PCM organic, având temperatura de schimbare de fază: 27 °C 
şi coeficientul de conductibilitate termică: λPCM = 0,16 W/m·K.   

Studiul (Dolado P., et al., 2011) prezintă modelul matematic şi simularea funcţionării 
LHTES cu plăci plane rigide. Rezultatele modelului matematic sunt comparate cu valorile 
măsurate, atât pe suprafaţa, cât şi în interiorul plăcii cu PCM, abaterile temperaturii măsurate 
faţă de valoarea calculată fiind în domeniul: (-0.9 - 3.5) °C.  

Autorii celor două studii (Lazaro A., et al., 2009) și (Dolado P., et al., 2011) subliniază 
importanţa deosebită a proiectării umpluturii din LHTES. Simularea funcţionării LHTES s-a 
efectuat prin analiza influenţei asupra fluxului termic şi a duratei unui ciclu complet  de 
solidificare /  topire, analizându-se influența temperaturii schimbării de fază, proprietățile 
PCM, debitul și viteza aerului, precum și dimensiunile umpluturii. Concluzia finală a 
studiului (Dolado P., et al., 2011) subliniază importanţa deosebită a alegerii PCM având 
parametrii termici optimi, în special temperatura schimbării de fază şi căldura latentă, care 
trebuie corelaţi cu condiţiile climatice din zona de amplasare şi cu temperatura de utilizare.  

placă plană  
PCM 

PCM 
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Umpluturi din plăci plane cu mai multe PCM 
 

Analiza utilizării PCM în instalaţiile de climatizare indică dependenţa dintre necesarul 
de frig şi temperatura de schimbare de fază a PCM. Astfel, în cazul unui necesar de frig 
ridicat trebuie ca temperatura schimbării de fază să fie scăzută, respectiv în situaţia unui 
necesar de frig redus temperatura schimbării de fază poate să fie apropiată de temperatura de 
utilizare. În consecinţă, este tentantă utilizarea în LHTES a mai multor PCM având 
temperaturi diferite de schimbare de fază. (Mosaffa A.H., et al., 2013)a. 

Eficientizarea transferului termic necesită amplasarea în ordinea corespunzătoare a 
diferitelor tipuri de PCM în funcţie de temperatura de schimbare de fază, după cum urmează: 

- la acumularea frigului, PCM-urile se amplasează în ordine crescătoare a 
temperaturii de solidificare; 

- la cedarea frigului, PCM-urile se amplasează în ordine descrescătoare a 
temperaturii de topire (Mosaffa A.H., et al., 2013)a. 

În consecinţă, este necesară schimbarea sensului de curgere a aerului între etapa de 
acumulare / solidificare a PCM, şi cea de cedare a frigului / topire a PCM. Această problemă 
se rezolvă prin intermediul unor clapete prevăzute pe tubulatura de aer. 

Umplutura, prezentată în fig. 2.8, este compusă din plăci plane având două PCM în 
învelişuri din mase plastice, amplasate în ordine crescătoare a temperaturii la solidificare, 
respectiv în ordine descrescătoare a temperaturii la topire, astfel: 

- PCM 1 din cristalohidraţi Climsel C24, temperatură topire/solidificare: 24 °C; 
- PCM 2 din cristalohidraţi: KF·4H2O, temperatură topire/solidificare: 18,5 °C. 

 

 
a - acumulare frig în timpul nopţii; b – cedare frig în timpul zilei; 

Fig. 2.8 Umplutură din plăci plane din două PC şi schema de circulaţie a aerului 
(conf. Mosaffa A.H., et al., 2013)a, (conf. Mosaffa A.H., et al., 2013)b 

 
Studiul arată care sunt parametrii optimi de funcţionare ai umpluturii pentru 

acumularea frigului în plăci plane cu mai multe PCM, subliniind că aceştia trebuie determinaţi 
pentru fiecare zonă climatică şi domeniu de utilizare în parte. Utilizarea mai multor PCM are 
ca principale avantaje: creşterea semnificativă a energiei termice acumulate / cedată, 
reducerea duratei schimbării de fază cu până la: (25-40) %, precum şi reducerea variaţiei 
temperaturii aerului răcit, la ieşire. Determinările experimentale efectuate pe LHTES cu mai 
multe PCM indică valoarea coeficientului de performanţă a sistemului frigorific (Coefficient 
of Performance - COP) în domeniul: (7.33-8.48). (Mosaffa A.H., et al., 2013)a.  

Studiul analizează şi o combinaţie de trei PCM constând din: două parafine – RT 25 
(temperatura de topire = 26.6 °C) şi C 18 (temperatura de topire = 27.5 °C) şi un cristalohidrat 
CaCl2· 6 H2O  (temperatura de topire = 29 °C). Testele experimentale s-au efectuat pentru 
condiţiile climatice din Tabriz, Iran, temperatura minimă pe durata nopţii: 25 °C, respectiv 
temperatura maximă pe durata zilei: 36 °C. Studiul a evidenţiat valori ale COP în domeniul: 
(6.55-8.06). (Mosaffa A.H., et al., 2013)b.  
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Umplutură din dale plane cu grosime ridicată 
 

Umpluturile din plăci de grosime redusă (5-20) mm, sunt aplicabile în cazul utilizării 
ca PCM a parafinei care are o conductivitate termică relativ redusă (λPCM≈ 0.2 W/m·K). 
Majorarea grosimii dalei nu este eficientă în cazul parafinei, datorită duratei mari de 
solidificare / topire a materialului.  

Studiul (Waqas A., Kumar S., 2011) analizează comportarea unor dale cu grosime 
ridicată (100 mm), având ca PCM cristalohidrat Rubitherm SP 29 cu temperatura de 
solidificare / topire de 28 °C şi conductivitate termică relativ ridicată (λPCM ≈ 0.6 W/m·K). 
Parametrii climatici au fost cei din Islamabad, Pakistan unde vara temperatura maximă 
variază în intervalul (34-39) ºC, iar temperatura minimă variază în intervalul (20-23.5) °C.   

LHTES investigat este format din mai multe dale plane cu dimensiunile: 500x500x100 
mm, având învelişul din tablă din oţel galvanizată, conţinând 13 kg de PCM. Determinările 
experimentale au fost efectuate pentru condiţiilor sintetizate în tab. 2.4. 

 
Tab. 2.4 Rezultatele determinărilor experimentale ale umpluturii din dale plane cu PCM 

(conf. cu Waqas A., Kumar S.,2011) 
Nr. 
crt. 

Acumulare frig / solidificare  
- durată solidificare impusă: 6 ore; 
- debit specific aer: 5 m3/h/kg PCM 

Cedare frig / topire  
- debit specific aer: 1,3 m3/h/kg PCM 

 Temperatură 
aer rece intrare 

Proporţie (fracţie) PCM 
solidificat 

Temperatură 
 aer cald intrare   

Temperatură 
 aer răcit ieşire   

Durată 
topire 

 [°C] [%] [°C] [°C] [h] 
1 20 100 36 29,5÷30 10 
2 22 65 36 30÷30,5 8 
3 24 40 36 30,5÷31 4 

  
Umplutură din dale plane cu nervuri longitudinale 
 
 Studiile  (Butala V., Stritih U., 2009) şi (Stritih U., Butala V., 2010) analizează o 
umplutură cu PCM de forma unei dale plane, de grosime ridicată, nervurată longitudinal, atât 
în exterior (în curentul de aer), cât şi în interior (în PCM), prezentată în fig. 2.9. 
 

 

 

 
 

Dimensiuni nervuri [mm] 
Tip Înălţime Grosime Distanţa 

Externe 11 2 6 
Interne 21 2 7 

 

a – umplutură cu nervuri; b – secţiune transversală; c – dimensiuni nervuri; 
Fig. 2.9 Umplutură cu nervuri longitudinale 

(conf. cu Stritih U., Butala V., 2010) 
 
Studiul (Stritih U., Butala V., 2010) a investigat eficienţa nervurării în vederea 

intensificării transferului termic. În cadrul experimentelor s-a utilizat ca PCM parafină RT 20, 
având temperatura de topire: 22 °C şi căldura latentă de topire / solidificare: 172 kJ/kg.  

S-a determinat o relaţie matematică pentru determinarea timpului de solidificare în 
funcţie de temperatura şi viteza aerului. Noaptea, prin solidificarea PCM în 6 ore s-au 
acumulat (340-950) kJ de frig (Stritih U., Butala V., 2010). Standuri experimentale similare 
au fost propuse de (Labat M., et al., 2014), (Mankibi M.E., et al., 2015). 
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2.2.1.2 Umplutură din fascicule de ţevi 

Standul experimental, prezentat în fig. 2.10.a, cuprinde mai multe module, separate 
între ele prin spaţii de aer. Modulul LHTES de formă cilindrică prezentat în fig. 2.10.b, este 
prevăzut cu ţevi sudate în plăcile "tubulare”. Aerul scaldă longitudinal suprafaţa interioară a 
ţevilor, care împreună cu suprafeţele frontale (plăcile tubulare), reprezintă suprafaţa de 
transfer termic (Antony Aroul Raj V., Velraj R., 2011). 

În experimente s-a utilizat ca PCM parafină, având temperatura de schimbare de fază: 
26 °C, în climatul din Bengalore, India, analizându-se numai etapa de solidificare. Analiza 
transferului termic evidențiază influența redusă a convecţiei forţate asupra schimbului termic 
global, datorită valorii mari a rezistenţei termice la conducţia prin stratul de PCM solidificat, a 
cărui grosime se măreşte în timp (Antony Aroul Raj V., Velraj R., 2011). 

 

 
 

a – schema standului experimental; b – modul cilindric multitubular; 
Fig. 2.10 Schimbător regenerativ multitubular cu PCM 

(conf. cu Antony Aroul Raj V., Velraj R., 2011) 

2.2.1.3 Umplutură din granule şi sfere cu PCM 

Studiul (Osterman, E. et al., 2012) utilizează umplutură compusă din granule din 
material ceramic (65 %) având înglobat parafină GR 25 (35 %), dispuse într-o tubulatură 
verticală de ventilaţie, conform fig. 2.11.  
 Studiul a fost continuat în (Nagano K., et al., 2006) printr-un experiment cu umplutură 
formată din granule din sticlă poroasă umplute cu un amestec de parafine: hexadecan (C16H34) 
– 30 % şi octadecan (C18H38) – 70 %, având temperatura de topire: 18.5 °C. În exterior, 
sferele din sticlă sunt protejate cu trei straturi de uretan în vederea evitării scurgerilor la 
topire.   

S-au efectuat simulări ale LHTES cu PCM pentru opt zone climatice diferite din 
Japonia. Simulările au indicat reducerea sarcinii instalaţiei de climatizare cu până la 62.8 %. 
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a - stand cu granule ceramice cu PCM; 
(conf. cu Osterman E., et al., 2012) 

b - stand cu granule din sticlă cu PCM; 
(conf. cu Nagano K., et al., 2006) 

Fig. 2.11 Stand experimental cu umplutură din granule cu PCM 
 
 Studiul experimental (Chan C.W., Tan F.L., 2006) analizează mecanismul solidificării 
unei sfere având ca PCM parafina: hexadecan (C16H34) cu temperatura de solidificare: 18.5 
°C. Învelişul este format din două semisfere demontabile, prevăzute cu un racord de umplere / 
golire a PCM. Studiul a investigat mecanismul răcirii și solidificării PCM ţinând cont de 
temperatura exterioară constantă a învelişului și de temperatura iniţială a PCM, superioară 
temperaturii de solidificare.  

Lucrările (Arkar C., et al., 2007), (Medved S., Arkar C., 2008) analizează comportarea 
umpluturilor de formă sferică având ca PCM parafină RT20 (temperatură topire/solidificare: 
21/22 °C) încapsulată în bile din polietilenă de înaltă densitate (polyethylene high density - 
PEHD). Standul experimental prezentat în fig. 2.12, constă din LHTES cilindric 
(D/L=340/1520 mm), care conţine sfere din PEHD (d=50 mm) având încapsulat ca PCM 
parafină (RT20).   

 

  
Fig. 2.12 Stand experimental cu umplutură din sfere cu PCM (Arkar C., et al., 2007) 
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Pe baza rezultatelor experimentale, s-a dedus relaţia analitică a variaţiei în funcţie de 
timp a temperaturii aerului la ieşirea din LHTES sub forma unei serii Fourier având ca 
variabile: temperatura ambiantă medie, amplitudinea oscilaţiei temperaturii şi debitul specific 
al aerului. Relaţia dedusă este confirmată de valorile determinărilor experimentale.  

 Utilizând ca umplutură, sfere cu PCM se propune un sistem compus din două 
LHTES, destinat instalaţiilor de ventilare pe baza conceptului de „frig gratis”. Pe durata 
nopţii, aerul rece din exterior scaldă umplutura celor două schimbătoare regenerative 
determinând solidificarea PCM şi implicit acumularea frigului. Pe durata zilei, un LHTES 
este parcurs de aerul cald şi proaspăt din exterior, iar celălalt LHTES este parcurs de aerul 
recirculat din încăpere. Rezultatele determinărilor experimentale şi ale modelării matematice 
arată că în cazul clădirilor masive, este necesară o cantitate de PCM de 6.75 kg PCM/m2 
suprafaţă utilă desfăşurată, iar în cazul clădirilor cu masivitate termică redusă, necesarul de 
PCM este 13.5 kg PCM/m2 suprafaţă utilă desfăşurată (Arkar C., et al., 2007). 

2.2.1.4 Concluzii - Utilizări ale PCM în instalaţii de climatizare 

Utilizarea în instalaţiile de climatizare a LHTES umplute cu PCM, permite 
implementarea conceptului "frigului gratis" în aplicaţiile tehnice.  

Sintetic în tab. 2.5 sunt prezentaţi principalii parametri constructivi şi funcţionali ai 
diverselor experimente cu LHTES umplute cu PCM, utilizate în climatizare. 

Pe baza rezultatelor studiilor prezentate, rezultă următoarele concluzii: 
- Alegerea PCM trebuie realizată având în vedere că temperatura de schimbare de 

fază trebuie corelată cu parametrii climatici ai zonei geografice. Variaţia 
temperaturii de schimbare de fază are efecte opuse în etapele de solidificare, 
respectiv de topire;  

- Indiferent de forma umpluturii: plană, cilindrică, multitubulară, sferică etc., 
grosimea stratului de PCM trebuie să fie relativ redusă. Adoptarea unei grosimi 
relativ reduse a stratului de PCM, este justificată de mecanismul transferului 
termic, care este influenţat preponderent de conducţia prin stratul de PCM lichid 
sau solid. Cantitatea de PCM trebuie calculată astfel încât pe durata nopţii să se 
realizeze solidificarea completă în vederea acumulării cantităţii maxime de frig; 

- În cazul grosimilor mai mari ale elementelor umpluturii se recomandă 
eficientizarea transferului termic prin conducţie, după cum urmează: 

-  adoptarea de PCM cu conductivitate termică ridicată, de exemplu  
cristalohidraţi, sau PCM cu nanoparticule în locul PCM organice; 

-   nervurarea suprafeţei de transfer termic pe partea PCM; 
- Influenţa vitezei aerului, asupra duratei totale de schimbare de fază este redusă, 

deoarece transferul termic este determinat preponderent de conducţia prin stratul 
monofazic de PCM. 

În consecinţă, este obligatorie adoptarea corespunzătoare a PCM, precum și 
proiectarea individualizată a fiecărui LHTES ţinându-se cont de parametrii climatici ai zonei 
de amplasare, precum şi de condiţiile de microclimat interior.  
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Tab. 2.5 Sinteza parametrilor determinărilor experimentale ale LHTES umplute cu PCM în instalaţii HVAC 

Nr. 
crt. Referinţă 

Umplutură 

Sc
hi

m
ba

re
 fa

ză
 Temperatură aer Debit 

viteză Durată 

Observaţii 
intrare ieşire 

formă 
dimensiuni 

 

PCM 
proprietăţi termice [°C] [°C] [m3/h] 

[m/s] [ore min] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. (Lazaro A., et al., 2009) 
 

Pungi plane 
grosime 
neuniformă 

cristalohidraţi 
λPCM=0.7 W/m·K 

T tPCM,T+2 
tPCM,T+9 -- debit 

constant 
8 00 
6 00 

- majorare temp. aer 
→scădere durată topire 

T const -- 
100 %a 

85 % a 

62 % a 

6 30 
7 00 
7 45 

majorare debit → 
- flux relativ constant; 
- scădere temp. aer ieşire; 
- scădere redusă timp 
topire; 

2. (Lazaro A., et al., 2009) 
(Dolado P., et al., 2011) 

Plăci plane 
rigide 
grosime 
 5-20 mm 

organic 
λPCM=0.16 W/m·K 

T tPCM,T+2 
tPCM,T+11 -- debit 

constant 
3 30 
2 50 

- majorare temp. aer 
→scădere durată topire 

T const -- 
100 %a 

85 % a 

62 % a 

3 00 
3 50 
4 00 

majorare debit → 
- flux relativ constant; 
- scădere temp. aer ieşire; 
- reducere timp topire; 

3. (Mosaffa A.H., et al., 2013)a 
Plan multiplu  
2 PCM 
grosime 10 mm 

cristalohidraţi 
C 24 + KF·4H2O 
tPCM,T 24 /18.5 0C 

S 17  1950 
4.6 

10 00  
12 00 

- mărirea eficienţei prin 
temperaturi de schimbare 
de fază adecvate; 
- COP = 7.33 – 8.48 T 29 20-22 1200 

2.5 8 00 

4. (Mosaffa A.H., et al., 2013)b  
Plan multiplu  
2-3 PCM 
grosime 10 mm 

cristalohidraţi+parafină 
CaCl2·6H20+C18+ 
+RT 25 
tPCM,T 29/27.5/26.6 °C 

S 25  2250 
4.6 13 00 

- mărirea eficienţei prin 
temperaturi de schimbare 
de fază adecvate; 
- COP = 6.55 – 8.06 T 36 26-27  6 00-7 00 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. (Waqas A., Kumar S., 2011)  
Dală plană 
grosime  
100 mm 

cristalohidraţi SP 29 
tPCM,T 28 °C 

S 20→ 
24→  515 

-- 
6 -100%b 

6 - 40%b 

- scăderea temp. aer 22 °C 
la 20 °C→reducere durată 
solidificare totală cu 33 %; 
- majorare debit aer de la 4 
m3/h la 5 m3/h→ reducere 
durată solidificare cu 16 %; 
- εPCM = 48.1-75 %c 

T 36→ 29.5-31 135 
-- 

10-100%b 

4 – 40 %b 

6. (Butala V., Stritih U., 2009) 
Dală plană 
grosime 60 mm 
nervurată 

parafină RT 20 
tPCM,T 22 °C T 

26→ 
36→ 
40→ 

20-25→ 
22-34→ 
23-35→ 

-- 
1.5/ 2.4 

3 40/3 00 
2 30/2 20 
1 50/1 40 

- nervurarea permite 
solidificarea completă a 
dalei în 6 ore; 
- nervurarea determină 
reducerea duratei topirii 
complete; 

7. (Antony Aroul Raj V, 
Velraj R., 2011) Multitubular parafină 

tPCM,T 26 °C S 

20→ 
  0.5→ 

1-4→ 
4 00 
3 30 

- creştere viteză aer → 
scădere timp solidificare 
într-o pondere redusă; 
- densitate flux termic 
interior ţevi<densitate flux 
termic placă tubulară ieşire; 

22→  0.5-1→ 
1-4 → 

6 – 4 30 
4 

8. (Nagano K., et al., 2006) Granule Φ 3 
mm 

parafină 
tPCM,T 18,5 °C 

S 15,5 19-22 0.192→ 
0.354→ 

1 55 
1 24 - reducerea sarcinii 

instalaţiei de climatizare cu 
până la 62.8 % T 25 21.4 0.192→ 

0.354→ 
2 12 
1 24 

9. (Arkar C., et al., 2007)  
(Medved S., Arkar C., 2008)  Sfere Φ 50 mm parafină RT 20 

tPCM,T 21/ tPCM,S 22 °C 

S 12 20-22 
1.4 
m3/h/kg 
PCMd 

7 00 - clădiri din materiale 
uşoare necesită o cantitate 
de PCM cu 50 % mai mare 
decât cu materiale grele T 34 18-22 

4.0 
m3/h/kg 
PCMd 

3 30-4 00 

a – proporţia (fracţia masică) de PCM solidificat pe durata nopţii; b – proporţia (fracţia masică) de PCM topit pe durata zilei; 
c εPCM [%] – eficienţa termică a PCM, raportul dintre cantitatea de frig cedată aerului ziua (descărcare frig)/cantitatea de frig acumulată noaptea; 
d – debit specific aer, debit aer raportat la masa PCM, în [m3/h/kg PCM]; 
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2.2.2 Instalaţii de răcire utilizând suspensii cu microcapsule de PCM 

2.2.2.1 Caracteristici ale suspensiilor cu microcapsule de PCM 

O modalitate inovativă de acumulare / cedare a frigului este realizabilă prin utilizarea 
ca agent termic de acumulare, a unei suspensii apoase care conţine microcapsule cu PCM 
(mirco-PCM) având diametre în domeniul (2-10.2) μm. Această posibilitate a fost analizată în 
vederea acumulării frigului prin schimbarea de fază a PCM, la temperaturi superioare 
punctului de îngheţ al apei. Tab. 2.6 prezintă principalele proprietăţi termice ale 
componentelor suspensiei de micro-PCM.  

 
Tab. 2.6 Proprietăţile termice ale componentelor suspesiei cu micro-PCM 
(Wang X., et al., 2008), (Wang X., Niu J., 2009), (Zhang S., Niu J., 2012) 

Substanţa Fază Participaţie 
masică 

Densitate Căldură 
specifică 

Coeficient 
conducţie 

Căldură 
latentă 

  [%] [kg/m3] [kJ/kg·K] [W/m·K] [kJ/kg] 
Apă (20 ºC)   998 4.183 0.599  
Hexadecan 
CH3(CH2)14CH3 

S  780 1.805 0.4 224 
L  770 2.221 0.21  

Microparticule 
din hexadecan 

S  829 1.789 0.382 196 
L  819 2.153 0.203  

Suspensie apă 
cu hexadecan 

 10 987 3.945 0.575 19.6 
 20 976 3.707 0.551 39.2 
 30 933 3.470 0.528 58.8 
 40 911 3.232 0.505 78.4 

 
LHTES este practic un recipient de acumulare a suspensiei apoase cu micro-PCM, 

având o serpentină de răcire a suspensiei apoase sub temperatura de schimbare de fază a 
PCM. Condiţiile de microclimat interior sunt asigurate atât prin panourile de răcire amplasate 
în casetele tavanului fals, cât şi prin intermediul CTA care funcţionează în circuit deschis. 

2.2.2.2 Instalaţie de răcire cu acumularea frigului în suspensii cu PCM 

Instalaţia de răcire cu acumularea frigului în suspensii cu micro-PCM, prezentată în 
fig. 2.13, este compusă din instalaţia de climatizare şi din instalaţia de răcire care cuprinde 
chiller-ul și recipientul de acumulare a frigului. Pentru reducerea consumului energetic pentru 
răcirea apei, pe durata nopţii răcirea se realizează fie prin intermediul unui turn de răcire cu 
circulaţie forţată (Wang X., et al., 2008), fie prin panouri radiante nocturne (Zhang S., Niu J., 
2012). 

Apa răcită este furnizată atât de chiller cât şi de frigul acumulat prin intermediul 
suspensiei apoase cu micro-PCM. Acumularea frigului produs de turnul de răcire cu circulaţie 
forţată sau de panourile cu radiație nocturnă se realizează prin intermediul suspensiei apoase 
de micro-PCM în recipientul de acumulare a frigului.  

Simularea matematică a indicat că prin utilizarea turnului de răcire cu circulaţie forţată 
sau a panourilor de răcire cu radiație nocturnă, combinat cu acumularea frigului în suspensia 
cu micro-PCM, se obţine o reducere semnificativă a consumului de energie electrică 
comparativ cu soluţia clasică.  
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Fig. 2.13 Schema instalaţiei de răcire cu acumularea frigului în micro-PCM 

cu turn de răcire (conf. cu Wang X., et al., 2008), 
cu panou nocturn  (conf. cu Zhang S., Niu J., 2012) 

2.2.2.3 Instalaţie de răcire cu acumularea frigului şi utilizarea PCM în tavane de răcire  

În studiile (Griffiths  P.W., Eames  P.C., 2007) și (Wang X., Niu J., 2009) se 
precizează că micro-PCM cu diametrul de (5-10) μm sunt caracterizate, pe lângă stabilitatea 
termică ridicată şi de o rată redusă de spargere a învelişului după o perioadă lungă de 
exploatare. De asemenea, utilizarea suspensiilor cu microparticule de PCM, într-o proporţie 
masică de maxim 30 %, nu conduce la mărirea semnificativă a viscozităţii suspensiei. În 
consecinţă, se propune o instalaţie caracterizată prin utilizarea directă a suspensiei de apă cu 
micro-PCM în panourile de răcire ale tavanului fals, conform fig. 2.14. 

 

 
Fig. 2.14 Schema de principiu a instalaţiei de răcire cu acumularea frigului şi  

utilizarea directă a PCM în tavane de răcire (Wang X., Niu J., 2009) 
 
Răcirea suspensiei şi implicit solidificarea micro-PCM se realizează într-un recipient 

de acumulare prin intermediul unui agregat frigorific. Pe durata funcţionării, suspensia cu 
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micro-PCM, astfel răcită, este pompată direct în panourile de răcire unde, prin topirea 
completă a PCM, este “absorbită” căldura degajată în interiorul încăperii.  

Simularea matematică, corespunzătoare condiţiilor climatice din Hong Kong, a indicat 
că prin utilizarea suspensiei cu micro-PCM se obţine o reducere a consumului de energie 
electrică a chiller-ului în perioada caldă a zilei cu circa 33 % comparativ cu cazul unor 
panouri de răcire utilizând apă răcită (Wang X., Niu J., 2009). 

2.2.2.4 Concluzii - Instalaţii de răcire utilizând suspensii cu microcapsule de PCM 

Implementarea conceptului "frigului gratis" în aplicaţiile tehnice este realizabilă şi 
prin utilizarea ca agent termic de acumulare a unei suspensii apoase cu micro-PCM, care 
permite acumularea frigului prin schimbarea de fază a PCM la o temperatură superioară 
punctului de îngheţ al apei. 

Sintetic, tab. 2.7 prezintă posibilităţile de reducere ale consumului energetic al 
agregatelor de apă răcită prin utilizarea suspensiilor apoase cu micro-PCM.  

Pe baza măsurătorilor şi a simulărilor anterior prezentate rezultă următoarele 
concluzii: 

- Reducerea duratei de solidificare / topire completă a micro-PCM este determinată 
de: 

- Diametrul redus al micro-PCM de ordinul (2-10) μm. Datorită razei foarte 
mici a micro-PCM transferul termic global este determinat în principal de 
convecţia dintre apa de răcire şi învelişul micro-PCM. În consecinţă, 
conducţia termică prin stratul de PCM are un efect neglijabil; 

- Coeficientul de transfer termic prin convecţie între mediul de răcire şi 
micro-PCM; 

- Utilizarea directă a suspensiei apoase cu micro-PCM, este posibilă, datorită ratei 
reduse de spargere a învelişului micro-PCM după o perioadă lungă de pompare; 

-  Viscozitatea suspensiei nu creşte semnificativ în cazul suspensiilor având o 
proporţie masică de maxim 30 % micro-PCM; 

-  Este posibilă reducerea semnificativă a consumului energetic al chiller-elor.   
 

Tab. 2.7 Sinteza economiilor de energie prin utilizarea suspensiilor cu micro-PCM 
Nr. 
crt. 

Referinţă Reducere consum 
energetic chiller 

Obervaţii 

1. (Wang X., et al., 2008) 13 % 
80 % 

Pt. climatul din Hong Kong (temp. min. de 28 °C) 
Pt. climatul din NV China 

2. (Zhang S., Niu J., 2012)  (62-77) % Pt. climatul din NV China 
3. (Wang X., Niu J., 2009)  33 % Pt. climatul din Hong Kong (temp. min. de 28 °C) 

2.2.3 Instalaţii auxiliare de acumulare a frigului cu PCM 

 Exploatarea optimă a chiller-elor, necesită o cantitate minimă de apă răcită în 
instalaţie, din următoarele considerente: 

- scade durata de funcţionare a compresorului chiller-ului; 
- creşte durata de oprire a compresorului; 
- scade numărul de porniri ale compresorului. 

 În practică, se recomandă montarea unui recipient de apă răcită în instalaţiile de 
climatizare (Bourne S., Novoselac A., 2015). Apa răcită acumulată trebuie să asigure 
necesarul de frig pe durata în care agregatul de apă răcită nu funcţionează. Producătorii de 
agregate de apă răcită recomandă un volum minim al recipientului de acumulare de la (4-6) 
l/kW până la 10 l/kW (http://www.trane.com). 

http://www.trane.com).
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  Reducerea capacităţii recipientului de apă răcită este realizabilă prin utilizarea PCM. 
Acumularea unei anumite cantităţi de frig prin căldura latentă de solidificare a PCM necesită 
un volum mult mai mic decât în cazul utilizării apei care acumulează un frig echivalent cu 
reducerea căldurii sensibile. 

Acumularea frigului se realizează în recipiente cu umplutura din sfere, denumite şi 
noduli, care ocupă circa 60 % din volumul recipientului). Cele mai utilizate PCM sunt: 
cristalohidraţi, parafină, acizi graşi sau soluţii binare, având temperatura de topire / 
solidificare în domeniul: (-15-0) °C. Agentul de răcire este apă cu etilen-glicol sau polietilen-
glicol (http://www.cristopia.com/la-technologie-stl).    

Reducerea puterii agregatului de apă răcită este posibilă prin acumularea frigului pe 
durata nopţii urmată de cedarea frigului pe durata zilei, pe perioada vârfurilor de necesar de 
frig, conform diagramei din fig. 2.15. 

 

 
Fig. 2.15 Reducerea puterii agregatului de apă răcită 

(http://www.cristopia.com/la-technologie-stl) 
 
Instalaţia complexă de climatizare este compusă din: chiller, LHTES cu PCM şi CTA. 

Instalaţia are în principiu, următoarele regimuri de funcţionare: (Sun Y., et al., 2013), 
(http://www.cristopia.com/Public/en-GB/catalogue.pdf). 

- Acumularea frigului pe timpul nopţii în LHTES. Pe durata nopţii, când necesarul 
de frig este redus sau nul, chiller-ul este utilizat numai pentru acumularea frigului 
în LHTES. Apa răcită produsă de chiller, având temperatura scăzută determină 
solidificarea PCM conţinut de LHTES; 

- Răcirea numai cu chiller-ului. Pe durata zilei, funcţionarea directă apare când 
necesarul de frig este mai mic decât puterea instalată a chiller-ului. În acest mod de 
funcţionare, puterea chiller-ului este suficientă pentru asigurarea necesarului de 
frig, fără utilizarea acumulării din LHTES; 

- Răcirea numai din LHTES. În perioadele în care preţul energiei electrice este 
ridicat, necesarul de frig este asigurat numai din LHTES. Apa răcită din returul 
circuitului bateriei de răcire a CTA intră în LHTES cu o temperatură superioară 
celei de topire a PCM. Astfel, prin topirea PCM are loc răcirea apei; 

- Răcirea combinată cu chiller-ului şi LHTES. Pe durata zilei, funcţionarea 
combinată a chiller-ului şi a LHTES apare când necesarul de frig este mai mare 
decât puterea instalată a chiller-ului. Chiller-ul funcţionează la puterea maximă iar 
diferenţa de necesar de frig este asigurată de LHTES. 

http://www.cristopia.com/la-technologie-stl).
http://www.cristopia.com/la-technologie-stl)
http://www.cristopia.com/Public/en-GB/catalogue.pdf).
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Sistemul de acumulare a frigului (Stockage Latent - STL) propus de Cristopia, 
caracterizat prin funcţionarea pe durata nopţii a agregatului de apă răcită şi acumularea 
frigului, urmată de cedarea frigului în timpul zilei prezintă următoarele avantaje: 

- reducerea puterii instalate totale sau a numărului chiller-elor cu: (30-70) %; 
- funcţionarea constantă a compresoarelor agregatelor de apă răcită;  
- posibilitatea întreţinerii, a reviziilor tehnice şi a întreruperilor accidentale ale 

chiller-elor fără a fi afectată funcţionalitatea instalației de climatizare 
(http://www.cristopia.com/Public/en-GB/catalogue.pdf). 

2.2.3.1 Acumularea frigului în recipiente cu capsule sferice cu PCM 

Acumularea frigului prin intermediul recipiente de stocare prevăzute cu PCM (rPCM) 
este realizabilă prin următoarele soluții tehnice: 

- rPCM prevăzut cu capsule sferice din polimeri umplute cu apă sau alt PCM, având 
un grad de umplere de (90-95) %, pentru a permite mărirea volumului apei în urma 
solidificării (Fang G., et al., 2010); 

- rPCM prevăzut cu PCM având înglobat nanoparticule cu dimensiunea (60-98) nm 
(hybrid nanocomposite particles embedded PCM - HiNPCM). Capsula are un 
înveliş din PEHD şi utilizează un PCM organic: esterdibazic şi nanoparticule de 
argint şi dioxid de titan, într-o concentraţie (0.05-1.50) %, având drept scop 
creşterea conductivităţii termice de la: λPCM = 0.358 W/m·K la λPCM = 0.86 
W/m·K, determinând intensificarea transferului termic la schimbarea de fază 
(Khodadadi J.M., Hosseinizadeh S.F., 2007), (Kalaiselvam S., et al., 2012), 
(Parameshwaran R., Kalaiselvam S., 2013), (Parameshwaran R., Kalaiselvam S., 
2014); 

- acumularea frigului, atât prin rPCM cu cristalohidrați, cât și prin răcirea pardoselii 
pe durata nopții (Reimann G., 2007), (Li  C., et al., 2012). 

2.2.3.2 Concluzii – Instalaţii auxiliare de acumulare a frigului cu PCM 

Utilizarea recipientelor de acumulare a frigului cu umpluturi cu PCM ca echipamente 
auxiliare ale chiller-elor, determină avantaje prezentate sintetic în tab. 2.8.    

 
Tab. 2.8 Eficienţa echipamentelor cu PCM, auxiliare ale chiller-elor - sinteză  

Nr 
crt Referinţă PCM 

Temperatură 
schimbare 
fază [°C] 

Reducere 
putere 

instalată 
chiller 

[%] 
1. (http://www.cristopia.com/la-technologie-stl) cristalohidraţi 

parafină, 
eutectice 

-10 - 0 30-70 

2. (Fang G., et al., 2010)  apă 0 50 
3. (Parameshwaran R., Kalaiselvam S., 2013) 

(Parameshwaran R., Kalaiselvam S., 2014) 
esterdibazic + 
nanoparticule 

Ag + TiO2 
(0.05-1.50)% 

9.5-9.7 39.6-46.4 
36-58 

4. (Reimann G., 2007) cristalohidraţi 10 36-58 
 
  

http://www.cristopia.com/Public/en-GB/catalogue.pdf).
http://www.cristopia.com/la-technologie-stl)
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2.2.4 Concluzii privind utilizarea PCM  

Analiza informațiilor furnizate de studiul privind stadiul actual al cunoașterii referitor 
la utilizarea PCM în instalațiile de climatizare evidenţiază următoarele aspecte: 

- numărul ridicat de sisteme experimentale cu umpluturi cu PCM indică tendința 
ascendentă de utilizare a schimbării de fază în instalațiile de climatizare; 

- utilizarea PCM în instalații de climatizare și în echipamente auxiliare chiller-elor 
conduce la diminuarea consumurilor energetice de producere a frigului. 

În instalațiile de climatizare, umplutura cu PCM are drept scop răcirea parțială sau 
totală a aportului de aer proaspăt pe perioada caldă a zilei, care coincide cu consumuri 
electrice mari ale agregatelor de apă răcită. Rolul LHTES este de a realiza transferul util al 
frigului din timpul nopții în perioada caldă a zilei. 

Utilizarea eficientă a LHTES cu PCM implică proiectarea individualizată a fiecărei 
aplicații tehnice ținându-se cont de parametrii climatici locali, în primul rând de diferența de 
temperatură dintre zi şi noapte. 

2.3 Determinarea proprietăţilor termofizice ale PCM 

Determinarea proprietăţilor termofizice ale PCM pe durata schimbării de fază reprezintă 
una dintre cele mai importante etape în evaluarea eficienţei termice a acestora în LHTES 
(Chiu N.W.J., Martin V., 2012), (Cascone Y., Perino M., 2015), (Zhang Z. et al., 2015). Se 
consideră că una dintre limitările utilizării PCM în aplicaţii de eficientizare energetică în 
domeniul HVAC, este numărul redus de informaţii cu privire la proprietăţile termice ale PCM 
(Cascone Y., Perino M., 2015). 

Există două metode principale de măsurare ale proprietăţilor termice ale PCM în 
timpul schimbării de fază: calorimetria cu scanare diferenţială (Differential Scanning 
Calorimetry - DSC) şi metoda istoricului de temperatură (Temperature History Method -  
THM) (Cascone Y., Perino M., 2015), (Browne C. M., et al., 2016), (Hasan A., et al., 2014). 

2.3.1 Calorimetria cu scanare diferenţială 

DSC reprezintă o metodă termoanalitică prin care se măsoară diferenţa dintre 
cantitatea de căldură necesară pentru încălzirea unei mostre din materialul considerat şi cea 
necesară încălzirii materialului de referinţă. Mostra este introdusă într-un creuzet şi amplasată 
pe senzorul de temperatură al aparatului DSC, iar materialul de referinţă este reprezentat în 
general de un creuzet gol. Atȃt mostra, cȃt şi materialul de referinţă sunt menţinute la aceeaşi 
temperatura pe durata măsurătorii, comparȃndu-se cantitatea de căldură primită de cele două 
materiale. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul răcirii mostrei, respectiv a materialului de 
referinţă. Fig. 2.16 prezintă schema de principiu a funcţionării DSC. 
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Fig. 2.16 Schema de funcţionare DSC 

 
Aparatele DSC permit efectuarea măsurătorilor calorimetrice prin două metode de 

analiză termică: metoda dinamică şi metoda treaptă. 
DSC este cea mai des utilizată metodă în vederea determinării proprietăţilor termofizice 

ale PCM pe durata schimbării de fază (Barreneche C., et al., 2013), (Cascone Y., Perino M., 
2015). 

2.3.1.1 Metoda dinamică 

Metoda dinamică este cea mai des utilizată în analizele calorimetrice ale PCM, 
constȃnd în răcirea, respectiv încălzirea mostrei cu rate de răcire, respectiv încălzire constante 
(Castellon C., et al., 2008), (Barreneche C., et al., 2013). Fig. 2.17 prezintă, spre 
exemplificare, semnalul DSC obţinut prin metoda dinamică (Barreneche C., et al., 2013). 
 

 
Fig. 2.17 Exemplu de rezultat al DSC obţinut prin metoda dinamică 

(Barreneche C., et al., 2013) 
 

În fig. 2.17 s-a reprezentat procesul endoterm prin valori negative ale semnalului DSC, 
respectiv procesul exoterm prin valori pozitive ale acestui semnal. Se observă o variaţie 
liniară a temperaturii mostrei pe durata proceselor endoterme, respectiv exoterme. 
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Fig. 2.18 prezintă un exemplu de termogramă realizată cu aparatul DSC Mettler 
Toledo, care descrie comportarea termică a parafinei comerciale RT21 la o rată de încălzire de 
0.1 K/min.  

 

 
Fig. 2.18 Termograma DSC pentru topirea parafinei RT21 

 
Măsurătorile DSC furnizează temperaturile caracteristice ale procesului de schimbare 

de fază: 
- notaţiile (tstart [°C]), respectiv (tstop [°C]) reprezintă temperaturile Right limit şi Left 

limit, adică temperaturile la care curba DSC se separă de linia de bază, corespunzător 
solidificării, respectiv topirii; 

- temperaturile începutului (ton [°C]) și sfȃrşitului (tend [°C]) schimbării de fază se obțin 
prin intersecţia tangentelor la punctele de inflexiune ale curbelor fluxului termic cu 
linia de bază; 

- temperatura de vârf (tp [°C]) este temperatura corespunzătoare valorii maxime a 
fluxului termic. 

2.3.1.2 Metoda treaptă 

Metoda treaptă constă în răciri, respectiv încălziri succesive ale mostrei, realizate în 
salturi, între perioade de pauză, în care se atinge echilibrul termic (Castellon C., et al., 2008), 
(Barreneche C., et al., 2013).  

În consecinţă, semnalul rezultat reprezintă o serie de curbe cu diferite vȃrfuri. Fig. 
2.19 prezintă, spre exemplificare, semnalul DSC obţinut prin metoda treaptă (Barreneche C., 
et al., 2013). 
 

tstart 

tstop 

ton tend 

tp 
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Fig. 2.19 Exemplu de rezultat al DSC obţinut prin metoda treaptă (Barreneche C., et al., 2013) 
 
 Procesul endoterm este reprezentat şi în acest caz prin valori negative ale semnalului 
DSC, iar procesul exoterm prin valori pozitive ale semnalului DSC. Vȃrfurile curbelor 
endoterme şi exoterme corespund variaţiilor bruşte de temperatură, acestea fiind urmate de 
perioadele în care temperatura este menţinută constantă pȃnă cȃnd mostra ajunge în echilibru 
termic. În consecinţă, în decursul măsurătorii temperatura creşte, respectiv scade treptat.  

Studiul (Yinping Z., Yi J., 1999) prezintă dezavantajele determinării proprietăţilor 
termice ale PCM prin DSC:  

- mostrele cu masa redusă (1 – 10 mg) prezintă riscul de a nu fi reprezentative pentru 
cantităţile mari de PCM din aplicaţiile practice; 

- complexitatea analizei; 
- costuri ridicate ale calorimetrului; 
- imposibilitatea de a vizualiza fenomenul schimbării de fază; 
- etc. 

2.3.2 Metoda istoricului de temperatură 

THM a fost propusă iniţial de (Yinping Z., Yi J., 1999) în 1999. PCM lichid este turnat 
într-o eprubetă sau un tub metalic, având dimensiunile adoptate astfel încȃt să se obţină valori 
ale invariantului Biot < 0.1, ceea ce presupune ca temperatura din interiorul eprubetei să fie 
relativ uniformă (Hasan A., et al., 2014), (Huang Z., et al., 2018). Comportarea termică a 
PCM este comparată cu cea a unui material de referinţă, ale cărui proprietăţi termofizice sunt 
cunoscute (apă distilată, ulei siliconic etc.). Mostra şi referinţa sunt amplasate într-o incintă în 
care mişcarea aerului este neglijabilă şi în care are loc răcirea / încălzirea acestora, astfel încȃt 
să se producă schimbarea de fază a PCM. Standuri experimentale specfice THM nu sunt 
disponibile pentru achiziţionare, acestea fiind în general proiectate şi executate la nivel de 
laborator (Günther E., et al., 2009). 
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Fig. 2.20 prezintă schema de principiu a unui stand de măsurare specific THM. 
 

 
Fig. 2.20 Stand de măsurare prin THM 

 
Pe durata schimbării de fază, temperatura PCM este măsurată si reprezentată grafic în 

funcţie de timp. Începutul şi sfȃrşitul pragului, relativ constant, al temperaturii indică 
începutul, respectiv sfȃrşitul schimbării de fază. În cazul solidificării prin THM se identifică 
şi fenomenele de subrăcire în fază lichidă, care implică scăderea temperaturii mostrei sub 
temperatura de schimbare de fază, înainte de declanşarea acesteia (Hasan A., et al., 2014). 
Proprietăţile termofizice ale PCM se determină pe baza legii conservării energiei prin 
comparare cu proprietăţile cunoscute ale materialului de referinţă supus aceluiaşi proces de 
încălzire, respectiv răcire. Rezultatele obţinute sunt similare celor obţinute prin metoda 
dinamică a DSC (Huang Z., et al., 2018). 

Fig. 2.21.a şi b prezintă variaţia temperaturii parafinei RT20, respectiv cristolohidratului 
CaCl2·6H2O în funcţie de timp, rezultate din măsurători THM (Hasan A., et al., 2014). 

 

 
a - Curba THM a parafinei RT20; 

 
b - Curba THM cu subrăcire a CaCl2·6H2O; 

Fig. 2.21 Curbele de variaţie ale temperaturii PCM în timp determinate prin THM  
(conf. cu ref. Hasan A., et al., 2014) 

2.3.3 Determinări reprezentative ale proprietăţilor PCM  

DSC 
 
Numeroase studii utilizează metodele prezentate anterior în vederea determinării 

proprietăţilor termofizice ale PCM pentru diverse aplicaţii (Arkar C., Medved S., 2005), 
(Huang L., et al., 2010) , (Barreneche C., et al., 2013), (Jin X., et al., 2014), (Cascone Y., 
Perino M., 2015), (Browne C. M., et al., 2016), (Iten M., et al., 2017). 
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În (Arkar C., Medved S., 2005), (Iten M., et al., 2017) este evidenţiată importanţa ratei 
de răcire, respectiv încălzire, pe durata măsurătorilor DSC asupra variaţiei valorilor 
parametrilor analizaţi. Rezultatele DSC obţinute pentru diferite rate de răcire,  au fost utilizate 
ca date de intrare în modele matematice. Prin compararea rezultatelor obţinute prin 
experimente şi prin modelare, s-a evidenţiat influenţa valorilor ratei de răcire, respectiv 
încălzire, asupra preciziei de estimare a modelelor. Studiile (Arkar C., Medved S., 2005) şi 
(Iten M., et al., 2017) au investigat proprietăţile termice ale parafinelor RT20, respectiv RT25, 
la rate de răcire, respectiv încălzire, în intervalul (0.1–10) K/min. S-a concluionat că forma 
curbelor, valoarea maximă a semnalului, respectiv intervalele de temperatură ale schimbării 
de fază, sunt semnificativ influenţate de valorile ratelor de răcire, respectiv încălzire. 

Studiul (Huang L., et al., 2010) prezintă măsurători DSC pentru trei emulsii de parafină: 
CryoSolplus6, CryoSolplus10 şi CryoSolplus20, cu scopul de a investiga proprietăţile termice ale 
acestor emulsii în vederea utilizării în sistemele de climatizare ale clădirilor.  

Studiul (Barreneche C., et al., 2013) compară metoda dinamică şi metoda treaptă, 
utilizȃnd ambele metode la măsurarea proprietăţilor termofizice ale celor mai des întȃlnite 
tipuri de PCM: parafine şi cristalohidraţi.  

În (Kousksou T., et al., 2013) sunt analizate prin DSC proprietăţile termofizice ale 
hexadecan, heptadecan şi octadecan, în mostre între (6-12) mg introduse în creuzete standard 
de aluminiu. 

Studiul (Jin X., et al., 2014) propune o nouă metodă de determinare a intervalului de 
temperatură a procesului de topire a PCM, pe baza modului dinamic de măsurare a DSC. Prin 
metoda propusă s-a determinat temperatura de sfȃrşit a topirii, indiferent de rata de încăzire. 
Metoda nu este adecvată determinării temperaturii de început a procesului de solidificare. 

(Cascone Y., Perino M., 2015) prezintă măsurători DSC la o rată de răcire şi încălzire 
de 0.05 K/min în vederea propunerii unei metode de modelare matematică a proprietăţilor 
termofizice ale PCM. 

În studiul (Jin X., et al., 2015) s-a utilizat, atȃt metoda dinamică a DSC, cȃt şi metoda 
treaptă, pentru a analiza asimetria dintre procesele de solidificare şi topire ale patru PCM: 
acetat de sodiu trihidrat, neopentil glicol şi două tipuri de parafine. 

În (Zhang Z. et al., 2015) s-a utilizat metoda dinamică a DSC la rate de 2 K/min pentru 
a investiga stabilitatea proprietăţilor termofizice ale suspensiilor formate din acid capric-acid 
lauric şi centre de cristalizare, după două luni de exploatare într-un sistem de acumulare a 
energiei termice. 

Studiul (Browne C. M., et al., 2016) analizează capacitatea PCM de a eficientiza din 
punct de vedere energetic, sistemele de panouri solare termice şi fotovoltaice, prin acumulări 
de energie termică într-un amestec eutectic alcătuit din acid capric şi palmitic. Proprietăţile 
termice ale amestecului au fost determinate prin DSC şi THM. Masa mostrei analizată prin 
DSC a fost de 4.08 mg. Methoda THM a fost utilizată menţinȃnd iniţal eprubeta cu PCM într-
o baie la temperatura de 40 °C timp de 1 h, astfel încȃt să se uniformizeze temperatura, 
măsurȃnd ulterior temperatura PCM pe durata procesului de solidificare. 

Studiul (Kastiukas G., et al., 2016) înglobează PCM în materiale de construcţii cu 
densitate redusă, utilizȃnd un program dinamic al DSC pentru analizarea proprietăţilor 
termofizice ale mostrei de material de construcţii amestecat cu PCM, măcinat la nivel de 
pudră. În determinările calorimetrice s-au utilizat mostre de 10 mg şi o rată de răcire, 
respectiv încălzire de 5 K/min, măsurătoarea efectuȃndu-se în intervalul de temperatură (10-
65) °C. 

(Kumarasamy K., et al., 2016) a determinat prin metoda dinamică, termograma mostrei  
cu 8.5 mg de parafina (n-Octadecan) în creuzet de aluminiu. Rata de răcire, respectiv încălzire 
utilizată a fost 5 K/min. 
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În studiul (Li L., et al., 2016) sunt testate, prin măsurători dinamice DSC, opt tipuri de 
PCM din categoria parafinelor, alcoolilor, acizilor organici şi un ester. Ratele de răcire, 
respectiv încălzire au fost în domeniul (0.1-1.5) K/min, iar masa mostrelor a fost circa 15 mg. 

(Colla L., et al., 2017) utilizează DSC pentru a studia posibilitatea de îmbunătăţire a 
proprietăţilor termofizice ale parafinelor: RT20 şi RT25 prin adaos de nanoparticule de Al2O3 
şi negru de fum. Semnalele dinamice ale DSC au fost convertite în variaţii ale căldurii 
specifice în funcţie de temperatura PCM şi, pe baza acestora, au fost evaluate modificările 
produse. 

 
THM 
 

În continuare sunt prezentate studiile identificate în literatură care utilizează metoda 
THM în vederea determinării proprietăţilor termofizice ale PCM. 

În (Peck J.H, et al., 2006) se propune o metodă de îmbunătăţire a preciziei măsurătorilor 
THM prin analizarea mostrei într-un cilindru vertical dotat cu un tub de preluare a dilatărilor 
volumice.  

Studiul (Chiu N.W.J., Martin V., 2012) utilizează metoda THM pentru a determina 
proprietăţile termice ale unei parafinei şi ale unui cristalohidrat, propuse ca umplutură într-un 
LHTES. În vederea eficientizării transferului termic, conducta agentului termic este prevăzută 
cu aripioare circulare. 

(Stankovic S.B., Kyriacou P.A., 2013) propune îmbunătăţiri în ceea ce privesc cele trei 
etape principale ale măsurătorilor THM: realizare stand experimental, procesare şi interpretare 
date. 

În (D’Avignon K., Kummert M., 2015) se compară patru metode de procesare a datelor 
obţinute prin THM şi utilizate pentru determinarea variaţiei entalpiei specifice cu temperatura 
a unui cristalohidrat, care prezintă un fenomen semnificativ de subrăcire. 

Într-un studiu preliminar al unei analize complexe privind acumularea energiei termice 
în amestecuri de materiale organice, s-a utilizat THM în vederea analizei fenomenelor 
complexe care apar în decursul schimbării de fază a mai multor PCM: eritritol, xilitol şi PEG 
10000 (Gunasekara S. N., et al., 2016). S-au studiat fenomene precum: histerezisul schimbării 
de fază, subrăcirea, tranziţia sticloasă şi oxidarea activată termic a PCM. 

(Tan P., et al., 2018) pune accentul pe factorii care influenţează acurateţea măsurătorilor 
THM. Se arată că este necesar ca zgomotul din rezultatele măsurătorilor să fie procesat, 
deoarece acesta este amplificat în urma procesării datelor. De asemenea, în cazul izolării 
tuburilor, pentru uniformizarea gradienţilor de temperatură în mostră şi în referinţă, studiul 
demonstrează că transferul termic prin izolaţie trebuie luat în considerare la elaborarea 
procedurii matematice de determinare a proprietăţilor termofizice. 

 (Huang Z., et al., 2018) a utilizat THM pentru a determina proprietăţile termofizice a 
cinci PCM: manitol, acid sebacic, amestec acid sebacic cu grafit expandat, amestec eutectic 
de săruri LiNO3-KCl şi amestec de LiNO3-KCl cu grafit expandat. Ca material de referinţă s-a 
utilizat ulei siliconic.  

(Jansone D., et al., 2018) a testat metoda THM analizȃnd opt mostre de PCM.  

2.3.4 Modelarea matematică a proprietăţilor termofizice ale PCM 

Obţinerea de soluţii matematice privind propagarea frontului de schimbare de fază 
reprezintă un interes major în domeniul proiectării şi a simulării funcţionăeii schimbătoarelor 
de căldură regenerative LHTES (Dutil Y., et al., 2011), (Pomianowski M., et al., 2013), 
(Mazzeo D., et al., 2015), (Iten M., et al., 2017). 
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În literatura consultată s-au indentificat două metode principale de modelare matematică 
a fenomenelor de schimbare de fază: metoda căldurii specifice aparente (cap [J/kg·K]) şi 
metoda entalpiei (hPCM [J/kg]) (Ozisik M.N., 1993), (Arkar C., Medved S., 2005), (Jiji L. M., 
2009), (Dutil Y., et al., 2011), (Iten M., et al., 2017), (Iten M., et al., 2018). 

Căldura specifică aparentă reprezintă căldura specifică a PCM în intervalul de 
temperaturi în care are loc schimbarea de fază. În general, căldura specifică aparentă pe durata 
schimbării de fază se aproximează cu următoarea relaţie (Jin X., et al., 2015), (Alizadeh M., 
Sadrameli S.M., 2016): 

 푐 (푡 ) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 푐 ,          푝푡.  푡 ≤ 푡 , ( )

푐 , + 푐 ,

2 +
푙 , ( )

푡 , ( ) − 푡 , ( )
  푝푡. 푡 , ( ) < 푡 < 푡 , ( )

푐 ,          푝푡. 푡 ≥ 푡 , ( )

 (2.1) 

 unde cPCM,S şi cPCM,L [J/kg·K] este căldura specifică a PCM solid, respectiv lichid, 
lPCM,S(T) [J/kg] este căldura latentă de soldificare (S), respectiv topire (T) a PCM, şi tPCM [°C] 
este temperatura PCM. 
 Metoda entalpiei, permite determinarea temperaturii PCM pe durata schimbării de fază 
cu ajutorul entalpiei specifice a PCM. Relaţia de principiu care stă la baza metodei entalpiei 
este (Ozisik M. N., 1993): 

 ℎ (푡 ) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 푐 , ∙ 푡          푝푡.  푡 ≤ 푡 , ( )

푐 , ∙ 푡 . ( ) +
푡 − 푡 , ( )

푡 , ( ) − 푡 , ( )
∙ 푙 , ( ) 푝푡. 푡 , ( ) < 푡 < 푡 , ( )

푐 , ∙ 푡 . ( ) + 푙 , ( ) + 푐 , ∙ 푡 − 푡 . ( )  푝푡. 푡 ≥ 푡 , ( )

 (2.2) 

Aceste relaţii de calcul prezintă abateri de la comportarea termică reală a PCM pe 
durata schimbării de fază, determinată prin metode calorimetrice exacte. Precizia de estimare 
a modelelor matematice este influenţată de condiţiile în care sunt realizate măsurătorile 
calorimetrice, în special ratele de răcire/încălzire. Cercetări ample în acest sens au fost 
efectuate de către (Arkar C., Medved S., 2005), (Iten M., et al., 2017). 

În consecinţă, în literatură se evidenţiază necesitatea modelării cȃt mai exacte a 
proprietăţilor termofizice ale PCM, pornind de la termogramele rezultate pe cale calorimetrică 
obţinute, în general, prin DSC. 

În general, curbele de variaţie ale căldurii specifice aparente, respectiv a entalpiei se 
modelează prin interpolare neliniară (Dermardiros V., et al., 2015). 

(Arkar C., Medved S., 2005) a determinat, prin interpolare neliniară, o funcţie 
polinomială de ordin superior care să descrie variaţia căldurii specifice aparente cu 
temperatura. 

Studiul (Medved S., Arkar C., 2008) propune o funcţie exponenţială pentru descrierea 
matematică a variţiei căldurii specifice aparente cu temperatura a RT20 şi a altor tipuri de 
PCM, avȃnd aproximativ aceeaşi temperatură de schimbare de fază. Curba matematică a fost 
determinată considerȃnd valoarea căldurii latente a PCM lPCM = 142 kJ/kg.  

Studiul (Dermardiros V., et al., 2015) propune o ecuaţie matematică de descriere a 
variaţiei căldurii specifice aparente cu temperatura care necesită cinci parametri, între care şi 
asimetria curbei (skewness of curve) rezultate din măsurătorile DSC. Ecuaţia matematică a 
curbei a fost validată prin comparaţie cu datele prezentate în (Kuznik F., Virgone J., 2009). 

Studiul (Safavi A., et al., 2015) propune o ecuaţie gaussiană pentru a descrie variaţia 
fluxului termic cu temperatura, rezultată pe baza măsurătorilor DSC.  

(Feustel H.E., 1995) propune o ecuaţie simplificată care descrie variaţia entalpiei 
specifice a PCM în funcţie de temperatură pe durata schimbării de fază. 
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2.3.5 Rezultate şi discuţii 

Condiţii de realizare ale măsurătorilor DSC 
 
În conformitate cu literatura ştiinţifică, unul dintre cei mai importanţi parametrii care 

influenţează sensibil variaţia semnalului DSC, este rata de răcire / încălzire (Arkar C., 
Medved S., 2005), (Jin X., et al., 2014), (Iten M., et al., 2017). Standardele (ASTM D4419 – 
90, 2015), (ASTM E793 – 06, 2018) recomandă o rată de răcire, respectiv încălzire de 10 
K/min. Studiul (Arkar C., Medved S., 2005) consideră că pentru o caracterizare, respectiv o 
modelare cȃt mai precisă a fenomenelor de schimbare de fază ale PCM, ratele de răcire, 
respectiv încălzire din experimentele DSC, trebuie să se găsească în vecinătatea ratelor din 
aplicaţia tehnică analizată. Alţi factori care influenţează rezultatele DSC sunt masa mostrei şi 
naturra materialului creuzetelor (Hatakeyama T., Quinn F.X.,1994). 

Tab. 2.9 sintetizează condiţiile de realizare ale măsurătorilor DSC în mai multe studii 
considerate reprezentative.  

 
Tab. 2.9 Condiţii de realizare ale măsurătorilor DSC 

Referinţă PCM Masa  
mostrei 

[mg] 

Metodă Rate de  
răcire/încălzire 

[K/min] 
(Arkar C., Medved S., 

2005) 
RT20 - dinamică 5; 1; 0.1 

(Barreneche C., et al., 
2013) 

RT27; PCM17T; S27 15.49±0.24 dinamică şi 
treaptă 

0.5 

(Browne C. M., et al., 
2016) 

acid palmitic 4.08 dinamică - 

(Cascone Y., Perino M., 
2015) 

Mixtures - dinamică 0.05 

(Günther E., et al., 2009) - 13; 22 dinamică şi 
treaptă 

2; 1; 0.5 

(Hasan A., et al., 2014) cristalohidrat; RT20; SP22;  
acid capric–lauric; 

acid capric–palmitic 

5 dinamică 5 

(Huang L., et al., 2010) RT6; RT10; RT20 5-10 dinamică 2 
(Iten M., et al., 2017) RT25 7.1 dinamică 10; 0.2 
(Jin X., et al., 2014) RT27 - dinamică 10; 5; 2; 1 
(Jin X., et al., 2015) acetat de sodiu trihidrat; 

neopentil glicol;  
RT27 

- dinamică şi 
treaptă 

5; 0.1 

(Kastiukas G., et al., 
2016) 

RT25; 
ME-LWA; 

10 dinamică 5 

(Kousksou T., et al., 
2013) 

hexadecan; heptadecan; 
octadecan; 

6-12 dinamică 2-20 

(Kumarasamy K., et al., 
2016) 

n-Octadecan 8.5 dinamică 5 

(Li L., et al., 2016) GH20;  
acid caprilic; 

MIPCM 

15 dinamică 0.1,0.3,1,1.5 

(Lu W., Tassou S.A., 
2012) 

RT6; RT10; RT25 8-15 dinamică 2 

(Zhang Z. et al., 2015) acid capric - lauric  5-10 dinamică 2 
 
Se observă că în majoritatea cazurilor studiate ratele de răcire/încălzire sunt mai reduse 

decȃt valoarea standardizată (10 K/min), maselor mostrelor fiind în domeniul (4-15.5) mg.  
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Proprietăţile termofizice ale PCM determinate prin DSC 
 
Tab. 2.10 sintetizează temperaturile de schimbare de fază şi căldurile latente 

determinate prin DSC în cadrul literaturii consultate. 
 

Tab. 2.10 Proprietăţile termofizice ale PCM determinate prin DSC 
Referinţă PCM Schimb. 

fază 
tstart 
[°C] 

ton 
[°C] 

tp 
[°C] 

tend 
[°C] 

tstop 
[°C] 

lPCM 
[kJ/kg] 

Rate  
răcire/ 

încălzire 
[K/min] 

(Arkar C., 
Medved S., 

2005) 

RT20 S 
T 

21.8  
6.8  

21.7  
17.9 

21.5  
21.8 

21.1  
23.0 

2.9 
23.4 

143.4 
138.3 

0.1 

(Barreneche 
C., et al., 

2013) 

RT27; 
PCM17T; 

S27; 

T 
T 
T 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

26/26* 
21/21* 
28/27* 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

139/138* 
86/67* 

165/162* 

0.5 

(Browne C. 
M., et al., 

2016) 

Palmitic acid 
acid palmitic  

S 
T 

- 
- 
 

17.4 
17.7 

 

15.6 
21.2 

12.3 
22.8 

- 
- 

189 
191 

- 
 

(Hasan A., 
et al., 2014) 

cristalohidrat; 
RT20;  
SP22;  

acid capric–
lauric;  

acid capric–
palmitic; 

T 
T 
T 
 

T 
 

T 

- 
- 
- 
 
- 

 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

29.6 
22 

21.6 
 

20.6 
 

22.4 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

212 
139 
125 

 
188 

 
195 

5 

(Iten M., et 
al., 2017) 

RT25 S 
T 

26 
22 

- 
- 

25 
25 

- 
- 

23 
26 

- 
- 

0.2 

(Jin X., et 
al., 2014) 

RT27 S 
T 

- 
- 

27.94 
26.86  

27.38 
28.37  

26.44 
28.69 

- 
- 

129.02 
130.80 

1 

(Kastiukas 
G., et al., 

2016) 

RT25 
ME-LWA 

T 
T 

- 
- 

- 
- 

25.41 
25.76 

- 
- 

- 
- 

130.5 
57.93 

5 

(Li L., et 
al., 2016) 

GH20;  
 
 

acid caprilic;  
MIPCM; 

S 
T 
S 
T 
S 
T 

21.55 
11.05 
12.08 
13.76 
26.75 
25.50 

21.20 
15.89 

- 
16.94 
26.42 
27.91 

20.64 
20.93 
13.30 
16.12 
25.13 
31.44 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

6.43 
21.41 
12.50 
17.00 
22.25 
36.55 

59.28 
58.86 

107.79 
128.19 
138.10 
140.70 

0.1 

(Zhang Z. 
et al., 2015) 

acid capric – 
lauric  

centre de 
cristalizare; 

S 
T 

- 
- 

- 
- 

10.30 
20.44 

- 
- 

- 
- 

43.36 
42.52 

2 

*dinamic/treaptă 
 
Condiţii de realizare ale măsurătorilor THM 
 
Conform literaturii consultate, principala condiţie care trebuie îndeplinită este ca 

dimensiunile şi conductivitatea termică a materialului eprubetei sau a tubului să fie adoptate 
astfel încȃt invariantul Bi să se afle sub valoarea de 0.1, astfel încȃt gradientul de temperatură 
din masa mostrei să fie neglijabil (Hasan A., et al., 2014), (Huang Z., et al., 2018). Tab. 2.11 
sintetizează condiţiile în care s-au efectuat măsurătorile THM în cadrul literaturii consultate. 
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Tab. 2.11 Condiţiile de desfăşurare ale măsurătorilor calorimetrice prin THM 
Referinţă PCM Material 

referinţă 
Masa 

mostrei 
[g] 

Masa 
referinţei 

[g] 

Diametru/ 
lungime/ 
grosime 

[mm] 

Material 
tub 

(Yinping Z.,Yi 
J., 1999) 

Cristalohidraţi;  
Parafine; PCM* 

apă/mercur - - 10.4/180.6/- sticlă 

(Tan P., et al., 
2018) 

RT28HC apă distilată 4.2-10.1 5.4-13.1 10 şi 15/ 
100/- 

cupru 

(Jansone D., et 
al., 2018) 

PCM24; 
PCM34; 
PCM55;  
PCM65; 

apă - - - polipropilenă 

(Hasan A., et 
al., 2014) 

cristalohidrat; 
RT20; SP22;  
acid capric–

lauric; 
acid capric–

palmitic 

apă distilată 25 - 10/150/0.8  
 

sticlă 

(Huang Z., et 
al., 2018) 

manitol, acid 
sebacic, amestec 
acid sebacic şi 

grafit expandat, 
amestec eutectic 

de săruri 
LiNO3-KCl şi 

amestec de 
LiNO3-KCl şi 
grafit expandat 

ulei 
siliconic 

10–20 10–20 10/250/1  oțel 
inoxidabil 

(D’Avignon 
K., Kummert 

M., 2015) 

S27 apă distilată 21.4 - 16/125/-  sticlă 

(Stankovic S. 
B., Kyriacou P. 

A., 2013) 

RT21; SP22 apă distilată 41→RT21; 
73→SP22 

- 13/430/1  
 

sticlă 
SIMAX  

(Gunasekara S. 
N., et al., 2016) 

PEG 10.000;  
Eritritol 
Xilitol 

cupru solid 
(geometrie 
identică cu 

cea a 
tuburilor) 

51.7,53.39→ 
PEG 10.000  

62.84,62.97→  
Eritritol 

66.91,65.83→ 
Xilitol  

- - oțel 
inoxidabil 

(Chiu N.W.J., 
Martin V., 

2012) 

parafină; 
cristalohidrat; 

apă - - 25/200/- sticlă 

(Peck J. H. et 
al., 2006) 

Tetradecan; 
PEG 400; 

apă distilată 

soluţie 
apoasă cu 

etilen glicol  

- - 12/150/1.5  polietilenă 
 

*PCM produse de autori (Yinping Z.,Yi J., 1999) 
 

Majoritatea studiilor utilizează ca material de referinţă apă distilată, într-un singur 
studiu s-a utilizat ca referinţă cupru solid. Masa mostrelor de PCM se încadrează în intervalul 
(4-73) g, valori sensibil mai mari faţă de cele utilizate în DSC. Dimensiunile tuburilor / 
eprubetelor au fost adoptate astfel încȃt să fie respectată Bi<0.1, asigurȃndu-se astfel că 
temperatura mostrei este uniformă şi variază numai în funcţie de temperatura aerului din 
mediul de măsurare. Pentru tuburi / eprubete s-au adoptat materiale care să nu reacţioneze sau 
să nu se corodeze în prezenţa PCM analizate.  
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Modelarea proprietăţilor termofizice ale PCM  
 
În literatură, au fost identificate ecuaţii matematice de estimare a variaţiei căldurii 

specifice aparente, a entalpiei specifice şi a fluxului termic rezultat din măsurători DSC. 
Ecuaţiile propuse în literatură sunt prezentate în tab. 2.12.  
 

Tab. 2.12 Sinteza ecuaţiilor pentru modelarea proprietăţilor termofizice ale PCM 
Referinţă Ecuaţie curbă PCM Coeficienţi 

(Feustel H.E., 
1995) ℎ (푡 ) = 푐 , 푡 +

ℎ − ℎ
2 1 + tanh

2훽
∆푡 푡 − 푡 ,  

Elemente 
construcţie 
+ PCM fără 
histerezis 

 

(Feustel H.E., 
1995) 푐 (푡 ) = 푐 , +

ℎ − ℎ
2 ∙

2훽
∆푡

cosh 2훽
∆푡 푡 − 푡 ,

 
Elemente 

construcţie 
+ PCM fără 
histerezis 

 

(Arkar C., 
Medved S., 

2005) 

funcţie polinomială RT20 - 

(Medved S., 
Arkar C., 

2008) 
 

푐 (푡 ) = 푐 , + 푎 푡 − 푡 푒푥푝 푐 ∙ 푡 − 푡  
푝푡. 푡 ≤ 푡  

푐 (푡 ) = 푐 ,  푝푡. 푡 > 푡  

RT20 şi 
PCM 

similare cu 
lPCM=142 

kJ/kg 

 

(Dermardiros 
V., et al., 

2015) 
푐 (푡 ) =

푙
√2휋

푒푥푝
− 푡 − 푡 ,

2∆푡
1

+ 푒푟푓
푠푘푒푤 푡 − 푡 ,

√2∆푡
+ 푐  

- - 

(Safavi A., et 
al., 2015) q̇PCM(푡 ) = 푎 푒푥푝 −

푡 − 푏
푐 + 푎 푒푥푝 −

푡 − 푏
푐

+ ⋯+ 푎 푒푥푝 −
푡 − 푏

푐  

micro-PCM  

 referinţa indică valoarea coeficienţilor din ecuaţiile propuse 
hL,(S) – entalpia specifică a PCM lichid şi solid (la temperaturile de start, respectiv stop a schimbării de fază); β – 

înclinaţia curbei; ΔtF – intervalul de temperatură a schimbării de fază; skew – asimetria curbei (skewness of 
curve); tPCM,F -  temperatura de schimbare de fază; 

 
 Se observă că toate ecuaţiile propuse, prezintă un coeficient sau un factor care depinde 
de forma curbelor parametrilor modelaţi. In cazul ecuaţiilor propuse de (Feustel H.E., 1995) 
acest coeficient este β, care reprezintă panta curbei de variaţie a entalpiei. Coeficienţii: a, b, c 
din ecuaţia propusă de (Medved S., Arkar C., 2008) au fost determinaţi în funcţie de 
intervalul de temperatură în care are loc schimbarea de fază, considerȃnd căldura latentă a 
PCM 142 kJ/kg. (Dermardiros V., et al., 2015) propunde o ecuaţie care depinde de patru 
parametri termofizici ai PCM şi asimetria curbei (skewness of curve), parametru care depinde 
de forma curbei căldurii specifice aparente. Coeficienţii: a1,2...n, b1,2...n şi c1,2...n din ecuaţia 
propusă de (Safavi A., et al., 2015) au fost determinaţi prin interpolare neliniară. 

2.3.6 Concluzii privind proprietăţile termofizice ale PCM 

Capitolul prezintă o sinteză a literaturii de specialitate referitoare la metodele de 
măsurare şi modelare ale proprietăţilor termofizice ale PCM pe durata schimbării de fază.   

Principala metodă de măsurare a proprietăţilor termofizice ale PCM, este metoda 
dinamică utilizȃnd DSC. Metoda THM reprezintă o alternativă promiţătoare datorită 
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simplităţii metodei şi a posibilităţii de a analiza mostre cu masă mai mare, comparativ cu cele 
analizate prin DSC. 

Majoritatea PCM analizate, sunt din categoria materialelor organice, practic parafine şi 
acizi graşi. Într-o măsură mai mică, s-au studiat calorimetric şi materiale anorganice, dintre 
aceştea în special cristalohidraţii. Cristalohidraţii prezintă un fenomen puternic de subrăcire, 
în consecinţă aceste materiale sunt mai puţin adecvate pentru aplicaţiile de acumulare termică.   

PCM analizate prezintă o căldură latentă în domeniul (40 - 200) kJ/kg şi temperaturi de 
schimbare de fază în intervalul (5 - 32) °C, fiind considerate adecvate pentru aplicaţii de 
acumulare a energiei termice, de asigurare ai parametrilor de confort interior, de eficientizare 
energetică a clădirilor şi a instalaţiilor aferente etc. 

Determinarea precisă a proprietăţilor termofizice ale PCM pe durata schimbării de fază, 
este fundamentală pentru o modelare matematică precisă şi pentru o analiză riguroasă a 
eficienţei acestor materiale. În acest sens, diverse studii propun ecuaţii matematice care au ca 
scop modelarea variaţiei căldurii specifice aparente sau a entalpiei cu temperatura. În general, 
ecuaţiile determinate, pe lȃngă parametrii termofizici ai PCM, utilizează şi coeficienţi care 
depind de forma curbelor modelate.  
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3 ALEGEREA PCM DIN CONSIDERENTE CLIMATICE 

Aşa cum s-a arătat anterior, pentru funcţionarea optimă a sistemelor de climatizare cu 
PCM, este necesară corelarea temperaturii aerului rece pe durata nopţii şi a temperaturii 
aerului cald din timpul zilei, cu temperatura relativ constantă de topire / solidificare a PCM. 
Practic, aplicaţii posibile în anumite condiţii climatice nu sunt fezabile în alte zone. În 
consecinţă, adoptarea PCM trebuie să fie particularizată, în funcţie de parametrii termici ai 
zonei climatice şi de caracteristicile aplicaţiei. 

Unele elemente ale studiului referitoare la selecţia PCM, în funcţie de condiţiile 
climatice din regiunea în care este amplasată aplicaţia, se regăsesc în (Pop O., Balan M.C., 
2016). 

Valoarea temperaturii de schimbare de fază, influenţează diferit etapele de solidificare, 
respectiv de topire a PCM (Dolado P., et al., 2011). O valoare ridicată a temperaturii 
schimbării de fază determină creşterea cantităţii de frig acumulat pe durata nopţii de la aerul 
rece, la solidificare. O temperatură relativ ridicată de solidificare a PCM, limitează 
posibilităţile de cedare a frigului acumulat datorită reducerii ecartului dintre temperatura 
aerului cald din timpul zilei, temperatura de topire şi temperatura de confort interior. Invers, la 
adoptarea unui PCM cu o valoare scăzută a temperaturii schimbării de fază, se reduc 
posibilităţile de acumulare a frigului pe durata nopţii, datorită diferenţelor reduse dintre 
temperatura de solidificare şi temperatura ambiantă.  

Un criteriu important de alegere a PCM este reprezentat de temperatura optimă de 
schimbare de fază. Alţi parametrii de care se va ţine cont la selecţia PCM sunt: 
conductivitatea termică a PCM, stabilitatea chimică după un număr foarte mare de cicluri, 
compatibilitatea dintre înveliş şi PCM, impactul redus asupra mediului ambiant, precum şi 
unii indicatori economici (Osterman E., et al., 2012), (Memon S. A., 2014).  

Au fost identificate următoarele criterii de adoptare a temperaturii de schimbare de 
fază a PCM: 

- (A) în domeniul: (19-24) °C în cazul unui climat temperat continental (Stritih U., 
Butala V., 2010); 

- (B) în domeniul: (20-25) °C în cazul unui climat temperat continental (Pasupathy 
A., et al., 2008); 

- (C) cu + 2 °C peste temperatura medie lunară a zonei climatice, calculată pentru 
cele trei luni de vară: 푡 , ( ) = , , , + 2   [°C] (Medved S., 
Arkar C., 2008); 

- (D) aproximativ egală cu temperatura medie a celei mai calde luni de vară 
(Medved S., Arkar C., 2008). 

 Ținând cont de importanța acestui criteriu, se propune în continuare un algoritm de 
calcul simplificat, pentru adoptarea temperaturii schimbării de fază şi implicit a tipului de 
PCM, pentru aplicaţii care implică răcirea aerului proaspăt, în funcţie numai de condiţiile 
climatice. 

Pentru adoptarea optimă a PCM, este necesară simularea funcţionării LHTES, ţinând 
cont de toţi parametrii care influenţează procesele manifestate la solidificarea şi topirea 
umpluturii. 

3.1 Calculul temperaturii recomandate de schimbare de fază 

Având în vedere că transferul termic în condiţii de acumulare este nestaţionar, rezultă 
că temperaturile aerului proaspăt sunt variabile, atât în funcţie de timp, cât şi în funcţie de 
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poziţia pe suprafaţa de transfer termic. Trebuie să se ţină cont de variaţia orară a temperaturii 
aerului exterior pe durata nopţii, în perioada de acumulare a frigului, respectiv pe durata zilei, 
în etapa de cedare a frigului.  

Acumularea frigului pe durata nopţii, realizată conform schemei de principiu din fig. 
3.1, trebuie să ţină cont de variaţia naturală şi efectivă a temperaturii aerului rece, în condiţiile 
climatice ale zonei de amplasara a LHTES.  

 

 
Fig. 3.1 Schema de principiu a acumulării frigului noaptea 

tN' , tN'' − temperaturile aerului la intrarea, ieşirea din LHTES noaptea; 
tPCM - temperatura PCM; 

 
Variaţiile în timp ale temperaturilor aerului şi PCM, în etapa de acumulare a frigului 

prin solidificarea PCM, sunt prezentate în fig. 3.2.a. Diagrama de variaţie a temperaturii 
aerului pe suprafaţa de transfer termic, la un moment oarecare, este prezentată în fig. 3.2.b. 
 

 
a – variaţia temperaturii aerului în timp; b – variaţia temperaturii aerului pe 

suprafaţa de transfer termic; 
Fig. 3.2 Variaţia temperaturii aerului şi PCM în etapa de acumulare a frigului 

 
Cedarea frigului pe durata zilei, prezentată în fig. 3.3 este similară etapei de 

acumulare, transferul termic desfășurându-se în sens invers.  
În cazul cedării frigului prin topirea PCM, în fig. 3.4.a este prezentată diagrama de 

variaţie a temperaturilor aerului şi a PCM în funcţie de timp, iar în fig. 3.4.b este prezentată 
diagrama de variaţie a temperaturilor în funcţie de suprafaţa de transfer termic la momentul 
oarecare τ. 
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Fig. 3.3 schema de principiu a cedării frigului ziua 

tZ
' , tZ

'' − temperaturile aerului la intrarea, ieşirea din LHTES ziua; 
 

 
a – variaţia temperaturii aerului în timp; b – variaţia temperaturii aerului pe 

suprafaţa de transfer termic; 
Fig. 3.4 Variaţia temperaturii aerului şi PCM în etapa de cedare a frigului 

3.2 Algoritmul de calcul a temperaturii de schimbare de fază 

Calculele termice ale unui LHTES se bazează pe bilanţul energetic şi pe ecuaţia 
transferului termic global. 

Algoritmul de calcul prezentat în continuare se referă la schimbările de fază şi 
presupune următoarele ipoteze simplificatoare: 

- Se consideră că temperatura PCM este constantă în timp şi egală cu temperatura 
schimbării de fază; 

- Atât în cazul solidificării, cât și în cazul topirii, bilanțul termic s-a întocmit pentru 
același interval de timp Δτ; 

- Mecanismul transferului termic pentru perioada de solidificare a PCM, constă în 
conducţie prin stratul de PCM solidificat anterior, conducţie prin peretele 
învelişului şi convecţie forţată către aerul rece exterior. Datorită deplasării în timp 
a frontului de solidificare spre centrul umpluturii, grosimea stratului solidificat 
creşte în timp şi, în consecinţă, coeficientul global de transfer termic scade în timp. 
În această etapă a studiului, se consideră o valoare medie a coeficientului global de 
transfer termic la solidificare, care corespunde unei cantităţi medii de PCM 
solidificat; 
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- Similar, în etapa de topire a PCM, coeficientul global de transfer termic scade în 
timp, datorită deplasării în timp a frontului de topire, ceea ce determină creşterea 
grosimii stratului lichid. Şi în acest caz, se consideră o valoare medie a 
coeficientului global de transfer termic la topire, corespunzătoare unei cantităţi 
medii de PCM topit. 

În acest studiu, se consideră cunoscută variaţia naturală a temperaturii aerului exterior, 
prin valori discrete, corespunzătoare unor intervale de timp de câte o oră (Δτ=1h). 

3.2.1 Bilanțul termic global al schimbătorului de căldură regenerativ 

Similar oricărui aparat termic, pe lângă transferul termic util și în cazul LHTES cu 
PCM, apar pierderi specifice. 

LHTES acumulează frig pe durata nopții prin solidificarea PCM. În această perioadă, 
temperatura aerului este sensibil inferioară temperaturii PCM. Spre dimineață, datorită 
creșterii temperaturii aerului exterior până aproape de temperatura PCM, eficiența transferului 
termic fiind redusă, nu se mai justifică vehicularea aerului exterior prin LHTES. 

În primele ore ale zilei de lucru, când temperatura aerului exterior este superioară 
temperaturii PCM, dar inferioară temperaturii de confort, din nou nu se justifică vehicularea 
aerului proaspăt prin LHTES. În aceste perioade, denumite de menținere, apar pierderi de 
căldură prin izolația termică a LHTES, care determină topirea parţială a PCM în zona 
periferică a LHTES. 

 Având în vedere cele menţionate, se definește randamentul termic global al ciclului 
complet de solidificare / topire a PCM din LHTES, ca raportul dintre cantitatea de frig cedată 
util în timpul zilei prin topirea PCM și cantitatea de frig acumulată pe durata nopții la 
solidificarea PCM (Li G., 2015).  

În literatură a fost identificată o singură lucrare care indică valoarea randamentului 
termic a unui ciclu complet de acumulare, urmat de cedarea frigului (Waqas A., Kumar S., 
2011). Cercetarea experimentală efectuată pe o umplutură din cristalohidraţi a arătat că din 
cantitatea de frig acumulată la solidificarea completă a PCM s-a transferat util un procent de 
(64.4-75) %, care practic reprezintă randamentul global al LHTES. 
 Ţinând seama de randamentul specific al LHTES, ecuaţia bilanţului energetic se poate 
scrie: 

 휂 ∙ 푚 ∙ 푙 , = 푚 ∙ 푙 ,  (3.1) 

unde η [-] este randamentul LHTES, mPCM [kg] este masa totală de PCM din LHTES şi 
lPCM,S(T) [J/kg] reprezintă căldura latentă de solidificare, respectiv de topire a PCM. 
  Cantitatea de frig cedată de aerul rece exterior este considerată egală cu cantitatea de 
frig acumulată prin solidificarea completă a PCM, conform relaţiei: 

 푄 , = 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 ∙ 푡 , − 푡 , ∙ ∆휏 = 푚 ∙ 푙 ,

,

,

 (3.2) 

Cantitatea de frig cedată prin topirea completă a PCM este considerată egală cu 
cantitatea de frig primită de aerul proaspăt, conform relaţiei: 

 푄 , = 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 ∙ 푡 , − 푡 , ∙ ∆휏 = 푚 ∙ 푙 ,

,

,

 (3.3) 



61 
 

unde V̇a [m3/s] este debitul volumic de aer, ρa [kg/m3] este densitatea aerului, ca [J/kg·K] este 
căldura specifică la presiune constantă a aerului, tN,τ

'  şi tN,τ
''  [°C] sunt temperaturile aerului 

exterior pe durata nopţii la intrarea în, respectiv ieşirea din LHTES, tZ,τ
'  şi tZ,τ

''  [°C] sunt 
temperaturile aerului proaspăt pe durata zilei la intrare în, respectiv ieşire din LHTES.  

3.2.2 Ecuaţia transferului termic global din LHTES 

Frigul se acumulează şi se cedează prin transfer termic global între PCM şi aer.  
Cantitatea de frig cedată de aerul rece exterior către PCM pe durata Δτ=1h, este egală 

cu cantitatea de frig cedată prin transfer termic global, conform relaţiei: 

 푄 , = 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 ∙ 푡 , − 푡 , ∙ ∆휏 = 푘 , ∙ 푆 ∙ ∆푡 , ∙ ∆휏 (3.4) 

Cantitatea de frig cedată de PCM aerului proaspăt, în intervalele de timp Δτ=1h, pe 
durata zilei, este egală cu cantitatea de frig cedată prin transfer termic global, conform relaţiei: 

 푄 , = 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 ∙ 푡 , − 푡 , ∙ ∆휏 = 푘 , ∙ 푆 ∙ ∆푡 , ∙ ∆휏 (3.5) 

unde kmed,S(T) [W/m2·K] este coeficientul mediu global de transfer termic între aer şi PCM la 
solidificare, respectiv topire, SPCM [m2] este suprafaţa de transfer termic a învelişului PCM din 
LHTES, Δta,PCM [K] este diferenţa medie logaritmică dintre temperatura aerului şi cea a PCM. 
 Înlocuind expresia diferenţei medii logaritmice de temperatură dintre aer şi PCM se 
obţin temperaturile aerului la ieşirea din LHTES după cum urmează: 
 - pe timpul nopţii: 

 푡 ,
′′ = 푡 , − (푡 , − 푡 ,

′ ) ⋅ exp −
푘 , ⋅ 푆
푉̇ ⋅ 휌 ∙ 푐

 (3.6) 

 - pe timpul zilei: 

 푡 ,
′′ = 푡 , + (푡 ,

′ −푡 , ) ⋅ exp −
푘 , ⋅ 푆
푉̇ ⋅ 휌 ∙ 푐

 (3.7) 

În consecinţă, prin înlocuirea expresiilor temperaturilor de ieşire ale aerului din 
LHTES conform rel. (3.6) şi (3.7) în rel. (3.4), respectiv rel. (3.5), se obţine cantitatea orară de 
frig acumulată de PCM, respectiv cantitatea orară de frig cedată aerului: 

 푄 , = 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 ∙ (푡 , − 푡 ,
′ ) ∙ 1 − exp −

푘 , ⋅ 푆
푉̇ ⋅ 휌 ∙ 푐

∙ ∆휏 (3.8) 

 푄 , = 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 ∙ (푡 ,
′ − 푡 , ) ∙ 1 − exp −

푘 , ⋅ 푆
푉̇ ⋅ 휌 ∙ 푐

∙ ∆휏 (3.9) 

 Cantitatea totală de frig acumulată prin solidificarea completă a PCM pe durata nopţii, 
se obţine prin însumarea cantităţilor orare acumulate rel. (3.8) pe întreaga durată de 
acumulare: 
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푄 , = 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 ∙ 푡 , − 푡 ,
′ ∙ 1− exp −

푘 , ⋅ 푆
푉̇ ⋅ 휌 ∙ 푐

∙ ∆휏 =
,

,

= 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 ∙ 1− exp −
푘 , ⋅ 푆
푉̇ ⋅ 휌 ∙ 푐

∙ ∆휏 ∙ 푡 , − 푡 ,
′

,

,

=

= 푚 ∙ 푙 ,  

(3.10) 

Similar, se obţine cantitatea totală de frig cedată prin topirea completă a PCM pe 
durata zilei prin însumarea cantităţilor orare de frig cedate pe întreaga durată a zilei, conform 
rel. (3.9): 

 

푄 , = 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 ∙ 푡 ,
′ − 푡 , ∙ 1 − exp −

푘 , ⋅ 푆
푉̇ ⋅ 휌 ∙ 푐

∙ ∆휏 =
,

,

= 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 ∙ 1 − exp −
푘 , ⋅ 푆
푉̇ ⋅ 휌 ∙ 푐

∙ ∆휏 ∙ 푡 ,
′ − 푡 ,

,

,

=

= 푚 ∙ 푙 ,  

(3.11) 

Ţinând cont de cantitatea de frig acumulată prin solidificarea PCM, rel. (3.10) şi de 
cea cedată la topirea PCM, rel. (3.11), legea conservării energiei, rel. (3.1) devine: 

 

휂 ⋅ 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 ∙ 훥휏 ⋅ 1 − exp −
푘 , ⋅ 푆
푉̇ ⋅ 휌 ∙ 푐

∙ 푡 , − 푡 ,
′

,

,

=

= 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 ∙ 훥휏 ⋅ 1 − exp −
푘 , ⋅ 푆
푉̇ ⋅ 휌 ∙ 푐

∙ 푡 ,
′ − 푡 ,

,

,

 
(3.12) 

În vederea obţinerii unei relaţii simplificate a temperaturii recomandate a schimbării 
de fază a PCM, se consideră următoarele ipoteze: 

- Temperatura de solidificare şi cea de topire ale PCM sunt egale: tPCM,S = tPCM,T, 
neglijându-se efectul de histerezis a schimbării de fază; 

- Debitele de aer vehiculate prin LHTES, se consideră egale, atât noaptea cât şi ziua; 
- Căldura specifică a aerului se consideră constantă, datorită intervalului redus al 

variaţiei temperaturii;  
- Valorile medii ale coeficientului global de transfer termic la solidificare, respectiv 

topire se consideră egale.  
În consecinţă, rel. (3.12) devine:  

 휂 ⋅ (푡 , − 푡 ′ )
,

,

= (푡 ′ − 푡 , )
,

,

 (3.13) 

Rel. (3.13) permite determinarea temperaturii de schimbare fază a PCM în funcţie de 
temperaturile efective orare din zona de amplasare a LHTES. 
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3.2.3 Determinarea zilei de calcul 

Conform relațiilor de calcul prezentate anterior, determinarea temperaturii de 
schimbare de fază a PCM, se efectuează având ca date de intrare parametrii climatici a unei 
singure zile, considerată reprezentativă şi denumită în continuare “ziua de calcul”. 

 
a. Determinarea “zilei de calcul” conform STAS 6648/2 – 82 
(STAS 6648/2-82) prezintă parametrii climatici ai "zilei de calcul” din luna iulie, care 

este utilizată în calculul necesarului de frig a diferitelor clădiri, în funcție de gradul de 
asigurare. Gradul de asigurare exprimă numărul maxim de zile din perioada lunilor de vară în 
care temperatura aerului exterior nu depășește valoarea temperaturii maxime la care se 
efectuează calculul necesarului de frig (STAS 6648/1-82), (STAS 6648/2-82). Temperatura 
orară efectivă a aerului exterior (text

τ  [°C]) se determină pe baza temperaturii exterioare medii 
zilnice (text,m [°C]), a amplitudinii oscilaţiei zilnice a temperaturii (AZ [°C]) şi a coeficientului de 
corecţie (cext

τ  [-]), conform relaţiei:  푡 = 푡 , + 푐 ∙ 퐴 .  
Temperatura medie zilnică depinde de: localitate, luna de vară și gradul de asigurare.  

 Valoarea gradului de asigurare definit de (STAS 6648/1-82) se reflectă în categoria de 
ambianță interioară a clădirii conform (SR EN 15251-2008) și (Normativ I 5-2010). 
 În continuare au fost considerate următoarele localități reprezentative din punct de 
vedere climatic pentru România: Constanța, București, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov. 
Corespunzător (STAS 6648/2-82), s-au adoptat parametrii climatici exteriori pentru lunile: 
iulie și august pentru aceste localităţi, iar temperaturile medii zilnice corespunzătoare sunt 
prezentate în tab. 3.1. 
 

Tab. 3.1 Temperatura medie zilnică conform (STAS 6648/2-82) 
Nr. 
crt. 

Grad de 
asigurare 

[%] 

Constanța 
Az=4 
[°C] 

București 
Az=7 
[°C] 

Timișoara 
Az=7 
[°C] 

Cluj-Napoca 
Az=6 
[°C] 

Brașov 
Az=7 
[°C] 

1 80 23.9 25.6 23.6 21.1 19.6 
2 90 24.8 25.7 24.7 22.2 20.7 
3 95 25.6 26.5 25.6 23.0 21.6 
4 98 26.5 27.1 26.7 24.0 22.7 
5 100 29.0 31.0 29.0 28.0 26.0 

 
b. Determinarea “zilei de calcul” conform anului climatic standard 
Pentru determinarea parametrilor climatici ai ”zilei de calcul” se pot utiliza și datele 

climatice ale Anului Climatic Standard (ACS), stabilite pentru fiecare oraș din România. 
Pentru determinarea “zilei de calcul”, ținând cont de gradul de asigurare corespunzător 

ACS specific unui oraș, s-au luat în considerare lunile: iulie și august, conform indicațiilor din 
(STAS 6648/2-82). Zilele acestor luni s-au aranjat în ordine crescătoare a temperaturii 
maxime. În funcție de gradul de asigurare (80, 90 , 95 , 98 , 100) % s-au eliminat cele mai 
calde zile din intervalul lunilor iulie și august. De exemplu, pentru gradul de asigurare 80 % s-
au eliminat 20 % din zilele lunilor iulie și august (62 de zile), deci s-au eliminat un număr de 
aproximativ 12 zile, acestea având temperaturile cele mai ridicate.  

În consecință, "ziua de calcul” s-a determinat ca fiind ziua cu temperatura cea mai 
ridicată din zilele rămase. Acest principiu s-a utilizat pentru toate gradele de asigurare, 
determinându-se  "ziua de calcul” pentru: localităţile considerate, fiind prezentate în tab. 3.2. 
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Tab. 3.2 Zilele de calcul pe baza ACS 
Nr. 
crt. 

Grad de asigurare  
[%] 

Constanța București Timișoara Cluj-Napoca Brașov 

1 80 18 iulie 19 iulie 07 august 26 iulie 30 august 
2 90 03 august 25 august 04 august 20 iulie 20 august 
3 95 04 august 05 iulie 02 august 14 iulie 28 iulie 
4 98 02 august 04 iulie 01 august 24 iulie 31 iulie 
5 100 06 august 06 iulie 11 august 23 iulie 30 iulie 

 
 La adoptarea ”zilei de calcul” s-a respectat definiția gradului de asigurare conform 
(STAS 6648/1-82), totuși se constată că există diferențe între temperaturile efective ale 
aerului exterior corespunzătoare ”zilei de calcul” determinată conform ACS, si cele regăsite în 
(STAS 6648/2-82). Spre exemplificare, fig. 3.5 evidențiază această diferență pentru Cluj-
Napoca, în cazul unui grad de asigurare de 90 %. 
 

 
Fig. 3.5 Temperaturile exterioare conform (STAS 6648/2 – 82) și ACS pentru Cluj – Napoca  

 
Pentru rezolvarea ecuației (3.13) s-a folosit programul Excel, utilizându-se funcţia 

„Goal Seek”. După introducerea în program a temperaturilor exterioare efective ale "zilei de 
calcul”, determinată în funcție de gradul de asigurare conform (STAS 6648/2-82), respectiv 
conform ACS, s-a estimat o valoare iniţială a temperaturii de schimbare de fază care se 
introduce ca dată de intrare necesară calculului iterativ. 

3.3 Rezultate și discuții 

Algoritmul de adoptare a temperaturii de schimbare de fază a PCM s-a aplicat pentru 
cazul unui LHTES care echipează o instalație de climatizare amplasată în cele cinci localități 
semnificative din punct de vedere climatic din România. 

În vederea evidențierii influenței zonei climatice asupra temperaturii recomandate de 
schimbare de fază a PCM, localitățile pentru care s-a aplicat algoritmul aparţin unor zone 
climatice diferite:  

- Cluj-Napoca –podiș, altitudine: 360 m, zona III; 
- Brașov – montan, altitudine: 625 m, zona IV; 
- Timișoara – câmpie, altitudine: 90 m, zona II; 
- București – câmpie: 60 m, zona II; 
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- Constanța – litoral, altitudine: 25 m, zona I. 
 

 Adoptarea temperaturii recomandate de schimbare de fază pe baza indicaţiilor din 
literatură   

Pe baza recomandărilor din literatură, corespunzător parametrilor climatici ai ”zilei de 
calcul” pentru localitățile considerate, s-au calculat temperaturile de schimbare de fază ale 
PCM, prezentate sintetic în tab. 3.3. 

 
Tab. 3.3 Temperaturi de schimbare de fază calculate pe baza indicaţiilor din literatură 

Indicații pentru determinarea temperaturii de schimbare de fază a PCM 

Referință Notație: STAS 6648/2 – 82 
[°C] 

ACS 
[°C] Localitate 

(Stritih U., Butala V., 2010) (A) (19-24) 

Cluj-Napoca 
Brașov 
Timișoara 
Constanța 
București 

(Pasupathy A., et al., 2008) (B) (20-25) 

Cluj-Napoca 
Brașov 
Timișoara 
Constanța 
București 

(Medved S., Arkar C., 2008) 

(C) 

20.03 20.41 Cluj-Napoca 
19.13 19.39 Brașov 
22.53 23.03 Timișoara 
23.13 24.14 Constanța 
23.73 23.31 București 

(D) 

18.70 18.92 Cluj-Napoca 
17.80 18.19 Brașov 
21.20 22.83 Timișoara 
21.80 23.67 Constanța 
22.4 21.62 București 

 
Adoptarea temperaturii de schimbare de fază pe baza algoritmului propus 

 Calculul temperaturii recomandate de schimbare de fază a PCM s-a efectuat pe baza 
rel. (3.13) considerându-se următorii parametri: 

- Temperatura efectivă a aerului exterior are variaţia diurnă conform parametrilor 
climatici din (STAS 6648/2-82), respectiv din ACS;  

- Randamentul global al schimbătorului de căldură regenerativ în domeniul: (65-90) 
%. Faţă de valorile furnizate de (Waqas A., Kumar S., 2011), domeniul de valori al 
randamentului a fost extins, având în vedere că evoluţia LHTES cu PCM va 
permite reducerea pierderilor specifice ale acestora. 

 
În fig. 3.6 sunt prezentate sintetic temperaturile de schimbare de fază obținute, prin 

calcul analitic, pe baza algoritmului propus. Corespunzător fiecărei localități și pentru fiecare 
grad de asigurare intervalul temperaturii recomandate de schimbare de fază a PCM este 
determinat în mod direct de valorile randamentului termic al LHTES. Valorile minime 
corespund unui randament de 65 %, respectiv cele maxime corespund unui randament de 90 
%. În vederea comparării datelor furnizate de literatură cu valorile calculate pe baza 
algoritmului propus, în fig. 3.6 sunt prezentate sintetic toate domeniile de valori ale 
temperaturii de schimbare de fază a PCM, fiind incluse şi temperaturile obţinute pe baza 
referinţelor bibliografice, prezentate şi în tab. 3.3. 



66 
 

 
Fig. 3.6 Temperatura de schimbare de fază pe baza referințelor și algoritmului propus  

A, conf. ref. (Stritih U., Butala V., 2010), B, conf. ref. (Pasupathy A., et al., 2008),  C, conf. ref. (Medved S., Arkar C., 2008), 
D, conf. ref. (Medved S., Arkar C., 2008), E – conform algoritmului propus în acest studiu, 1 – pe baza ACS, 2 – pe baza STAS 6648/2 – 82. 
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Influența gradului de asigurare 
Indiferent dacă temperatura recomandată de schimbare de fază este calculată conform 

datelor din (STAS 6648/2-82), sau conform ACS, aceasta crește proporțional cu gradul de 
asigurare. Conform datelor din ACS, apar şi unele excepții datorită variațiilor reale ale 
temperaturii zilnice. 
 

Influența zonei climatice 
Cu cât zona climatică este mai caldă, cu atât domeniul de temperaturi de schimbare de 

fază recomandate, determinate prin calcul, este mai redus. Această observație este valabilă 
indiferent dacă se efectuează calculele pe baza (STAS 6648/2-82) sau ACS. 

Temperatura de recomandată de schimbare de fază a PCM calculată crește cu cât zona 
climatică, unde se află localitatea pentru care s-a efectuat calculul, este mai caldă. Excepția de 
la regulă este Constanța, care se află în zona climatică I, unde prezența mării influențează 
rezultatele obținute, determinând scăderea temperaturii de schimbare de fază calculate. În 
cazul Constanța temperaturile rezultate se află între temperaturile obținute pentru Timișoara 
(zona II) și Cluj-Napoca (zona III). 

 
Influența randamentului schimbătorului de căldură regenerativ 
Indiferent dacă se efectuează calculele se baza parametrilor climatici din (STAS 

6648/2-82) sau ACS, cu cât randamentul LHTES este mai ridicat, cu atât temperatura 
recomandată de schimbare de fază a PCM este mai scăzută. 

 
Influența variaţiei temperaturii exterioare (STAS 6648/2-82 vs. ACS) 
Temperatura recomandată de schimbare de fază a PCM, determinată pe baza de 

(STAS 6648/2-82), în funcție de gradul de asigurare şi indiferent de zona climatică, prezintă o 
distribuţie uniformă a acesteia. Domeniul intervalelor de temperatură este, în general extins, 
ducând la o precizie mai redusă ale rezultatelor. 

  Temperatura recomandată de schimbare de fază a PCM, determinată pe baza de ACS, 
conduce la o distribuţie neuniformă a acesteia în funcție de gradul de asigurare, indiferent de 
zona climatică. Domeniul intervalelor de temperatură este în general restrâns, conducând la o 
precizie mai ridicată ale rezultatelor. 

3.4 Concluzii  

Pe baza algoritmului propus s-a determinat temperatura recomandată de schimbare de 
fază pentru diferite localități situate în diferite zone climatice din România, astfel încât 
rezultatele obținute pot fi considerate reprezentative pentru fiecare zonă climatică în care este 
amplasat LHTES cu PCM. 

Analizând valorile temperaturilor de schimbare de fază recomandate pe baza 
algoritmului propus, s-a constatat că în zonele climatice I și II din România, PCM nu sunt 
eficiente în instalații HVAC. Utilizarea PCM în climatizare, este fezabilă în zonele climatice 
cu temperaturi mai reduse cum sunt zona III și zona IV. 

Se consideră că algoritmul de calcul pentru determinarea temperaturii recomandate de 
schimbare de fază a PCM poate fi extins prin integrarea următoarelor elemente: 

 
Adoptarea optimizată a parametrilor climatici ai ”zilei de calcul” 
(STAS 6648/2-82) indică variația diurnă a temperaturii ”zilei de calcul” având 

temperatura maximă în funcție de gradul de asigurare necesar calculului aporturilor de căldură 
din exterior pentru dimensionarea instalațiilor HVAC. Evident, corespunzător celei mai calde 
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”zile de calcul”, temperatura aerului rece din timpul nopții este ridicată. În aceste condiții 
temperatura medie zilnică este ridicată, rezultând un PCM cu o temperatură ridicată de 
schimbare de fază. Rezultate similare se obţin prin utilizarea datelor climatice din ACS. 

Corespunzător celorlalte zile relativ calde – cu temperaturi ceva mai mici – nu are loc 
topirea completă a PCM pe timpul zilei și implicit cedarea completă a frigului acumulat pe 
durata nopții.  

În vederea stabilirii ”zilei de calcul” se propune definirea gradului de utilizare a PCM 
în principiu similar gradului de asigurare corespunzător calculului necesarului de frig, care 
presupune eliminarea zilelor cele mai calde. Ținând cont de faptul că PCM trebuie să asigure, 
atât solidificarea în perioada rece a zilei, cât și topirea în perioada caldă, se consideră că ar 
trebui eliminate procentual zilele cu temperaturi extreme: cele mai calde și cele mai reci. 
Pentru zilele rămase, se consideră că ar trebui determinată pe baze statistice, temperatura 
orară medie care va defini ”ziua de calcul”, astfel încât utilizarea PCM să cuprindă un număr 
cât mai mare de ore de funcționare.  

În consecință, ”ziua de calcul” se poate obține pe baza ACS sortând zilele din lunile de 
vară în funcție de abaterea maximă fața de medie și eliminând procentul de zile cu abaterea 
cea mai mare, calculat ca diferența dintre 100 și valoarea gradului de utilizare a PCM.  

 
Considerarea unei diferențe minime de temperatură dintre aer și PCM 
Conform (Stritih U., Butala V., 2010) din considerente de eficiență a transferului 

termic se recomandă o diferență de temperatură între temperatura de schimbare de fază și aer 
de minim (3÷5) °C.  

Diferențe mici de temperatură determină o intensitate redusă a transferului termic prin 
convecție și implicit valori reduse ale cantității de frig acumulate, respectiv cedate. Pe de altă 
parte, rezistența gazodinamică la curgerea aerului prin LHTES rămâne neschimbată. În 
consecință, este posibil ca energia electrică consumată de ventilatorul instalației HVAC să nu 
justifice cantitatea de frig acumulată/cedată în aceea perioadă.  

Se consideră necesară o analiză a cantității de energie electrică consumată de 
ventilator în funcție de viteza aerului, comparativ cu cantitatea de frig acumulată / cedată de 
PCM în funcție de diferența de temperatură pentru aceleași viteze de curgere ale aerului.   

În consecință, se propune elaborarea unui program de calcul care să permită atât 
determinarea temperaturii recomandate de schimbare de fază a PCM, cât și pierderile de 
presiune determinate de rezistențele gazodinamice introduse de diferitele variante constructive 
ale umpluturii din LHTES. Programul de calcul va permite simularea comportării LHTES 
pentru parametrii climatici ai ACS din diferite locaţii. Aceste simulări vor analiza posibilitatea 
utilizării conceptului ”frigului gratis” cu PCM, în instalaţii de climatizare, în condiții de 
eficiență energetică și economică. 
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4 STUDIU PRIVIND NECESARUL DE FRIG AL CLĂDIRILOR 

4.1  Introducere 

Creşterea eficienței energetice a clădirilor necesită ample studii și analize privind 
comportarea termică a acestora. 

Studiul prezintă analiza necesarului de frig al unei clădiri de birouri pe perioada 
sezonului cald, considerând clădirea amplasată în diferite zone climatice. Pătrunderile de 
căldură, care sunt o cauză principală a disconfortului termic în sezonului cald, se manifestă 
prin elementele de construcţie cu inerţie termică, dar şi prin cele fără inerţie termică. O 
componentă importantă a necesarului de frig, corespunde aportului de aer proaspăt, care 
asigură microclimatul interior impus de confortul fiziologic. O altă sursă de căldură, care 
determină creşterea temperaturii aerului din interiorul clădirii este reprezentată de sursele 
interne de căldură: sistemul de iluminat, aparatura electrică, degajări de căldură datorate 
ocupanţilor etc. 

În continuare este descrisă structura elementelor de construcţii ale anvelopei clădirii 
studiate, modul de exploatare, precum şi zonele climatice în care s-a considerat amplasată 
clădirea. O componentă importantă a studiului, este reprezentată  de metodologia de calcul a 
necesarului de frig, pe baza căreia a fost realizat un algoritm de calcul, care a fost 
implementat într-un program de simulare. Programul permite studierea influenţei fiecărui 
element care generează degajări si pătrunderi de căldură. Programul a fost utilizat pentru a 
determina componentele necesarului de frig, aferente unui număr de 12 locaţii, considerate 
reprezentative pentru mai multe zone climatice. Rezultatele obţinute cu ajutorul programului 
de calcul, care a fost aplicat în diverse alte studii de caz, sunt prezentate în: (Pop O. et al., 
2018)a, (Pop O. et al., 2018)b, (Pop O. et al., 2018)c. 

4.2 Material 

4.2.1 Caracteristicile clădirii studiate 

Obiectul studiului este reprezentat de o clădire virtuală de birouri inspirată de o clădire 
reală situată în Cluj-Napoca şi prezentată în fig. 4.1. Clădirea virtuală a fost modelată 3D pe 
baza planurilor de arhitectură ale clădirii reale, cu ajutorul programului Nemetschek Allplan şi 
este prezentată în fig. 4.2. 

 

 
Fig. 4.1 Clădirea de birouri reală 

 
 

 
Fig. 4.2 Reprezentarea 3D a clădirii reale 
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Tab. 4.1 prezintă structura elementelor de construcţie ale anvelopei clădirii, 
caracteristicile şi proprietăţile termice ale acestora: grosime (δ [mm]), conductivitate termică 
(λ [W/m·K]), densitate (ρ [kg/m3]) şi căldură specifică (c [kJ/kg·K]). 

 
Tab. 4.1 Grosimea şi proprietăţile termice ale componentelor anvelopei clădirii  

(Normativ C107-2005) 
Element 

construcţie Material δ 
[mm] 

λ 
[W/m·K] 

ρ 
[kg/m3] 

c 
[kJ/kg·K] 

Pereţi  
exteriori 

beton celular autoclavizat (BCA) 300 0.27 700 0.84 
vată minerală 100 0.044 120-140 0.75 

tencuială 5 0.87 1700 0.84 
Acoperiş  
tip terasă 

gips carton 12.5 0.41 1100 0.84 
beton armat 150 2.03 2600 0.84 
plăci bazalt 150 0.05 160 0.75 

şapă din mortar de ciment 50 0.93 1800 0.84 
membrană bitum 5 0.17 1100 0.84 

Tâmplărie 
exterioară 

sticlă 4 0.75 2500 0.84 
argon 9 0.01635 1.78 0.63 

4.2.2 Locaţii şi zonele climatice aferente 

Clădirea de birouri studiată s-a considerat amplasată în 12 locaţii considerate 
caracteristice pentru zone climatice diverse, indicate în tab. 4.2.  

 
Tab. 4.2 Locaţiile considerate 

Locaţie Stat Latitudine 
[°] 

Longitudine 
[°] 

Altitudine 
[m] 

Fus orar 
[h] 

Cluj-Napoca ROM 46.800N 23.571E 410 2 
Bucureşti ROM 44.511N 26.078E 90 2 
Budapesta HUN 47.498N 19.040E 123 1 
Paris FRA 48.857N 2.351E 30 1 
Milano ITA 45.467N 9.190E 145 1 
Berlin GER 52.517N 13.389E 44 1 
Sevilia ESP 37.094N 2.358E 499 1 
Katerini GRC 40.271N 22.509E 38 2 
Roma ITA 41.893N 12.483E 42 1 
Blythe  USA 33.617N 114.717W 119 -8 
Cairo EGY 30.049N 31.244E 41 2 
Phoenix USA 33.450N 111.983W 337 -7 

 
Zonele climatice considerate sunt caracterizate conform metodologiei Köppen-Geiger 

(http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/present.htm). Conform (Kottek M., et al., 2006) harta 
climatică Köppen-Geiger a fost propusă de Wladimir Köppen şi actualizată de Rudolf Geiger 
în 1961.  

Mărimile care stau la baza definirii zonelor climatice sunt (Kottek M., et al., 2006): 
- temperatura medie anuală în vecinătatea suprafeţei (la 2 m înălţime) (tan [°C]); 
- temperatura medie lunară a celei mai calde luni (tmax [°C]); 
- temperatura medie lunară a celei mai reci luni (tmin [°C]); 
- cantitatea cumulată de precipitaţii anuale (Prcan [mm/an]); 
- cantitatea cumulată de precipitaţii din cea mai aridă lună (Prcmin [mm/lună]); 

http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/present.htm).
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- cantitatea cumulată de precipitaţii lunare minimă şi maximă din sezonul cald (Prcc,min 
[mm/lună]) respectiv (Prcc,max [mm/lună]); 
- cantitatea cumulată de precipitaţii lunare minimă şi maximă din sezonul rece (Prcr,min 
[mm/lună]) respectiv (Prcr,max [mm/lună]); 
- pragul minim de umiditate, definit numai pentru zonele aride (Prcprag [mm/an]). 
 

Tab. 4.3 prezintă clasificarea zonelor climatice în funcţie de criteriile de definire ale acestora. 
 

Tab. 4.3 Definirea zonelor climatice conform Köppen-Geiger (Kottek M., et al., 2006) 
Denumire Notaţie Criteriu 

Climat tropical (ecuatorial) A tmin ≥ +18 °C 
Ecuatorial cu precipitaţii ridicate Af Prcmin ≥ 60 mm/lună 

Tropical umed, musonic Am Prcan ≥ 25(100−Prcmin) 
Tropical cu veri aride As Prcmin < 60 mm/lună vară 
Tropical cu ierni aride Aw Prcmin < 60 mm/lună iarnă 
Climat arid (uscat) B Prcan < 10 Prcprag 

Climat semi-arid (stepă) BS Prcan > 5 Prcprag 
Climat deşertic BW Prcan ≤ 5 Prcprag 

Climat temperat (cald) C −3 °C < tmin < +18 °C 
Climat temperat cald cu veri secetoase Cs Prcc,min < Prcr,min, Prcr,max > 3 Prcc,min şi Prcc,min < 40 mm/lună 
Climat temperat cald cu ierni secetoase Cw Prcr,min < Prcc,min şi Prcc,max > 10 Prcr,min 
Climat temperat cald precipitaţii ridicate Cf ≠ Cs şi ≠ Cw 

Climat climat continental D tmin ≤ −3 °C 
Climat continental cu veri secetoase Ds Prcc,min < Prcr,min, Prcr,max > 3 Prcc,min şi Prcc,min < 40 mm/lună 
Climat continental cu ierni secetoase Dw Prcr,min < Prcc,min şi Prcc,max > 10 Prcr,min 

Climat continental precipitaţii ridicate Df ≠ Ds şi ≠ Dw 
Climat polar E tmax < +10 °C 

Climat de tundră ET 0 °C ≤ tmax < +10 °C 
Climat polar EF tmax < 0 °C 

 
Fig. 4.3 prezintă harta globului pământesc, indicând zonele climatice definite conform 

clasificării Köppen-Geiger (World Map of Köppen-Geiger climate classification), pe baza 
datelor privind frecvenţa şi cantitatea precipitaţiilor înregistrate în perioada 1951 ÷ 2000, 
suprapusă pe un caroiaj trasat la un pas de 0.5° latitudine, respectiv longitudine (Kottek M., et 
al., 2006). 

Datele climatice corespunzătoare fiecărei locaţii, care constituie date de intrare ale 
modelului matematic realizat, sunt disponibile sub forma anului climatic standard (ACS). 

ACS constă dintr-un set de date meteorologice cu valori orare cuprinzând întreaga 
perioadă a anului calendaristic, fiind specific fiecărei locaţii geografice 
(e3p.jrc.ec.europa.eu/articles/typical-meteorological-year-tmy). ACS este generat pe baza 
datelor climatice înregistrate într-o perioadă îndelungată de timp, de regulă minim 10 ani. 
Datele climatice pentru fiecare lună din ACS sunt adoptate din luna omonimă cea mai 
reprezentativă a perioadei analizate. 

Datele privind intensitatea radiaţiei solare, în vederea generării ACS, au fost calculate 
cu ajutorul datele obţinute prin satelit ca urmare a colaborării Comisiei Europene cu serviciile 
de monitorizare a climei Climate Monitoring, Satellite Application Facility (www.cmsaf.eu). 

Restul datelor climatice au fost furnizate de ECMWF ERA-interim reanalysis 
(www.ecmwf.int), iar adoptarea lunilor pentru ACS a fost realizată aplicând metoda 
prezentată în (Standard ISO 15927-4/2005). Selectarea lunilor reprezentative s-a realizat în 
funcţie de: temperatura exterioară a aerului, intensitatea radiaţiei solare globale pe o suprafaţă 
orizontală şi umiditatea relativă a aerului. 

http://www.cmsaf.eu).
http://www.ecmwf.int),
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Fig. 4.3 Harta globului pământesc cu clasificarea climatică conform Köppen-Geiger 

(Kottek M., et al., 2006) 
Prima literă (first letter) – climatul principal; A doua literă (second letter) – precipitaţiile 

A treia literă (third letter) – temperatura; 
 
 În tab. 4.4 sunt prezentate locaţiile considerate şi caracteristicile zonelor climatice în 
care sunt amplasate acestea. 
 

Tab. 4.4 Clasificarea zonelor climatice considerate 
Locaţie Clasificare 

tip climă Descrierea tipului de climă 

Cluj-Napoca Dfb Climat continental cu veri calde 
Bucureşti Dfa Climat continental cu veri toride 
Budapesta Cfb Climat oceanic 
Paris Cfb Climat oceanic 
Milano Cfa Climat subtropical umed 
Berlin Dfb Climat continental cu veri calde 
Sevilia Csa Climat mediteranean cald 
Katerini BSk Climat semi-arid răcoros 
Roma Csa Climat mediteranean cald 
Blythe  BWh Climat deşertic cald 
Cairo BWh Climat deşertic cald 
Phoenix BWh Climat deşertic cald 

  
Tab. 4.5 prezintă valoarea radiaţiei solare globale, cumulată pe durata unui an pe 

unitatea de suprafaţă orizontală şi temperaturile exterioare minime şi maxime din perioadele 
respective, corespunzător fiecărei locaţii considerate. 
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Tab. 4.5 Radiaţia solară anuală pe unitatea de suprafaţă  
orizontală şi temperaturile exterioare minime şi maxime 

Locaţie 
Radiaţia globală anuală 

pe plan orizontal 
[kWh/m2] 

Temperatura 
minimă 

[°C] 

Temperatura 
maximă 

[°C] 
Cluj-Napoca 1268 -18.5 31.5 

Bucureşti 1466 -16.8 35.3 
Budapesta 1301 -16.3 33.0 

Paris 1153 -10.1 32.5 
Milano 1425 -5.5 37.5 
Berlin 1077 -14.5 35.4 
Sevilia 1790 -0.8 36.4 

Katerini 1572 0.9 31.5 
Roma 1669 1.7 32.1 
Blythe 2077 1.1 47.0 
Cairo 2209 6.4 39.7 

Phoenix 2094 2.2 44.4 

4.2.3 Degajări interne de căldură 

 În cadrul studiului s-a considerat că imobilul este ocupat de nP = 168 persoane, în 
intervalul orar: 9:00-17:00, în zilele lucrătoare: luni-vineri.  

Corespunzător activităţii sedentare de birou, se consideră că fluxul termic degajat o 
persoană este q̇p =125 W/pers (Normativ I5, 2010). De asemenea, s-a considerat că fiecare 
persoană utilizează un calculator caracterizat printr-o degajare de flux termic de  q̇e =180 W, 
rezultată prin conversia în căldură a unei părţi din energia electrică absorbită de la reţea. 

Având în vedere specificul clădirii, s-a considerat că imobilul este iluminat permanent 
pe durata orelor de activitate. În vederea diminuării efectului radiaţiei solare directe prin 
elementele vitrate pe durata orelor de activitate, acestea sunt prevăzute cu jaluzele, ceea ce 
implică necesitatea iluminării artificiale.  

Tab. 4.6 prezintă tipurile de încăperi din clădire, în funcţie de destinaţie, cu valorile 
corespunzătoare ale gradului de iluminare (Il [lx]) şi puterea electrică specifică a sistemului de 
iluminat, raportată la unitatea de suprafaţă a încăperii (q̇l [W/m2]) (Normativ I5, 2010). S-au 
considerat corpuri de iluminat de tip LED, caracterizate printr-un factor de conversie a 
energiei electrice în energie termică de e =0.75 conform (I.E. Agency, Light's Labour's Lost 
Policies for Energy-efficient Lighting; 2006.). 
 

Tab. 4.6 Gradul de iluminare şi puterea electrică a corpurilor de iluminat 

Destinaţia 
încăperii 

Suprafaţa 
cumulată 

[m2] 

Il 
[lx] 

q̇l 
[W/m2] 

Hol 614.0 200 6 
Coridoare 132.0 100 4 
Casa scării 106.0 150 5 

Toalete 130.0 200 6 
Oficiu 53.2 300 8 
Birou 1460.7 500 12 

Sală conferinţă 67.0 300 8 
Depozit 14.0 100 4 

 
Temperatura interioară pe durata sezonului cald este considerată 25 °C (Normativ I5, 2010). 
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4.3 Metodă 

4.3.1 Elemente de geometrie solară 

 O componentă importantă în calculul aporturilor de căldură este reprezentată de 
geometria solară, cu ajutorul căreia se defineşte poziţia reciprocă dintre clădirea studiată şi 
soare. Poziţia relativă a soarelui influenţează valoarea intensităţii radiaţiei solare directe şi 
difuze raportate la unitatea de suprafaţă. 
 În cadrul studiului, s-a considerat că intensitatea radiaţiei solare influenţează 
temperatura aerului exterior din vecinătatea clădirii prin transfer termic convectiv între 
elementele construcţiei care absorb radiaţia solară şi aerul ambiant, precum şi prin 
pătrunderile de căldură prin elementele vitrate ale construcţiei.  
 Poziţia soarelui faţă de un punct de referinţă, în cazul de faţă clădirea studiată, este 
definită de două coordonate unghiulare: unghiul azimutului solar (αs [°]) şi unghiul altitudinii 
solare (γs [°]), reprezentate în fig. 4.4 (Balan M.C., et al., 2007).  

Pentru determinarea valorii intensităţii radiaţiei solare incidente pe suprafaţa 
orizontală, respectiv verticală a elementelor anvelopei, calculul geometriei solare s-a efectuat 
raportat la suprafeţele respective, conform fig. 4.5. 

 

 
Fig. 4.4 Coordonatele unghiulare ale soarelui 

 
Fig. 4.5 Poziţia soarelui faţa de o faţadă 

 
Conform fig. 4.5, unghiul γt = 90 ° este unghiul de înclinaţie a faţadei, αt [°] este 

unghiul de orientare a faţadei măsurat între normala la faţadă şi direcţia Sud, iar θs [°] este 
unghiul de incidenţă a radiaţiei solare pe suprafaţa exterioară a faţadei. 

Poziţia clădirii studiate este definită de coordonatele geografice: latitudine (φL [°]) şi 
longitudine (λL [°]). 

Unghiurile, care definesc poziţia soarelui, se determină pe baza algoritmului de calcul 
propus în literatura de specialitate (Duffie J.A., Beckman W.A., 1980), (Fara V., Grigorescu 
R., 1982), (Quaschning V., 2007), (Bălan M.C. et al., 2007). 

Determinarea poziţiei relative a soarelui faţă de faţadele construcţiei, precum şi 
componentele radiaţiei solare s-au efectuat utilizând un program de calcul dezvoltat în 
Microsoft Excel care aplică algoritmul propus în (Duffie J.A., Beckman W.A., 1980), 
(Quaschning V., 2007).  

Determinarea poziţiei soarelui necesită calculul următorilor parametri: 
- Unghiul zilei (yZ [°]) care defineşte poziţia zilnică a pământului în raport cu soarele; 
- Unghiul declinaţiei solare (δs(yZ) [°]), reprezentând unghiul dintre razele solare şi 

planul ecuatorial; 
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- Ecuaţia timpului (Equation of time - EQT [min]) reprezentând decalajul de-a lungul 
anului, dintre timpul citit pe un ceas solar şi un ceas obişnuit; 

- Ora locală aparentă (Mean local time - MLT [min]), care se determină în funcţie de 
ora locală, fusul orar (Time zone - TZ) şi longitudine; 

- Ora solară (Solar time - ST [h]); 
- Unghiul orar al soarelui (ω [°]), reprezentând unghiul format între direcţia soarelui şi 

planul definit de axa pământului şi direcţia zenitului; 
Intensitatea radiaţiei solare directe, normală pe faţadele clădirii (Idir,t [W/m2]) se 

determină în raport cu orientarea fiecărei suprafeţe, conform relaţiei: 

 퐼 , = 퐼 ∙
cos휃
sin 훾  (4.1) 

unde Idir [W/m2] este intensitatea radiaţiei solare directe normală pe suprafaţa orizontală. 
Intensitatea radiaţiei solare difuze, normală pe faţadele clădirii (Idif,t [W/m2]) s-a 

determinat considerând dispersarea uniformă a acesteia, conform relaţiei: 

 퐼 , = 퐼 ∙
1 + cos 훾

2  (4.2) 

unde Idif [W/m2] este intensitatea radiaţiei solare difuze normală pe suprafaţa orizontală. 
 

Elemente de calcul a geometriei solare şi a intensităţii radiaţiei solare, au fost utilizate 
şi pentru realizarea studiilor (Ungureşan P.V., et al., 2017), (Pop O.G., et. al., 2018)c, (Petreus 
D., et al., 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

 
Structura algoritmului de calcul a geometriei solare, este prezentată în fig. 4.6. 

 
Fig. 4.6 Schema algoritmului de calcul a geometriei solare şi a intensităţii radiaţiei solare 

4.3.2 Pătrunderile de căldură prin elementele cu inerție termică 

Calculul aporturilor de căldură prin elementele cu inerţie termică ale construcţiei s-a 
realizat pe baza metodologiei propuse în (Sprenger E., Recknagel H., 1968), (STAS 6648/1-
82), (Pop O., et al., 2018)b. 
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Mecanismul conducţiei termice prin elementele cu inerţie termică (opace) s-a modelat 
utilizând o soluție exactă a legii Fourier în regim nestaţionar sinusoidal. Variația temperaturii 
și a fluxului termic la care este supus elementul de construcţie cu inerţie termică, prezintă 
fluctuații sinusoidale în timp. Astfel, fluxul termic transferat prin elementele cu inerţie 
termică (Q̇PE [W]), prezintă o componentă staţionară (Q̇PE,s [W]) şi o componentă periodică 
(Q̇PE,p [W]), determinate cu relaţia (Sprenger E., Recknagel H., 1968), (STAS 6648/1-82), 
(Pop O., et al., 2018)b: 

 푄̇ = 푄̇ , + 푄̇ ,   (4.3) 

Componenta staţionară a fluxului termic este reprezentată de transferul termic global 
prin structura elementului de construcţie cu inerţie termică: 

 푄̇ , = 푘 ∙ 푆 ∙ 푡 , − 푡  (4.4) 

unde k [W/m2·K] este coeficientul global de transfer termic, SPE [m2] este suprafaţa 
elementelor cu inerţie termică, ts,m [°C] este temperatura exterioară medie de calcul şi tint [°C] 
este temperatura interioară. 
 Temperatura exterioară medie de calcul se determină cu relaţia (STAS 6648/1-82): 

 푡 , = 푡 , +
퐴
훼 ∙ 퐼  (4.5) 

unde text,m [°C] este temperatura exterioară medie zilnică, A [-] este coeficientul de absorbţie a 
radiaţiei solare, αext [W/m2·K] este coeficientul de transfer termic prin convecţie la nivelul 
suprafeţelor exterioare şi Im [W/m2] este valoarea medie zilnică a radiaţiei solare globale, 
normale la suprafaţa elementului de construcţie. 
 Componenta periodică a fluxului termic ţine cont de amortizarea amplitudinii variaţiei 
temperaturii pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţii cu inerţie termică, conform 
relaţiei: 

 푄̇ , = 휂 ∙ 훼 ∙ 푆 ∙ 푡 − 푡 ,  (4.6) 

unde ηam [-] este coeficientul de amortizare a oscilaţiilor de temperatură, αint [W/m2·K] este 
coeficientul de convecţie naturală la nivelul suprafeţelor interioare şi ts [°C] este temperatura 
aerului ţinând cont de influenţa radiaţiei solare absorbite de elementele de construcţii cu 
inerţie termică şi de temperatura aerului din mediul ambiant. 
 Coeficientul ηam ţine cont de amortizarea variaţiilor armonice ale oscilaţiilor de 
temperatură pe suprafaţa interioară a elementelor cu inerţie termică, pe o perioadă de 24 h. 
Inerţia termică determină o întârziere a propagării fluxului termic prin straturile elementelor 
de construcţie. Astfel, variaţia temperaturii exterioare va avea un efect întârziat asupra 
mediului interior.  
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Fig. 4.7 prezintă influenţa coeficientului ηam asupra amplitudinii interioare ale 
oscilaţiilor de temperatură (Aint) defazată faţă de amplitudinea oscilaţiei temperaturii 
exterioare  (Aext). 
 

 
Fig. 4.7 Oscilaţia temperaturii prin straturile elementelor cu inerţie termică 

 
 Fiecare strat din componenţa structurii elementului de construcţie cu inerţie termică, 
determină un anumit grad de amortizare, respectiv defazare ale oscilaţiilor de temperatură în 
decursul a 24 h, acestea fiind preluate de următorul strat. Continuitatea referitoare la 
oscilaţiile de temperatură rezultate în urma propagării sinusoidale a fluxului termic prin 
straturile elementelor de construcţii cu inerţie termică se determină cu relaţiile (Sprenger E., 
Recknagel H., 1968), (STAS 6648/1-82): 

 푀 =
훼
푠 ∙ √푖

 (4.7) 

 푀 =
푠
푠 ∙ 푀 ;푀 =

푠푖푛ℎ 푅 ∙ 푠 ∙ √푖 + 푀 ∙ 푐표푠ℎ 푅 ∙ 푠 ∙ √푖
훽    (4.8) 

 푀 =
푠
푠 ∙ 푀 ;푀 =

푠푖푛ℎ 푅 ∙ 푠 ∙ √푖 + 푀 ∙ 푐표푠ℎ 푅 ∙ 푠 ∙ √푖
훽   (4.9) 

... 

 푀 =
푠
훼 ∙ 푀 ;푀 =

푠푖푛ℎ 푅 ∙ 푠 ∙ √푖 + 푀 ∙ 푐표푠ℎ 푅 ∙ 푠 ∙ √푖
훽   (4.10) 

 훽 = 푐표푠ℎ 푅 ∙ 푠 ∙ √푖 + 푀 ∙ 푠푖푛ℎ 푅 ∙ 푠 ∙ √푖  (4.11) 
 훽 = 1 +  푀 ∙ √푖; (4.12) 

unde Mn
in  [-] este coeficientul de continuitate al stratului n, la momentul iniţial Mn

fin  [-] este 
coeficientul de continuitate al stratului n, la momentul final Maer

in  [-] este coeficientul de 
continuitate al stratului care se află în contact cu aerul, la momentul iniţial βn [-] este 
coeficientul care ţine cont de asimilarea şi rezistenţa termică în stratul n, βaer [-] este 
coeficientul care ţine cont de asimilarea termică a stratului n şi rezistenţa termică convectivă a 
aerului exterior, Rn [m2·K/W] este rezistenţa termică a stratului n şi sn [W/m2·K] este 
coeficientul de asimilare termică a stratului n. 

Coeficientul de asimilare termică sn, se determină pentru o perioada P = 24 h cu relaţia 
(Normativ C107-2005), (Evola G., Marletta L., 2013): 

 푠 =
2 ∙ 휋

푃 ∙ 3600 휆 휌 푐  (4.13) 

Coeficientul de amortizare este determinat de relaţia (STAS 6648/1-82): 
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 휂 =
1
휈 =

1
∏ 휈  (4.14) 

unde νi [-] este modulul numărului complex βi corespunzător stratului oarecare i, νtot [-] este 
produsul modulelor numerelor complexe β. 

Pentru fiecare strat din structura elementului de construcţie cu inerţie termică, 
respectiv a rezistenţei termice convective exterioare, defazajul în timp (εi(aer) [h]) se determină 
ca unghiul de fază al coeficientului βi(aer) din stratul respectiv: 

 휀 ( ) = 푎푟푔 훽 ( )  (4.15) 

 Defazajul total a temperaturii corespunzătoare elementului de construcţie, reprezintă 
suma tuturor defazajelor din straturile structurii elementului respectiv, inclusiv defazajul 
rezistenţei termice convective exterioare: 

 휀 = 휀 + 휀  (4.16) 

 Temperatura aerului influenţată de radiaţia solară directă absorbită de elementele de 
construcţii cu inerţie termică: ts [°C] se consideră defazată cu εtot [h] şi se determină cu relaţia 
(STAS 6648/1-82): 

 푡 = 푡 +
퐴
훼 ∙ 퐼 (4.17) 

unde text [°C] este temperatura aerului exterior şi I [W/m2] este intensitatea radiaţiei solare 
globale în plan orizontal conform ACS. 

4.3.3 Pătrunderile de căldură prin elementele fără inerţie termică 

 Având în vedere că elementele de construcţii fără inerţie termică nu au capacitatea de 
a acumula cantităţi semnificative de căldură, acestea nici nu generează defazaje termice. Prin 
urmare, pătrunderile de căldură prin aceste elemente (Q̇FE [W]) se determină în regim 
staţionar având două componente (STAS 6648/1-82): pătrunderi de căldură prin transfer 
termic global (Q̇FE,g [W]) şi pătrunderi de căldură prin radiaţia solară directă şi difuză (Q̇FE,rad 
[W]), conform relaţiei: 

 푄̇ = 푄̇ , + 푄̇ ,  (4.18) 

 Fluxul transmis prin transfer termic global, specific unui regim termic staţionar se 
determină neglijând variaţia temperaturii din grosimea stratului vitrat, pe baza sistemului de 
ecuaţii: 

 푄̇ , = 푆 ∙ 훼 ∙ 푡 , − 푡 = 푆 ∙
1

푅 ,
∙ 푡 , − 푡 , = 푆 ∙ 훼 ∙ 푡 − 푡 ,  (4.19) 

unde SFE [m2] este suprafaţa totală a elementelor fără inerţie termică, ts,int [°C] şi ts,ext [°C] sunt 
temperaturile pe suprafeţele interioare, respectiv exterioare ale elementelor de construcţii fără 
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inerţie termică şi RFE,g [m2·K/W] este rezistenţa termică a straturilor solide (sticlă, PVC etc.) 
şi a straturilor intermediare de gaz, conform relaţiei: 

 푅 , =
훿 ,

휆 ,
+

1
훼 , + 훼 ,

 (4.20) 

unde n [-] este numărul straturilor de sticlă, δFE,i [m] este grosimea straturilor de sticlă, λFE,i 
[W/m·K] este coeficientul de conductivitate termică a sticlei, αgaz,j [W/m2·K] este coeficientul 
de transfer termic a stratului de gaz din spaţiul intermediar şi αrad,j [W/m2·K] este coeficientul 
de transfer termic superficial prin radiaţie între două straturi solide plane separate de gaz.  
 Convecţia naturală în spaţii limitate, este caracterizată printr-o mişcare naturală redusă 
a gazului, cu caracter laminar, având atât o componentă conductivă, cât şi una convectivă. 
Astfel, coeficientul de transfer termic al gazului din spaţiul limitat, cuprins între două straturi 
plane consecutive, se determină prin asimilarea fenomenului convectiv cu unul conductiv 
echivalent. Prin urmare, se defineşte coeficientul echivalent de conductivitate termică (λgaz,j 
[W/m·K]) care cuprinde atât fenomenul conductiv, cât şi cel convectiv, conform corelării 
propuse în (Popa B., et al., 1986): 

 
휆 ,

휆 ,
= 1 +

푚 ∙ (퐺푟 ∙ 푃푟)
(퐺푟 ∙ 푃푟) + 푛  (4.21) 

unde λgaz,ef [W/m·K] este valoarea efectivă a conductivităţii termice a gazului, Gr [-] şi Pr [-] 
sunt invarianţii Grasshoff, respectiv Prandtl, m, n şi r sunt constante care depind de direcţia şi 
sensul de propagare a fluxului termic, de geometria spaţiului limitat în care are loc mişcarea 
naturală, de grosimea determinantă etc. Pentru o geometrie plană şi o grosime determinantă 
definită ca fiind distanţa dintre două plane consecutive, practic grosimea stratului de gaz, 
constantele sunt: m = 0.0236, n = 1.01·104 şi r = 1.393 (Popa B., et al., 1986).  
 Asimilând stratul gazos cu un strat imobil de grosime δgaz,j [m] prin care fluxul termic 
se propagă prin conducţie, coeficientul αgaz,j se determină ca fiind inversul rezistenţei termice 
echivalente a stratului respectiv: 

 훼 , =
휆 ,

훿 ,
 (4.22) 

 Transferul termic prin radiaţie între două straturi de sticlă plane consecutive separate 
prin stratul gazos este determinat de coeficientul superficial de transfer termic (αrad,j 
[W/m2K]): 

 훼 , =
휀 · 퐶 · 푇 , − 푇 , · 10

푇 , − 푇 ,
 (4.23) 

unde εrad [-]  este coeficientul de emisivitate termică între două straturi de sticlă, C0 
[W/m2·K4] este constanta de radiaţie a corpului absolut negru, Ts,i [K] şi Ts,i+1 [K] sunt 
temperaturile absolute a două straturi de sticlă consecutive. 

Pătrunderile de căldură prin transfer termic global sunt reprezentate schematic în fig. 4.8. 
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Fig. 4.8 Transferul termic global prin elementele vitrate 

  
Pătrunderile de căldură care pătrund prin elementele vitrate determinate de radiaţia 

solară directă şi difuză, se determină cu relaţia: 

 푄̇ , = 푐 ∙ 푆 ,î ∙ 휏 ∙ 퐼 + 푆 ∙ 휏 ∙ 퐼  (4.24) 

unde c [-] este coeficientul care ţine cont de umbrirea jaluzelelor, SFE,î [m2] este suprafaţa 
însorită a elementelor vitrate, SFE [m2] este suprafaţa totală a elementelor vitrate, τdir [-] şi τdif 
[-] sunt factorii de transmisie a radiaţiei directe, respectiv difuze specifică materialului 
transparent. 
 Umbrirea elementelor vitrate depinde de dimensiunile şpaleţilor din jurul tâmplăriei 
exterioare. Procesul de umbrire este prezentat schematic în fig. 4.9.  
 

 
Fig. 4.9 Umbrirea suprafeţelor vitrate 

 
Variaţia orară a suprafeţei însorite se determină geometric cu ajutorul componentelor 

geometriei solare. 
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4.3.4 Pătrunderile de căldură prin aportul de aer proaspăt  

 Pentru asigurarea confortului fiziologic, este necesar ca aportul de aer proaspăt 
furnizat din exterior de CTA, să îndeplinească parametrii de confort în funcţie de exigenţele 
clădirii studiate. 
 Fluxul termic necesar răcirii debitului de aer proaspăt s-a determinat cu relaţia: 

 푄̇ = 푉̇ ∙ 휌 ∙ 푐 +
푥

1000 ∙ 푐 ∙ 푡 − 푡 ,  (4.25) 

unde V̇a [m3/s] este debitul volumic de aer proaspăt insuflat în clădire, ρa [kg/m3] este 
densitatea aerului proaspăt, ca [J/kg·K] este căldura specifică la presiune constantă a aerului 
proaspăt, xv [g/kg] este umiditatea absolută a aerului proaspăt, cw [J/kg·K] este căldura 
specifică a vaporilor de apă din aerul proaspăt şi ta,ref [°C] este temperatura aerului proaspăt, 
conform exigenţelor prezentate în (Normativ I5, 2010). 
 Debitul de aer proaspăt se determină în funcţie de numărul de persoane din clădire şi 
aria suprafeţei utile conform (Normativ I5, 2010): 

 푉̇ = 푛 ∙ 푉̇ , + 푆 ∙ 푉̇ ,  (4.26) 

unde np [-] este numărul de persoane, V̇a,p [m3/s/pers.] este debitul de aer proaspăt specific 
unei persoane (Normativ I5, 2010), Su [m2] este aria utilă a suprafeţei pardoselii zonei de 
lucru şi V̇a,u [m3/s/m2] este debitul de aer raportat la unitatea de suprafaţă deservită. 

4.4 Rezultate şi discuţii 

4.4.1 Validarea modelului pentru determinarea necesarului de frig 

Acurateţea programului de calcul bazat pe metodologia propusă este demonstrată prin 
compararea rezultatelor furnizate de program, cu rezultate disponibile în literatura de 
specialitate. 

Studiul (Badescu V., et al., 2010) prezintă o evaluare a sarcinii de răcire a clădirii 
AMVIC, prima clădire pasivă din România, situată în Bucureşti. Anvelopa construcţiei 
include mai multe straturi termoizolante. Structura elementelor componente ale anvelopei, 
sunt prezentate detaliat în (Badescu V., et al., 2010). Clădirea este dotată cu tâmplărie 
exterioară realizată din ferestre tip termopan cu 3 straturi de sticlă cu emisivitate redusă (low 
emission). Necesarul de frig corespunzător anvelopei clădirii AMVIC s-a determinat prin 
metoda de calcul descrisă în prezentul studiu, iar rezultatele obținute au fost comparate cu 
cele prezentate în (Badescu V., et al., 2010). Simulările au fost efectuate pentru mai multe 
valori ale grosimii izolaţiei termice a anvelopei, în domeniul 350 mm ± 20 %. 

Perioada pentru care s-a studiat variaţia aporturilor de căldură prin anvelopa clădirii 
este iunie - septembrie, datele climatice fiind furnizate de ACS pentru Bucureşti, anul 1961  
(Badescu V, et al., 2010). 

Rezultatele comparative ale necesarului lunar de frig sunt prezentate în fig. 4.10. 
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Fig. 4.10 Validarea modelului de calcul a necesarului de frig 

  
Tab. 4.7 prezintă valorile abaterilor dintre rezultatele modelului matematic prezentat şi 

rezultatele modelului propus în (Badescu V., et al., 2010). 
 

Tab. 4.7 Abateri dintre rezultatele obţinute în prezentul studiu și  
cele din studiul de referință [%] 

Variaţia grosimii de polistiren Iun. Iul. Aug. Sept. 
-20 % 4.49 2.87 3.42 9.49 
-10 % 6.64 3.82 3.74 6.75 
0 % 7.08 4.79 4.73 11.20 
10 % 7.17 4.73 4.67 11.49 
20 % 8.15 5.32 5.27 11.75 

 
Cele mai mari abateri (6.75 - 11.75) % au fost observate în septembrie, cea mai rece 

lună din perioada caldă considerată. În cazul celorlalte luni, abaterile s-au situat în intervalul 
(2.87 - 8.15) %. În general, modelul matematic utilizat supraestimează pătrunderile de căldură 
faţă de (Badescu V., et al., 2010). Diferențele relativ reduse dintre cele două seturi de 
rezultate, demonstrează că modelul aplicat este capabil să evalueze cu exactitate pătrunderile 
de căldură transmise prin anvelopa clădirii. În consecinţă, modelul matematic este aplicabil la 
calculul necesarului de frig cu un grad ridicat de încredere, referitor la acurateţea rezultatelor 
furnizate. 

4.4.2 Componentele necesarului de frig 

 Prin analiza comportării termice a clădirii de birouri, pe durata unui an, s-au identificat 
perioadele în care este necesară funcţionarea sistemelor de răcire, pentru acoperirea tuturor 
pătrunderilor şi degajărilor de căldură şi implicit perioadele în care se impune răcirea aerului 
proaspăt.  
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Perioadele de funcţionare ale sistemului de răcire sunt prezentate în tab. 4.8 
 

Tab. 4.8 Perioadele de funcţionare ale sistemului de răcire, specifice fiecărei locaţii 
Locaţia Început Sfârşit 

Cluj-Napoca Mai Septembrie 
Bucureşti Aprilie Septembrie 
Budapesta Mai Septembrie 

Paris Iunie Septembrie 
Milano Aprilie Octombrie 
Berlin Mai August 
Sevilia Aprilie Septembrie 

Katerini Iunie Septembrie 
Roma Iunie Septembrie 
Blythe Februarie Noiembrie 
Cairo Februarie Noiembrie 

Phoenix Februarie Noiembrie 
 
Fig. 4.11 prezintă necesarul total cumulat de frig pe durata întregului sezon cald 

corespunzător fiecărei locaţii. 
 

 
Fig. 4.11 Necesarul cumulat de frig corespunzător fiecărei locaţii 

 
Este evident că valorile cele mai ridicate ale necesarului de frig, corespund zonelor 

climatice aride, precum Blythe, Cairo si Phoenix. Aceasta se datorează intensităţii ridicate a 
radiaţiei solare, temperaturilor ridicate ale aerului, duratei lungi a sezonului cald comparativ 
cu celelalte locaţii etc. 

În cazul climatului continental temperat din Cluj-Napoca şi Bucureşti, valorile 
cumulate ale necesarului de frig se situează în domeniul (85319 - 103089) kWh/sezon. În 
localităţile reprezentative climatului oceanic: Budapesta şi Paris, au rezultat valori ale 
necesarului cumulat de frig mai ridicate decât în Cluj-Napoca, dar mai scăzute decât în 
Bucureşti. Evident, aceste valori depind şi de particularităţile ACS utilizaţi în cadrul studiului.  

Cu excepţia zonelor aride, cel mai ridicat necesar cumulat de frig s-a determinat în 
Milano într-un climat subtropical umed, fiind urmat de Sevilia cu un climat cald 
mediteranean. Acelaşi tip de climat se regăseşte şi la Roma, unde necesarul de frig a rezultat 
cu 15.53 % mai redus faţă de Sevilia. 
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Katerini este caracterizat de un climat semi-arid rece, având o valoare relativ scăzută a 
necesarului de frig, datorită faptului că se află în vecinătatea Mării Egee. 

Pentru Berlin, caracterizat de un climat continental cald umed, s-a determinat cea mai 
scăzută valoare a necesarului de frig. 

Programul de calcul permite estimarea necesarului de frig defalcat pe componentele 
care determină pătrunderile şi degajările de căldură, permiţând analiza influenţei fiecărei 
componente: elementele de construcţie cu inerţie termică – pereţii exteriori (PE), persoane – 
angajaţi (AN), echipamente electrice/computere (EL), sistem de iluminat (IL), elemente fără 
inerţie termică – ferestre exterioare (FE) şi aportul de aer proaspăt (AP).  

Fig. 4.12 prezintă ponderea fiecărei componentă a necesarului de frig cumulat pe 
durata întregului sezon cald. 

 

 
Fig. 4.12 Ponderile componentelor din necesarul sezonier de frig 

  
În continuare sunt prezentate rezultatele simulărilor pentru opt locaţii reprezentative 

pentru diversitatea de condiţii climatice studiate: Cluj-Napoca (Dfb - climat continental cu 
veri calde), Paris (Cfb - climat oceanic), Milano (Cfa – climat subtropical umed), Sevilia (Csa 
- climat mediteranean cald), Katerini (BSk – climat semi-arid răcoros), Blythe (BWh – climat 
deşertic cald), Phoenix (BWh – climat deşertic cald) şi Cairo (BWh – climat deşertic cald). 
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Fig. 4.13 a - g prezintă variaţia orară a necesarului de frig obţinut în urma simulării 
comportării termice a clădirii în condiţiile climatice considerate, pe întreaga perioadă a 
sezonului cald. 

 

 
a - Cluj-Napoca; 

 
b – Paris; 

 
c – Milano; 

 
d – Sevilia; 

 
e – Katerini; 

 
f – Blythe; 

 
g – Phoenix; 

 
h – Cairo; 

Fig. 4.13 Necesarul de frig defalcat pe componente pentru întreg sezonul cald în locaţiile  
Cluj-Napoca (a), Paris (b), Milano (c), Sevilia (d), Katerini (e), Blythe (f), Phoenix (g) şi Cairo (h) 
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Pentru o analiză sintetică a influenţei fiecărei componente asupra valorii totale a 
necesarului de frig, fig. 4.14 a - b prezintă ponderile fiecărei componente din totalul lunar al 
necesarului de frig.  

 

 
a - Cluj-Napoca; 

 
b – Paris; 

 
c – Milano; 

 
d – Sevilia; 

 
e – Katerini; 

 
f – Blythe; 

 
g – Phoenix; 

 
h – Cairo; 

Fig. 4.14 Ponderile componentelor din necesarul lunar de frig în locaţiile Cluj-Napoca (a), 
Paris (b), Milano (c), Sevilia (d), Katerini (e), Blythe (f), Phoenix (g) şi Cairo (h) 
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Se constată că o pondere importantă a necesarului de frig din perioada sezonului cald 
este reprezentată de degajările de căldură generate de: persoanele, echipamentele electrice şi 
sistemul de iluminat. De asemenea, o pondere semnificativă din totalul necesarului de frig se 
datorează tâmplăriei vitrate exterioare ca urmare a pătrunderii radiaţiei solare prin elementele 
transparente, cu toate că sunt protejate prin jaluzele interioare. 

Valorile negative ale necesarului de frig corespund perioadelor în care temperatura 
exterioară este mai mică decȃt temperatura interioară de confort, ceea ce compensează parţial 
sau total degajările interne de căldură. 

4.5 Concluzii  

Capitolul prezintă metodologia utilizată pentru estimarea pătrunderilor de căldură în 
imobilul analizat prin cele şase componente ale necesarului de frig. În consecinţă, s-au 
determinat pătrunderile de căldură prin: 

- Elementele cu inerţie termică, prin transfer termic global considerȃnd şi defazajul 
termic produs de acestea; 

- Elementele vitrate fără inerţie termică, prin transfer termic global, precum şi 
pătrunderile de căldură prin radiaţia solară directă şi difuză; 

- Degajările de căldură ale sistemului de iluminat, ale echipamentelor electrice şi ale 
angajaţilor care desfăşoare o activitate sedentară; 

- Aportul de aer proaspăt. 
 

Metodologia a fost utilizată pentru determinarea necesarului de frig al clădirii de birouri 
descrisă în cadrul capitolului, fiind amplasată în diferite localităţi din zone climatice diverse.  

S-a identificat influenţa fiecărei componente în funcţie de zona climatică în care se află 
clădirea. Ponderile sezoniere ale componentelor necesarului de frig sunt: 

- Elementele cu interţie termică: (-0.30 - 4.37) %; 
- Elementele vitrate fără inerţie termică: (28.45 - 35.93) %; 
- Degajările de căldură ale sistemului de iluminat: (14.18 - 20.76) %; 
- Degajările de căldură ale echipamentelor electrice: (14.52 - 21.25) %; 
- Degajările de căldură ale angajaţilor: (16.50 - 24.15) %; 
- Aportul de aer proaspăt: (2.70 - 18.27) %. 

 
Avȃnd în vedere scopul cercetării din cadrul prezentei teze de doctorat s-a acordat o 

atenţie sporită ponderii necesarului de frig pentru răcirea aportului de aer proaspăt din 
necesarul total de frig. 

În localităţile cu climat continental: Cluj-Napoca, Bucureşti şi Berlin, ponderea 
sezonieră a pătrunderilor de căldură prin aportul de aer proaspăt se încadrează în intervalul 
(3.10 - 6.99) % din necesarul total de frig. 

În localităţile cu climat oceanic: Budapesta şi Paris, ponderea sezonieră a pătrunderilor 
de căldură prin aerul proaspăt reprezintă 5.75 %, respectiv 2.70 % din necesarul total de frig. 

În zonele climatice: subtropicală şi mediteraneană unde sunt situate localităţile: Milano, 
Sevilia şi Roma, ponderea sezonieră a pătrunderilor de căldură prin aportul de aer proaspăt se 
încadrează în intervalul (6.79 - 10.03) % din necesarul total de frig.  

Dintre localităţile analizate, Katerini este situată într-o zonă climatică semi-aridă rece în 
vecinătatea mării. Ponderea sezonieră a pătrunderilor de căldură prin aportul de aer proaspăt 
este de 3.30 %.  

În localităţile situate în zone aride: Phoenix, Cairo şi Blythe ponderile sezoniere se 
încadrează în intervalul (15.45 - 18.27) %. 
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5 EVALUAREA NUMERICĂ A EFICIENŢEI PCM ÎN 

SISTEME DE CLIMATIZARE 

5.1 Introducere 

Studiul prezentat în continuare se referă la evaluarea eficienţei energetice a LHTES cu 
PCM, utilizate în sisteme de climatizare a aerului. 

Eficienţa LHTES este comparată cu cea a unui sistem de referinţă avȃnd următoarele 
două componente principale: ventilator pentru circulaţia aerului, baterie de răcire alimentată 
cu apă răcită furnizată de un chiller electric. Sistemul alternativ investigat este alcătuit din 
aceleaşi echipamente avȃnd în plus LHTES ca echipament suplimentar al cărui rol este de a 
acumula frig prin solidificarea PCM, pe timpul nopţii, când aerul exterior este rece, şi de a 
ceda frigul acumulat prin topirea PCM, pe timpul zilei, când este cald. 

Sistemul de referinţă şi sistemul propus, deservesc clădirea de birouri definită în cap. 
4. S-a analizat funcţionarea comparativă a celor două sisteme, amplasate în cele 12 locaţii 
corespunzătoare zonelor climatice pentru care s-au determinat şi variaţiile orare ale 
necesarului de frig al clădirii de birouri. 

Eficienţa termică s-a evaluat pe baza simulărilor numerice efectuate pentru perioadele 
în care este necesară răcirea aerului proaspăt corespunzător fiecărei locaţii. 

Pentru fiecare locaţie s-a utilizat câte un PCM selectat cu ajutorul algoritmului 
prezentat în cap. 3, în funcţie de particularităţile climatice ale fiecărei locaţii.  

În cadrul studiului se propune o modalitate de dimensionare a LHTES cu PCM, 
respectiv pentru determinarea masei de PCM necesară locaţiilor studiate, în funcţie de 
capacitatea de răcire a aerului exterior pe durata nopţii.   
 Modelul numeric propus, se bazează pe metoda căldurii specifice aparente, care 
presupune cunoaşterea modului de variaţie a căldurii specifice în funcţie de temperatură, pe 
durata schimbării de fază. Metoda căldurii specifice aparente asigură o acurateţe ridicată a 
estimărilor temperaturii PCM. Studiul propune ca element de originalitate, ecuaţiile explicite 
care descriu variaţia căldurii specifice aparente cu temperatura, pentru PCM considerate. 
 Eficienţa energetică a LHTES cu PCM este evidenţiată prin determinarea gradului de 
reducere a consumului de energie electrică a sistemului propus comparativ cu sistemul de 
referinţă, cȃt şi prin compararea valorilor coeficientului de performanţă COP. 

5.2 Material 

5.2.1 Definirea sistemelor de răcire a aerului proaspăt 

 Fig. 5.1 şi 5.2 prezintă schematic sistemul de răcire a aerului proaspăt considerat ca 
sistem de referinţă, respectiv sistemul de răcire propus, echipat cu un LHTES cu PCM. 
Ambele sisteme deservesc clădirea de birouri descrisă în cap. 4.  
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Bateria de răcire este racordată la un chiller, care furnizează apă răcită cu parametrii: 
7/12°C. Agentul frigorific al chiller-ului este considerat freonul ecologic R410A.  
 

 
 
 

LHTES propus este realizat dintr-o umplutură formată din sfere de polietilenă umplute 
cu PCM şi dispuse uniform în interiorul unei carcase paralelipipedice termoizolante. 
Dimensiunea şi numărul de LHTES depinde de particularităţile climatice corespunzătoare 
fiecărei locaţii. 

 

Baterie răcire 

Aer viciat 

Aer proaspăt 

Chiller 

Ventilator 

Fig. 5.1 Sistemul de răcire a aerului proaspăt - de referinţă 

LHTES Aer  
proaspăt 

Aer viciat 

Chiller 
 

Ventilator 

Baterie  
răcire 

Fig. 5.2 Sistemul de răcire a aerului proaspăt - propus 
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5.2.2 Exploatarea sistemului propus pentru răcire a aerului proaspăt  

Procesul de acumulare a frigului se desfăşoară în perioada rece a zilei – noaptea,  în 
afara orelor de exploatare a clădirii de birouri. Acumularea frigului se realizează prin transfer 
termic global între aerul exterior şi PCM încapsulat în sfere. S-a considerat că procesul de 
acumulare a frigului are loc dacă temperatura aerului exterior este cu minim 3°C sub 
temperatura începutului solidificării. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, ventilatorul 
este oprit şi nu mai vehiculează aer prin instalaţie. Frigul acumulat este cedat în perioada 
caldă a zilei, practic în timpul orelor de exploatare a clădirii, atunci cȃnd temperatura aerului 
exterior este cu minim 3°C peste temperatura începutului topirii. Dacă această condiţie nu este 
îndeplinită, atunci LHTES este ocolit (by-passat). Dacă frigul acumulat este insuficient pentru 
a acoperi necesarul de frig, atunci va intra în funcţiune chiller-ul care va acoperi diferenţa de 
necesar de frig. 

Una dintre problemele apărute în exploatarea LHTES constă în riscul ca temperatura 
aerului refulat de LHTES să ajungă sub valoarea temperaturii interioare de confort fiziologic, 
în cazul considerat, 25 °C. Riscul este mai ridicat la începutul sezonului cald cȃnd 
temperatura PCM poate scădea semnificativ sub temperatura de confort pe perioada nopţilor 
foarte răcoroase. În asemenea situaţii, s-ar impune utilizarea unor sisteme suplimentare de 
încălzire a aerului, care la rȃndul lor presupun un consum de energie. Pentru a evita astfel de 
situaţii, s-a impus ca procesul de acumulare a frigului să înceteze în momentul în care 
temperatura PCM din ultimul rȃnd de sfere este cu maxim 2 °C mai scăzută decȃt temperatura 
aerului proaspăt refulat. Astfel, ultimul rȃnd de sfere reprezintă o zonă tampon, cu rol de 
regulator termic, care asigură o temperatură relativ constantă a aerului refulat, evitȃndu-se 
supraîncărcarea ineficientă cu frig a LHTES.  

5.3 Metodă 

5.3.1 Alegerea PCM în funcţie de particularităţile zonelor climatice 

PCM considerate în cadrul studiului fac parte din gama de materiale organice ale 
producătorului Rubitherm GmbH Germania. PCM au fost selectate în funcţie de parametrii 
climatici ai locaţiilor studiate, prin utilizarea algoritmului de calcul propus în cap. 3.  

5.3.1.1 Definirea perioadei de calcul 

 Alegerea PCM adecvat pentru fiecare zonă climatică, presupune definirea perioadei de 
calcul, sau a sezonului cald, în care este necesară răcirea aerului proaspăt.  

Perioadele de funcţionare ale LHTES au fost identificate cu ajutorul algoritmului 
prezentat în cap. 4, tab. 4.7, şi sunt caracterizate prin faptul că temperatura medie zilnică este 
relativ constantă pe durata sezonului cald. Excepţia de la această regulă, este reprezentată de 
zonele climatice aride, în care curba de variaţie a temperaturii medii zilnice, prezintă un 
maxim. 

În fig. 5.3 - 5.75.6 se prezintă variaţiile temperaturii exterioare şi ale intensităţii 
radiaţiei solare globale, incidentă pe o suprafaţă orizontală pentru un an calendaristic şi pentru 
perioada de calcul, corespunzător locaţiilor: Cluj-Napoca (Dfb - climat continental cu veri 
calde), Paris (Cfb – climat oceanic), Milano (Cfa – climat subtropical umed), Sevilia (Csa – 
climat mediteranean cald) şi Katerini (BSk - climat semi-arid răcoros). 
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Fig. 5.3 Variaţia orară a temperaturii exterioare şi a radiaţiei solare pe perioada de un an 

(stȃnga) şi pe perioada sezonului cald (dreapta), cazul Cluj-Napoca 
 

  
Fig. 5.4 Variaţia orară a temperaturii exterioare şi a radiaţiei solare pe perioada de un an 

(stȃnga) şi pe perioada sezonului cald (dreapta), cazul Paris 
 

  
Fig. 5.5 Variaţia orară a temperaturii exterioare şi a radiaţiei solare pe perioada de un an 

(stȃnga) şi pe perioada sezonului cald (dreapta), cazul Milano 
 

  
Fig. 5.6 Variaţia orară a temperaturii exterioare şi a radiaţiei solare pe perioada de un an 

(stȃnga) şi pe perioada sezonului cald (dreapta), cazul Sevilia 
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Fig. 5.7 Variaţia orară a temperaturii exterioare şi a radiaţiei solare pe perioada de un an 

(stȃnga) şi pe perioada sezonului cald (dreapta), cazul Katerini 
 

Din fig. 5.3 - 5.7 se observă că variaţia temperaturilor medii zilnice se menţine într-un 
interval relativ îngust, pe întreaga durată a perioadei de calcul. În consecinţă, LHTES va 
deservi întreaga perioadă în care este necesară răcirea aerului proaspăt.  
 În cazul zonelor aride, pe perioada în care este necesară răcirea aerulu proaspăt, apar 
fluctuaţii importante ale temperaturilor medii zilnice, după cum se observă în fig. 5.8 - 5.10. 
 

  
Fig. 5.8 Variaţia orară a temperaturii exterioare şi a radiaţiei solare pe perioada de un an 

(stȃnga) şi pe perioada sezonului cald (dreapta), cazul Blythe 
 

  
Fig. 5.9 Variaţia orară a temperaturii exterioare şi a radiaţiei solare pe perioada de un an 

(stȃnga) şi pe perioada sezonului cald (dreapta), cazul Phoenix 
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Fig. 5.10 Variaţia orară a temperaturii exterioare şi a radiaţiei solare pe perioada de un an 

(stȃnga) şi pe perioada sezonului cald (dreapta), cazul Cairo 
 
 Fluctuaţii importante ale temperaturilor medii zilnice se observă în Blythe şi Phoenix. 
În consecinţă, PCM a fost astfel ales încȃt să acopere o pondere importantă a necesarului de 
frig pentru răcirea aerului proaspăt pentru cât mai multe zile din sezonul cald. Fac excepţie 
zilele toride în care apare vȃrful de consum. Astfel, contribuţia LHTES la răcirea arului 
proaspăt va fi mai redusă în zilele toride, dar mai semnificativă în majoritatea zilelor din 
sezonul cald. Prin urmare, pentru zonele toride, perioada de calcul necesară alegerii PCM nu 
va coincide cu întreaga perioadă a sezonului cald, dedusă în urma calculului necesarului de 
frig. Neglijȃnd perioadele de vȃrf de consum, perioada de calcul adoptată pentru Blythe este: 
(01 februarie - 31 mai) şi (01 septembrie - 30 noiembrie), iar pentru Phoenix: (01 februarie - 
31 mai) şi (01 octombrie ÷ 30 noiembrie), acestea fiind prezentate în fig. 5.11. 
 

  
Fig. 5.11 Perioadele de calcul a temperaturii de schimbare de fază pentru Blythe (stȃnga) şi 

Phoenix (dreapta) 
  

În Cairo fluctuaţiile temperaturii medii zilnice pe perioada sezonului cald sunt mai 
reduse decât în Blythe şi Phoenix. În consecinţă, perioada de calcul a temperaturii de 
schimbare de fază a PCM pentru Cairo coincide cu întreaga perioadă a sezonului cald. 
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5.3.1.2 Alegerea PCM 

Parafinele recomandate pentru fiecare locaţie considerată, au fost selectate prin 
aplicarea algoritmului dedicat acestui scop, propus în cap. 3 şi au rezultat PCM prezentate în 
tab. 5.1. 
 

Tab. 5.1 PCM adoptat pentru fiecare locaţie 

Locaţie Stat Clasificare 
climatică Descriere climat PCM 

adoptat 
Cluj-Napoca ROM Dfb Climat continental cu veri calde RT20 
Bucureşti ROM Dfa Climat continental cu veri toride RT20 
Budapesta HUN Cfb Climat oceanic RT20 
Paris FRA Cfb Climat oceanic RT20 
Milano ITA Cfa Climat subtropical umed RT25 
Berlin GER Dfb Climat continental cu veri calde RT25 
Sevilia ESP Csa Climat mediteranean cald RT25 
Katerini GRE BSk Climat semi-arid răcoros RT25 
Roma ITA Csa Climat mediteranean cald RT25 
Blythe  USA BWh Climat deşertic cald RT27 
Cairo EGY BWh Climat deşertic cald RT27 
Phoenix USA BWh Climat deşertic cald RT27 

  
Temperaturile caracteristice schimbării de fază a PCM şi căldurile latente disponibile 

în fişele tehnice ale producătorului (www.rubitherm.eu) sunt: temperaturile începutului (ton 
[°C]) și sfȃrşitului (tend [°C]) schimbării de fază, care conform termogramelor DSC se obțin 
prin intersecţia tangentelor la punctele de inflexiune ale curbelor fluxului termic cu linia de 
bază, temperatura de vȃrf a schimbării de fază corespunzătoare valorii maxime a fluxului 
termic (tp [°C]), precum şi căldura latentă (lPCM [kJ/kg]). Valorile acestor mărimi sunt 
prezentate în tab. 5.2. 
 
Tab. 5.2 Temperaturile caracteristice şi căldura latentă a PCM conform (www.rubitherm.eu) 

PCM Proces  ton 
[°C] 

tp  
[°C] 

tend 
[°C] 

lPCM 
[kJ/kg] 

RT20* Topire 18 21 23 155 
 Solidificare 22 22 19 155 

RT25 Topire 22 25 26 170 
 Solidificare 26 25 22 170 

RT27* Topire 27 28 29 250 
 Solidificare 29 27 28 250 

*RT20 şi RT27 sunt asimilate cu RT21 şi RT28HC, deoarece informaţiile nu sunt disponibile 
la momentul accesării (20.01.2017) 

 
Producătorii oferă date sumare privind proprietăţile termice ale parafinelor, în 

consecinţă, proprietăţile termofizice ale PCM determinate prin măsurători tip DSC au fost 
preluate din literatură pentru RT20, RT25, respectiv RT27 (Arkar C., Medved S., 2005), (Iten 
M, et al., 2017), (Jin X., et al., 2015). 

Tab. 5.3 prezintă temperaturile caracteristice schimbării de fază şi căldura latentă a 
PCM conform măsurătorilor DSC din literatură (Arkar C., Medved S., 2005), (Iten M, et al., 
2017), (Jin X., et al., 2015). Termogramele DSC indică temperaturile la care curba semnalului 
DSC se desparte de linia de bază, acestea fiind notate cu tstart [°C], respectiv tstop [°C]. 

 

http://www.rubitherm.eu)
http://www.rubitherm.eu)
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Tab. 5.3 Temperaturile caracteristice şi căldura latentă a PCM  
conform (Arkar C., Medved S., 2005), (Iten M, et al., 2017), (Jin X., et al., 2015) 

PCM Proces tstart  
[°C] 

 ton 
[°C] 

tp  
[°C] 

tend 
[°C] 

tstop  
[°C] 

lPCM 
[kJ/kg] 

RT20 Topire 6.8 17.9 21.8 23 23.4 138.3 
 Solidificare 21.8 21.7 21.5 21.1 2.9 143.4 

RT25 Topire 22 - 25 - 26 133.7 
 Solidificare 26 - 25 - 23 139.6 

RT27 Topire - - 28.38 - - 144.4 
 Solidificare - - 28.02 - - 149.2 

 
Conform temperaturilor de schimbare de fază, furnizate de algoritmul de calcul şi în 

urma coroborării cu proprietăţile PCM disponibile în comerţ, se observă că în zonele 
caracterizate printr-un climat temperat, respectiv un climat oceanic, temperatura de schimbare 
de fază dorită pentru PCM este în intervalul tp= (21-22) °C, ceea ce a determinat alegerea 
RT20. În cazul Berlin, cu toate că se află în aceeaşi zonă climatică cu Cluj-Napoca, conform 
clasificării Köppen-Geiger, a fost adoptat în urma aplicării algoritmului de selecţie RT25, cu 
temperatura tp=25 °C. Se  remarcă faptul că, deşi Cluj-Napoca şi Berlin sunt situte în aceeaşi 
zonă climatică (Dfb), datorită particularităţilor ACS pentru cele două locaţii, se recomandă 
utilizarea de PCM cu natură diferită. Această remarcă arată că pentru alegerea PCM, nu este 
suficient să se cunoască zona climatică, ci este necesară analizarea prealabilă a 
particularităţilor locale ale variaţiei temperaturilor. 

5.3.2 Comportarea termică a PCM pe durata schimbării de fază 

 În vederea realizării unui model matematic precis, s-a adoptat metoda căldurii 
specifice aparente, care permite includerea în calcul a particularităţilor calorimetrice ale 
schimbării de fază ale fiecărui PCM. 
 În cazul PCM, căldura specifică aparentă (cap [J/kg·K]) include şi căldura latentă de 
schimbare a stării de agregare şi poate fi utilizată, deoarece schimbarea de fază se produce 
într-un interval de temperaturi. 
 În cadrul studiului, căldura specifică aparentă s-a determinat pe baza măsurătorilor 
DSC (Arkar C., Medved S., 2005):  

 푐 (푡 ) =
푄̇ (푡 )
푚 ∙ 휃 + 푐 , ( ) (5.1) 

unde Q̇ (t ) [mW] este fluxul termic schimbat de mostra de PCM din DSC în funcţie de 
temperatura PCM pe durata schimbării de fază, m  [kg] este masa mostrei de PCM din 
creuzetul DSC, θ [K/s] este rata de încălzire, respectiv răcire şi cPCM,S(L) [J/kg·K] este căldura 
specifică a PCM în fază solidă sau lichidă. 
 Un parametru care influenţează semnificativ forma curbei de variaţie a fluxului termic 
şi implicit a căldurii specifice cu temperatura, este rata de răcire, respectiv încălzire la care se 
realizează măsurătorile DSC. Studiile (Arkar C., Medved S., 2005), (Iten M, et al., 2017) 
recomandă ca ratele de răcire şi încălzire să fie apropiate celor din timpul exploatării LHTES, 
recomandând valori ale acestui parametru, în intervalul (0.1 - 0.2) K/min. 
 Studiile (Arkar C., Medved S., 2005), (Iten M, et al., 2017) prezintă grafic variaţia 
căldurii specifice aparente cu temperatura pentru RT20, respectiv RT25 în conformitate cu 
măsurătorile DSC efectuate la rate de răcire/încălzire de 0.1 K/min, respectiv 0.2 K/min. 
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 Studiul (Jin X., et al., 2015) prezintă rezultatele măsurătorilor DSC pentru RT27, 
efectuate la 0.1 K/min. În acest studiu, rezultatele DSC prezentate în (Jin X., et al., 2015) au 
fost supuse unei proceduri de translatare a curbei de variaţie a fluxului termic spre abscisă, 
scăzȃnd linia de baza (Baseline) din curba de variaţie. Prin acest procedeu s-a eliminat 
influenţa termică a creuzetului din timpul măsurătorii şi s-a obţinut valoarea căldurii specifice 
a PCM monofazic, constantă şi numeric egală cu valoarea furnizată de producător 
(www.rubitherm.eu). Această modalitate de prelucrare a datelor este descrisă în (Hatakeyama 
T., Quinn F.X., 1994).  

Fig. 5.12 şi 5.13 prezintă curbele de variaţie ale fluxului termic rezultate din 
măsurătorile DSC şi curba translatată pentru RT27 topire, respectiv solidificare conform (Jin 
X., et al., 2015). 

 

 
Fig. 5.12 Fluxul termic unitar măsurat şi 

translatat pt. RT27 topire (Jin X., et al., 2015) 

 
Fig. 5.13 Fluxul termic unitar măsurat şi 

translatat pt. RT27 solidificare (Jin X., et al.,2015)

5.3.3 Modelarea matematică a variaţiei căldurii specifice aparente cu 
temperatura 

 Acurateţea modelelor matematice ale comportării LHTES este influenţată de modul 
prin care se ţine cont de cantităţile de căldură schimbate între PCM şi agentul termic, pe 
durata proceselor de schimbare de fază.  

Prin metoda căldurii specifice aparente, schimbarea de fază a PCM este caracterizată 
din punct de vedere termic prin variaţia căldurii specifice aparente cu temperatura. S-au 
studiat două modalităţi de includere a acestui parametru în ecuaţiile de bilanţ şi de transfer 
termic, care stau la baza modelului matematic al comportării termice a LHTES.  

5.3.3.1 Metoda aproximativă de variaţie tip treaptă 

 Metoda aproximativă de variaţie tip treaptă (VT) a cap(tPCM) este frecvent întȃlnită în 
literatura de specialitate datorită soluţiei simple pe care o propune (Jin X., et al., 2015), 
(Alizadeh M., Sadrameli S.M., 2016). Conform metodei, în intervalul de temperaturi în care 
are loc schimbarea de fază, se consideră o valoare medie a căldurii specifice aparente, care 
ţine cont de căldura sensibilă şi cea latentă: 

푐 (푡 ) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 푐 ,          푝푡. 푡 ≤ 푡 , ( )

푐 , + 푐 ,

2
+

푙 , ( )

푡 , ( ) − 푡 , ( )
  푝푡. 푡 , ( ) < 푡 < 푡 , ( )

푐 ,          푝푡. 푡 ≥ 푡 , ( )

 (5.2) 
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unde lPCM,S(T) [J/kg] este căldura latentă de solidificare (S), respectiv topire (T), ton [°C], tend 
[°C] sunt temperaturile începutului, respectiv sfȃrşitului schimbării de fază pentru procesul de 
solidificare (S), respectiv topire (T). 
 Simplitatea metodei (VT) constă în faptul că se consideră o valoare constantă a 
cap(tPCM) în intervalul de temperaturi de schimbare de fază. 

5.3.3.2 Metoda descrierii matematice prin ecuaţii explicite  

 Metoda descrierii matematice prin ecuaţii explicite (EX) a variaţiei cap(tPCM) este 
analizată în diverse studii, dar literatura nu prezintă soluţiile explicite ale problemei nelineare 
de determinare a ecuaţiilor matematice. 
 Analizȃnd forma curbelor de variaţie a căldurii specifice aparente cu temperatura, 
descrierea matematică s-a realizat prin funcţii de interpolare definite pe intervale: 
 - pentru tPCM<tp s-a adoptat o funcţie exponenţială, rel. (5.3): 

 푐ap(푡PCM) = 푦 + 퐴 ⋅ exp((푡PCM − 푏)/d ) + 퐴 ⋅ exp((푡PCM − 푏)/d ) (5.3) 

 - pentru tPCM>tp s-au adoptat funcţii Boltzmann rel. (5.4) sau liniare rel. (5.5): 

 푐ap(푡PCM) = 퐵 + (퐵 − 퐵 )/(1 + exp((푡PCM − 푥 )/c)) (5.4) 

 푐 (푡 ) = 푚 ⋅ 푡 + 푛 (5.5) 

unde y0 [J/kg·K] este decalajul curbei faţă de abscisă, A1,2 [J/kg·K] sunt amplitudinile ecuaţiei 
exponenţiale, b  [°C] decalajul curbei faţă de ordonată, d1,2 [°C] sunt constantele de timp ale 
funcţiei exponenţiale, B1 [J/kg·K] este valoarea iniţială, B2 [J/kg·K] este valoarea finală, x0 
[°C] este coordonata pe abscisă a centrului curbei, c [°C] este constanta de timp a funcţiei 
Boltzmann, m [J/kg·°C2] este panta funcţiei şi n [J/kg·K] este termenul liber. 

Determinarea coeficienţilor ecuaţiilor matematice neliniare s-a realizat în programul 
OriginLab cu algoritmul Levenberg-Marquardt. Tab. 5.4 şi 5.5 prezintă valoarea coeficienţilor 
ecuaţiilor descrise în rel. (5.3), respectiv rel. (5.4) şi (5.5), determinaţi în OriginLab. 
 

Tab. 5.4 Valoarea coeficienţilor ecuaţiei exponenţiale, pentru tPCM<tp   
y0 A1 A2 b d1 d2 

RT20 Top. 1838.694 17.777 0 0 2.825 –  
Sol. 1586.916 149.413 8.65E−6 0 4.198 0.98 

RT25 Top. 4980.52 0.224 0 0 2.024 –  
Sol. 4429.444 50.052 3.09E−7 0 4.28 0.905 

RT27 Top. 1998.977 3.41E−12 0 0 0.739 –  
Sol. 1999.992 835.747 6.97E−9 22.915 1.091 0.166 

 
Tab. 5.5 Valoarea coeficienţilor ecuaţiei liniare, respectiv Boltzmann, pentru tPCM>tp   

m n B1 B2 x0 c 
RT20 Top. – – 41029.86 2442.843 22.41 0.167  

Sol. −194350 4.26E+06 – – – – 
RT25 Top. – – 51937.39 2668.706 25.504 0.194  

Sol. – – 77039.78 2711.892 24.852 0.277 
RT27 Top. – – 160706.2 2458.953 28.49 0.028  

Sol. – – 276200.5 2401.91 28.109 0.041 
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Fig. 5.14 şi 5.19 prezintă variaţia cu temperatura a căldurii specifice aparente pentru 
PCM studiate, indicȃnd ecuaţiile utilizate în vederea descrierii matematice.  
 

 
Fig. 5.14 Căldura specifică aparentă, 

solidificare RT20 (0.1 K/min)  
(Arkar C., Medved S., 2005) 

 
Fig. 5.15 Căldura specifică aparentă, topire 

RT20 (0.1 K/min)  
(Arkar C., Medved S., 2005) 

 

 
Fig. 5.16 Căldura specifică aparentă, 

solidificare RT25 (0.2 K/min) 
(Iten M, et al., 2017) 

 
Fig. 5.17 Căldura specifică aparentă, topire 

RT25 (0.2 K/min) 
(Iten M, et al., 2017) 

 

 
Fig. 5.18 Căldura specifică aparentă, 

solidificare RT27 (0.1 K/min) 
(Jin X., et al., 2015) 

 
Fig. 5.19 Căldura specifică aparentă, topire 

RT27 (0.1 K/min) 
(Jin X., et al., 2015) 

 
 Pe durata schimbului de căldură sensibilă (fază complet solidă sau lichidă), variaţia 
căldurii specifice cu temperatura a fost neglijată, fiind exprimată matematic prin variaţia 
asimptotică a rel. (5.3 şi 5.4), cu excepţia solidificării RT21. În cazul RT21 în faza lichidă 
(tPCM>ton) căldura specifică a PCM lichid a fost considerată egală cu căldura specifică 
furnizată de (Arkar C., Medved S., 2005). 
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5.3.4 Modelul matematic propus 

În vederea determinării temperaturii PCM încapsulat în sferele din LHTES şi a 
temperaturii agenului termic, în cazul de faţă aer, atȃt în perioada de acumulare a frigului, cȃt 
şi în cea de cedare a acestuia, s-a elaborat un model matematic original. Modelul se bazează 
pe un algoritm de calcul asemănător celui utilizat la calculul temperaturii de schimbare de 
fază a PCM în funcţie de locaţie.  

Scopul modelului matematic este de a evalua eficienţa LHTES în diverse zone 
climatice determinȃnd cantitatea de frig acumulată noaptea şi cedată ziua, considerând şi 
energia electrică consumată de ventilator pentru acoperirea căderilor de presiune datorate 
circulaţiei aerului. 

Au fost adoptate următoarele ipoteze simplificatoare: 
- pentru estimarea temperaturii PCM: 

- temperatura PCM dintr-un rȃnd de sfere este considerată constantă – 
gradientul de temperatură dintr-un rȃnd de sfere dispuse în secţiunea de 
curgere este nul; 

- temperatura învelişului capsulelor este considerată egală cu cea a PCM; 
- se neglijează variaţia temperaturii PCM în funcţie de raza sferei – gradientul 
de temperatură în interiorul sferei cu PCM este nul; 
- se neglijează fenomenele convective interioare din faza lichidă; 

 - pentru estimarea temperaturii aerului: 
- se neglijează variaţiile de temperatură ale aerului în secţiunea transversală a 

LHTES – gradientul de temperatură din secţiunea de curgere este nul; 
  - se neglijează pierderile de căldură prin izolaţia LHTES. 

Schema constructivă şi modul de discretizare a LHTES în vederea modelării, sunt 
prezentate în fig. 5.20. 

 

 
Fig. 5.20 Discretizarea 1D şi nodurile reprezentative a LHTES 

 
Ecuaţia de bilanţ termic pe care se bazează modelul matematic este conform relaţiei: 

 푉̇ ⋅ 휌 ⋅ 푐 ⋅ 훥푡 ⋅ 푑휏 = [푚 ⋅ 푐 (푡 ) + 휌 ⋅ 푉 ⋅ 푐 ] ⋅ 푑푡  (5.6) 
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unde V̇a [m3/s] este debitul volumic al aerului determinat în secţiunea liberă de curgere, Δta 
[K] este variaţia temperaturii aerului între două rȃnduri consecutive de sfere, dτ [s] este 
incrementul de timp infinit mic, 푚  [kg] este masa PCM încapsulat într-un rȃnd de sfere, 
ρînv [kg/m3] este densitatea materialului învelişului, Vînv [m3] este volumul materialului 
învelişului, cînv [J/kg·K] este căldura specifică a învelişului şi dtPCM [K] este variaţia 
temperaturii PCM dintr-un rȃnd în intervalul de timp dτ. 
 Ecuaţia de transfer şi bilanţ termic prin convecţie forţată între aer şi PCM, conform 
relaţiei: 

 훼 ⋅ 푆 ⋅ 훥푡 , ⋅ 푑휏 = 푉̇ ⋅ 휌 ⋅ 푐 ⋅ 훥푡 ⋅ 푑휏 (5.7) 

unde αsf [W/m2·K] este coeficientul de transfer termic prin convecţie forţată dintre aer şi 
învelişul sferic, 푆  [m2] este suprafaţa de transfer termic a unui rȃnd de sfere şi Δta,PCM [K] 
este diferenţa medie logaritmică de temperatură dintre aer şi PCM.  
 Coeficientul de transfer termic prin convecţie forţată s-a determinat utilizȃnd relaţia 
criterială pentru Nusselt valabilă în domeniul Re = (20…150000) (Leonăchescu N., 1981), 
(Chiriac F., et al., 1982), (Cao E., 2010): 

 푁푢 = 0.33 ⋅ 푅푒 .  (5.8) 

în care criteriul Reynolds (Re [-]) se determină pentru secţiunea liberă de curgere utilizȃnd ca 
diametru echivalent, diametrul exterior al sferei.  
 Temperatura aerului (ta,x+Δx

τ  [°C]) la momentul oarecare τ şi în poziţia oarecare (x+Δx 
[m]) din LHTES, se determină pe baza temperaturii aerului din poziţia anterioară (x [m]) 
pentru acelaşi moment de timp τ, cu relaţia: 

 푡 , = 푡 , − 푡 , − 푡 , ⋅ 푒 ̇ ⋅ ⋅
∙

 (5.9) 

unde 푡 ,  [°C] este temperatura PCM la momentul anterior τ-Δτ şi poziţia x. 
 Temperatura PCM (푡 ,  [°C]) la momentul oarecare τ şi poziţia oarecare x se 
determină din bilanţul termic dintre aer şi PCM: 

 푡 , = 푡 , −
훥푄 ,

푚  ⋅ 푐 (푡 , ) + 휌 ⋅ 푉 ⋅ 푐
 (5.10) 

unde Δ푄 ,  [J] este cantitatea de căldură schimbată între aer şi PCM, determinată conform 
legii conservării energiei rel. (5.6): 

 Δ푄푎,푃퐶푀 = 푉̇푎 ⋅ 휌푎 ⋅ 푐 ⋅ 푡a, Δx
τ − 푡a,x

τ ⋅ Δτ (5.11) 

Soluţia explicită propusă, ţine cont de variaţia căldurii specifice aparente cu 
temperatura. Valoarea efectivă a căldurii specifice aparente se determină pentru temperatura 
PCM corespunzătoare pasului de timp anterior. Soluţia numerică este stabilă în cazul unui pas 
de timp de maxim Δτ = 60 s. 

Fracţia masică de PCM solidificată, respectiv topită (γ [-]), se determină cu relaţia: 

 훾 =
∫ 푐 , ( )(푡 )푑푡

, ( )

∫ 푐 , ( )(푡 )푑푡
, ( )

 (5.12) 
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Pe baza sistemului de ecuaţii ale modelului matematic anterior prezentat s-a elaborat 
un program de calcul în limbajul C++. 

5.3.5 Dimensionarea LHTES  

5.3.5.1 Determinarea masei necesare de PCM din LHTES 

 Masa totală necesară de PCM (m  [kg]) din LHTES a fost determinată considerȃnd 
posibilitatea de acumulare a frigului pe durata nopţii, pentru un pas de timp Δτ=1 h: 

 푚 =
∑ 푉̇ ⋅ 휌 ⋅ 푐 ⋅ 푡 , − 푡 ⋅ 훥휏 

푙 ,
 (5.13) 

 Valorile orare ale temperaturii exterioare ale aerului din timpul nopţii (text
τ  [°C]) au fost 

preluate din ACS. Temperatura de sfȃrşit a solidificării pentru RT20 este 21.1 °C conform 
(Arkar C., Medved S., 2005). Temperaturile de sfȃrşit ale solidificării pentru RT25 şi RT27 s-
au determinat pe baza măsurătorilor DSC şi s-au obţinut valorile 22.1 °C, respectiv 27.8 °C. 

S-a considerat clădirea de birouri situată în fiecare dintre cele 12 locații studiate. 
Calculul masei de PCM s-a efectuat pentru perioada fiecărei nopţi din toate locaţiile analizate, 
pe întreaga durată a sezonului cald. S-a determinat necesarul orar al masei de PCM în fiecare 
situaţie considerată, fiind eliminate valorile negative rezultate din calcule. În unele cazuri, 
criteriul de determinare a masei totale de PCM a fost dat de potenţialul de răcire în cea mai 
rece lună din sezonul considerat. Pentru determinarea masei totale de PCM, s-au efectuat mai 
multe teste numerice de simulare a funcţionării LHTES. 
 În funcţie de masa de PCM rezultată pentru fiecare locaţie, s-au determinat 
dimensiunile carcasei LHTES: lungime (L [m]), lăţime (l [m]) şi înălţime (h [m]), considerȃnd 
distribuţia uniformă a sferelor cu PCM în carcasa paralelipipedică, prezentată în fig. 5.21. 
 
 

 
Fig. 5.21 Model 3D a LHTES 

 
Valoarea înălţimii s-a considerat h=0.50 m şi corespunde înălţimii uzuale a CTA 

dimensionată corespunzător debitului de aer proaspăt necesar funcţionării clădirii de birouri. 
Lăţimea s-a considerat l=1.50 m. Lungimea LHTES variază în funcţie de masa de PCM 
rezultată pentru fiecare locaţie considerată.   
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5.3.5.2 Calculul căderii de presiune din LHTES 

Căderea de presiune a aerului (Δ푝  [Pa]) care scaldă sferele din LHTES a fost 
determinată conform relaţiei: 

 Δ푝 = 휉 ⋅
휌 ⋅ 푤

2  (5.14) 

unde w [m/s] este viteza aerului în secţiunea liberă şi ξ [-] coeficientul căderii de presiune 
locală la curgerea prin medii poroase, determinat cu relaţia (Idelcik I.E., 1984): 

 휉 = 푘 ⋅ 휆 ⋅
퐿
푑  (5.15) 

unde kfil [-] este coeficientul de filtrare, λp [-] este coeficientul căderii de presiune 
corespunzătoare unui rȃnd de sfere, determinat în funcţie de valoarea criteriului Reynolds şi 
diametrul sferei dsf =0.05 m. 
 Coeficientul de filtrare kfil s-a determinat cu relaţia: 

 푘 =
1.53
휀 .  (5.16) 

unde εp [-] este porozitatea stratului de sfere, determinat cu relaţia: 

 휀 = 1 −
휋

6 ⋅ (1 − cos휃 ⋅ 1 + 2 ⋅ cos휃 )
 (5.17) 

unde θp = 90° este unghiul de amplasare relativă a sferelor. 
Coeficientul rezistenţei gazodinamice corespunzător unui rȃnd de sfere λp se determină 

cu relaţia (Idelcik I.E., 1984): 

 λ =
30
Re +

3
Re0.7 + 0.3 (5.18) 

5.3.6 Determinarea consumurilor de energie electrică şi determinarea COP 

 Consumatorii de energie electrică ai sistemului de răcire propus în cadrului studiului 
sunt: ventilatorul care asigură circulaţia aerului şi care acoperă căderea de presiune din 
LHTES şi compresorul chiller-ului. 
 Puterea electrică necesară funcţionării ventilatorului (Pvent [W]) s-a determinat cu 
relaţia: 

 푃 =
푉̇ ⋅ Δ푝
휂  (5.19) 

unde ηvent = 80 % este randamentul considerat al ventilatorului. 
 Puterea electrică necesară funcţionării compresorului agregatului de apă răcită 
(Pag,r [W]) s-a determinat cu relaţia: 

 푃 , =
푄̇AP

퐶푂푃 ,
 (5.20) 
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unde COPag,r este coeficientul de performanţă al chiller-ului determinat în funcţie de 
temperatura exterioară (text [°C]) , cu relaţia propusă de (Porumb R.A., et al., 2016), (Porumb 
B.A., et al., 2016): 

 퐶푂푃 , = 0.0035 ⋅ 푡 − 0.3372 ⋅ 푡 + 10.287 (5.21) 

Agentul frigorific al chiller-ului a fost considerat R410A, iar condiţiile de lucru ale 
vaporizatorului, au fost considerate constante şi determinate considerând regimul termic al 
apei de răcire preparate de chiller: 7 ºC pe turul instalaţiei de climatizare, la ieşirea din chiller 
şi 12 ºC pe returul instalaţiei de climatizare, la intrarea în chiller. 

COP a fost adoptat ca indicator pentru evaluarea energetică a LHTES considerat ca 
aparat termic suplimentar în sistemul de răcire a aerului proaspăt. 

COP pentru sistemul de referinţă (COPref [-]) s-a determinat ca raport dintre energia 
cumulată necesară pentru răcirea aerului proaspăt, ca efect util, şi energia cumulată necesară 
funcţionării compresorului, ca şi consum de energie: 

 퐶푂푃 =
푄

퐸 ,
 (5.22) 

unde QAP [kWh] este energia termică cumulată necesară răcirii aerului generată de sistemul de 
referinţă şi Eel,comp [kWh] este energia electrică cumulată consumată de compresorul 
agregatului de apă răcită. 
 COP pentru sistemul propus (COPpr [-]) s-a determinat ţinȃnd cont şi de consumurile 
energetice suplimentare ale ventilatorului, atȃt în timpul zilei în perioada de cedare a frigului, 
cȃt şi în timpul nopţii în perioada de acumulare a frigului, pe baza relaţiei: 

 COPpr =
푄AP

퐸el,vent + 퐸el,comp
 (5.23) 

unde Eel,vent [kWh] este energia electrică cumulată consumată de ventilator. 

5.4 Rezultate şi discuţii 

5.4.1 Validarea modelului matematic 

 Acurateţea modelului matematic bazat pe ecuaţiile explicite ale variaţiei căldurii 
specifice aparente cu temperatura, a fost testată prin compararea rezultatelor obţinute prin 
modelare, cu rezultatele unor măsurători experimentale disponibile în literatura de specialitate 
(Arkar C., Medved S., 2005). 
 Componenta principală a standului experimental, prezentat în (Arkar C., Medved S., 
2005), este un schimbător de căldură regenerativ tip LHTES format dintr-o manta cilindrică 
izolată termic, care conţine sfere din polietilenă umplute cu parafina RT20. 
 Standul utilizat în (Arkar C., Medved S., 2005) este dotat cu un sistem de răcire, 
respectiv încălzire a aerului, care are rolul de agent termic, un ventilator necesar circulaţiei 
aerului şi clapete de reglare a debitului aerului. Sistemul de achiziţie de date permite citirea 
temperaturilor aerului la intrare şi ieşire din LHTES, temperatura RT20 pe durata solidificării, 
respectiv topirii şi viteza de circulaţie, respectiv debitul volumic al aerului. 
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Fig. 5.22 prezintă modelul fizic al LHTES experimental analizat în (Arkar C., Medved S., 
2005), punctele de măsurare ale temperaturii PCM în interiorul câte unei sfere din rȃndul 16 şi 
rȃndul 35: Θ1, Θ2 şi Θ3 (câte 3 puncte de măsură), şi punctele de măsurare ale temperaturii 
aerului la intrare (ta,i [°C]) şi la ieşire (ta,e [°C]) din LHTES. Modelul fizic considerat 
presupune o dispunere uniformă a sferelor.  
 

 
 

Fig. 5.22 Modelul fizic al LHTES  
(conf. cu ref. Arkar C., Medved S., 2005) 

 
În (Arkar C., Medved S., 2005) s-au efectuat patru seturi de măsurători experimentale: 
- două procese de solidificare, la debitele volumice ale aerului de: 76 m3/h şi 166 m3/h; 
- două procese de topire, la debitele volumice ale aerului de 108 m3/h şi 215 m3/h. 
 
În condiţiile precizate în (Arkar C., Medved S., 2005) temperaturile aerului la ieşirea 

din LHTES au fost estimate cu modelul matematic propus. 
Pentru LHTES utilizat în experimentele din (Arkar C., Medved S., 2005) a fost aplicat 

modelul matematic propus în acest studiu. 
S-a efectuat o validare calitativă prin intermediul reprezentărilor grafice şi o validare 

cantitativă prin calculul abaterilor dintre valorile calculate şi cele măsurate. Au fost 
considerate ca şi criterii de evauare a preciziei de modelare, cu denumirile consacrate în limba 
engleză Mean bias error (MBE) şi root mean square error (RMSE): 

 푀퐵퐸 =
1

푛 ⋅ 푚
(푐 − 푚 ) (5.24) 

 푅푀푆퐸 =
1
푚

1
푛 ⋅ (푐 − 푚 )  (5.25) 
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unde n este numărul de date măsurate şi calculate, m  este valoarea medie a datelor măsurate, 
ci sunt valorile calculate şi mi sunt valorile măsurate. Abaterile MBE şi RMSE s-au exprimat 
în procente. 

Fig. 5.23 şi 5.24 prezintă variaţia valorii medii a temperaturii măsurate cu 
termometrele dispuse în secţiunea suprafeţei libere de circulaţie a aerului la intrare, respectiv 
ieşire din LHTES şi temperaturile aerului la ieşire din LHTES estimate de modelul 
matematic, prin utilizarea metodelor VT şi EX. 
 

  
Fig. 5.23 Temperaturile aerului măsurate (Arkar C., Medved S., 2005) şi estimate la solidificare 

 

  
Fig. 5.24 Temperaturile aerului măsurate (Arkar C., Medved S., 2005)  şi estimate la topire 

 
 În scopul validării, s-au evaluat metodele propuse de utilizare ale variaţiei căldurii 
specifice aparente cu temperatura din modelul matematic: VT şi EX. Conform fig. 5.23 şi 
5.24 ambele metode sunt capabile să estimeze cu precizie rezonabilă temperaturile aerului la 
ieşire din LHTES. Dintre cele două metode, acurateţea cea mai ridicată s-a observat la 
simularea prin metoda EX. 
 Fig. 5.25 prezintă capacitatea modelului matematic de a estima temperatura PCM pe 
durata proceselor de solificare. 

Avantajele metodei EX sunt evidente, în special la estimarea temperaturii PCM pe 
durata procesului de solidificare. Considerȃnd variaţia exactă a căldurii specifice aparente 
determinate pe baza măsurătorilor furnizate de DSC, curba de variaţie a temperaturii PCM 
rezultate în urma simulării experimentului estimează cu precizie ridicată rezultatele 
măsurătorilor. La simularea cu metoda VT temperatura PCM rezultată pe durata schimbării de 
fază prezintă o variaţie relativ redusă, temperatura fiind relativ constantă. Conform metodei 
VT, schimbarea de fază încetează brusc, modelul simulȃnd un transfer de căldură sensibilă 
între PCM şi aer, care nu corespunde cu rezultatele experimentale în zona respectivă. 
 

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Te
m

pe
ra

tu
ra

 a
er

 [°
C]

Timp [h]

Debit aer 76 m3/h
ta,i ta,e VT EX

Viteza intrare aer: 0.23 m/s

Medie Re: 778

8

13

18

23

28

33

0 2 4 6 8 10

Te
m

pe
ra

tu
ra

 ae
r [

°C
]

Timp [h]

Debit aer 166 m3/h
ta,i ta,e VT EX

Medie Re: 1714
Viteza intrare aer: 0.51 m/s

10

15

20

25

30

35

0 2 4 6 8 10 12 14

Te
m

pe
ra

tu
ra

 a
er

 [°
C]

Timp [h]

Debit aer 108 m3/h
ta,i ta,e VT EX

Viteza intrare aer: 0.33 m/s

Medie Re: 1006
10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6 7

Te
m

pe
ra

tu
ra

 ae
r [

°C
]

Timp [h]

Debit aer 215 m3/h
ta,i ta,e VT EX

Medie Re: 1984
Viteza intrare aer: 0.66 m/s



107 
 

  

  
Fig. 5.25 Temperaturile PCM măsurate (Arkar C., Medved S., 2005) şi estimate la solidificare 
  
 Fig. 5.26 prezintă capacitatea modelului de a estima temperatura PCM pe durata 
proceselor de topire. 
 

  

  
Fig. 5.26 Temperaturile PCM măsurate (Arkar C., Medved S., 2005) şi estimate la topire 

 
Avantajele utilizării metodei EX sunt observate şi în cazul simulării proceselor de 

topire a PCM, conform fig. 5.26, metoda EX furnizȃnd rezultate mai precise comparativ cu 
metoda VT. 
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Tab. 5.6 prezintă evaluarea modelului matematic, utilizȃnd cele două metode de 
estimare a căldurii specifice aparente în funcţie de valorile abaterilor MBE şi RMSE. 

 
Tab. 5.6 Valorile MBE şi RMSE 

Proces/ 
Viteză 

Rȃnd Metodă MBE [%] RMSE [%] 
θ1 θ2 θ3 ta,e θ1 θ2 θ3 ta,e 

Răcire 
0.23 m/s 

16 VT 7.035 4.217 5.966 3.403 12.230 7.561 10.738 4.359 
EX 5.846 4.155 4.705 2.999 8.642 5.538 7.058 3.742 

Încălzire 
0.33 m/s 

35 VT 7.132 6.993 7.234 4.428 10.897 10.981 11.364 5.710 
EX 2.988 2.898 4.449 2.572 4.500 4.858 6.847 2.690 

Răcire 
0.51 m/s 

16 VT 6.963 4.419 6.648 3.637 11.263 7.445 10.098 4.559 
EX 4.080 3.951 3.007 2.264 5.380 5.681 3.724 2.815 

Încălzire 
0.66 m/s 

35 VT 5.359 6.471 8.304 3.138 9.047 10.377 12.888 4.107 
EX 3.107 4.115 7.768 1.475 6.354 7.783 11.572 2.110 

 
Analizȃnd acurateţea modelului matematic, în funcţie de abaterile MBE şi RMSE se 

observă că modelul matematic bazat pe metoda EX furnizează valori mai precise comparativ 
cu metoda VT. 

5.4.2 Caracteristicile LHTES proiectate 

Considerȃnd clădirea de birouri amplasată în cele 12 locaţii, s-a determinat de fiecare 
dată masa de PCM aplicȃnd metodologia prezentată anterior. Tab. 5.7 prezintă masa de PCM 
necesară pentru fiecare locaţie, precum şi două categorii de mase specifice de PCM, una 
raportată la aria utilă desfăşurată şi una raportată la debitul volumic de aer proaspăt. 
 

Tab. 5.7 Masa necesară de PCM din componenţa LHTES 
Locaţie Masă 

totală 
[kg] 

Masă 
specifică 

[kgPCM/m2]* 

Masă 
specifică 

[kgPCM/m3/h]** 
Cluj-Napoca 3095 1.20 0.42 

Bucureşti 3345 1.29 0.45 
Budapesta 4812 1.87 0.65 

Paris 3364 1.31 0.45 
Milano 4325 1.68 0.58 
Berlin 3650 1.42 0.49 
Sevilia 2800 1.08 0.38 

Katerini 3307 1.28 0.44 
Roma 2864 1.11 0.38 
Blythe 6577 2.55 0.88 
Cairo 6691 2.60 0.90 

Phoenix 6966 2.70 0.94 
*raportată la aria utilă desfăşurată a clădirii; 

**raportată la debitul volumic de aer proaspăt; 
 
 Masele specifice ale PCM obținute în cadrul studiului pot fi considerate recomandări 
pentru dimensionarea preliminară a sistemelor LHTES, în contextul în care în literatura de 
specialitate, nu există suficiente recomandări de acest tip. Valorile specifice obţinute din 
calcule, sunt considerabil mai reduse decât cele propuse pentru o clădire rezidențială cu 
consum redus de energie, echipată cu un alt tip de sistem de ventilație și răcire, dimensionat 
corespunzător condițiilor climatice din Ljubljana, Slovenia (Arkar C., Medved S., 2007). 
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Acest studiu recomandă o valoare specifică a masei de PCM raportată la aria utilă desfăşurată 
de 6.4 kgPCM/m2, iar (Arkar C., et al., 2007) recomandă o valoare specifică a debitului 
volumic de aer proaspăt raportată la unitatea de masă de PCM de 0,5 m3/h/kgPCM, echivalentă 
cu 2 kgPCM/m3/h. 
 Intervalul de valori ale masei de PCM, raportate la unitatea de debit volumic de aer 
proaspăt (1-1.5) kgPCM/m3/h este recomandată de (Medved S., Arkar C., 2008) pentru şase 
oraşe din Europa. (Osterman E., et al., 2012) recomandă valori a masei de PCM raportate la 
aria utilă desfăşurată între (3-30) kgPCM/m2. În cazul unei locuinţe unifamiliale situate în 
Franţa, se recomandă valorile specifice ale masei de PCM raportate la aria utilă desfăşurată de 
7 kgPCM/m2, respectiv raportată la debitul volumic de aer proaspăt 4.66 kgPCM/m3/h (Borderon 
J., et al., 2015). 
 În funcţie de masa de PCM determinată, s-au dimensionat LHTES corespunzătoare  
fiecărei locaţii. Tab. 5.8 prezintă: numărul şi lungimile regeneratoarelor LHTES, debitele şi 
vitezele aerului proaspăt, valoarile medie a invariantului Reynolds determinat în secţiunea 
liberă (Re mediu [-]) şi căderile medii de presiune (Δpa [Pa]). 
 

Tab. 5.8 LHTES dimensionate pentru fiecare locaţie analizată 
Locaţie Nr. 

LHTES 
[buc] 

h 
[m] 

l 
[m] 

L  
[m] 

Debit 
aer 

[m3/h] 

Viteza 
aer 

[m/s] 

Re 
mediu 

[-] 

Δpa 

mediu 
[Pa] 

Cluj-Napoca 4 0.5 1.5 3.25 1862 0.68 2185 209 
Bucureşti 4 

  
3.50 1862 0.68 2165 225 

Budapesta 6 
  

3.35 1242 0.46 1484 101 
Paris 4 

  
3.50 1862 0.68 2178 231 

Milano 6 
  

3.00 1242 0.46 1460 93 
Berlin 6 

  
2.60 1242 0.46 1493 80 

Sevilia 4 
  

3.00 1862 0.68 2148 193 
Katerini 6 

  
2.30 1242 0.46 1452 68 

Roma 4 
  

3.00 1862 0.68 2144 196 
Blythe 6 

  
4.50 1242 0.46 1471 132 

Cairo 6 
  

4.70 1242 0.46 1454 143 
Phoenix 6 

  
4.85 1242 0.46 1444 149 

5.4.3 Eficienţa energetică a LHTES conform evaluării numerice 

Simulările numerice realizate cu modelul propus au fost realizate considerȃnd 
temperatura iniţială a PCM din interiorul LHTES constantă şi egală cu 30 °C în toate sferele. 
Pasul de timp utilizat pentru realizarea calculelor a fost de 60 s, iar rezulatele obţinute, au fost 
salvate într-un fişier Excel cu frecvenţa de o înregistrare la 60 minute.  

5.4.3.1 Contribuţia LHTES la producerea frigului 

Contribuţia LHTES la acoperirea necesarului de frig 
Tab. 5.9 prezintă contribuţia LHTES şi a bateriei de răcire la producerea frigului 

necesar pentru răcirea aerului proaspăt. 
Tab. 5.10 prezintă ponderile lunare ale LHTES şi ale bateriei de răcire în asigurarea 

necesarul de frig pentru răcirea aportului de aer proaspăt. 
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Tab. 5.9 Contribuţia LHTES şi a bateriei de răcire la asigurarea necesarului de frig  
pentru răcirea aerului proaspăt [kWh] 

Locaţie Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Sezon 
Cluj-Napoca – – – 246/203 228/147 837/260 524/307 288/90 – – 2122/1007 
Bucureşti – – 185/123 494/188 866/565 971/966 1526/558 520/161 – – 4563/2561 
Budapesta – – – 681/290 402/886 971/1122 718/563 40/57 – – 2814/2918 
Paris – – – – 209/214 525/444 497/302 298/96 – – 1528/1057 
Milano – – 265/200 1152/633 1325/2254 1208/2421 1138/2387 877/642 208/199 – 6172/8737 
Berlin – – – 302/132 222/384 1487/1767 849/555 – – – 2860/2792 
Sevilia – – 30/43 24/95 916/692 1453/1416 1409/1531 618/347 – – 4444/4123 
Katerini – – – – 152/447 188/882 68/972 113/222 – – 521/2525 
Roma – – – – 357/858 411/2526 448/3150 228/1183 – – 1444/7751 
Blythe 221/211 665/668 2542/1748 2484/3094 3380/4364 1867/6335 1309/7860 1873/3329 1367/1490 512/436 16221/29535 
Cairo 558/445 256/344 803/1008 2042/2338 2575/2835 2585/3282 2809/3670 1506/2885 1281/1875 419/686 14834/19368 
Phoenix 339/250 388/292 1626/1460 2067/2761 1995/5446 1293/6892 1609/5971 1810/3355 1607/2055 294/371 13028/28852 

 
Tab. 5.10 Ponderile LHTES şi ale bateriei de răcire în asigurarea necesarului de frig 

Locaţie Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov 

Cluj-Napoca – – – 55/45% 61/39% 76/24% 63/37% 76/24% – – 
Bucureşti – – 60/40% 72/28% 61/39% 50/50% 73/27% 76/24% – – 
Budapesta – – – 70/30% 31/69% 46/54% 56/44% 42/58% – – 
Paris – – – – 49/51% 54/46% 62/38% 76/24% – – 
Milano – – 57/43% 65/35% 37/63% 33/67% 32/68% 58/42% 51/49% – 
Berlin – – – 70/30% 37/63% 46/54% 60/40% – – – 
Sevilia – – 41/59% 20/80% 57/43% 51/49% 48/52% 64/36% – – 
Katerini – – – – 25/75% 18/82% 7/93% 34/66% – – 
Roma – – – – 29/71% 14/86% 12/88% 16/84% – – 
Blythe 51/49% 50/50% 59/41% 45/55% 44/56% 23/77% 14/86% 36/64% 48/52% 54/46% 
Cairo 56/44% 43/57% 44/56% 47/53% 48/52% 44/56% 43/57% 34/66% 41/59% 38/62% 
Phoenix 58/42% 57/43% 53/47% 43/57% 27/73% 16/84% 21/79% 35/65% 44/56% 44/56% 

 
Influenţa temperaturii exterioare 
Contribuţia LHTES în producerea frigului necesar răcirii aerului proaspăt este 

influenţată, în mod sensibil, de modul de variaţie a temperaturii exterioare.  
În vederea analizei influenţei temperaturii exterioare asupra comportării LHTES s-au 

detaliat rezultatele obţinute pentru mai multe locaţii reprezentative pentru fiecare zonă 
climatică, ţinȃndu-se cont şi de particularităţile specifice acestor locaţii: amplitudinea 
oscilaţiilor zilnice de temperatură şi fluctuaţii importante ale temperaturii exterioare pe durata 
sezonului cald. În cazul în care există locaţii caracterizate prin comportări asemănătoare ale 
LHTES, a fost aleasă cȃte o singură locaţie, pentru reprezentarea grafică a rezultatelor 
obţinute.   

În continuare, sunt prezentate pentru fiecare locaţie, următorii parametrii: 
- Valorile frigului produs lunar, pentru răcirea aerului proaspăt de către LHTES şi de 

către bateria de răcire; 
- Ponderile LHTES şi ale bateriei de răcire în frigul produs; 
- Variaţia orară a temperaturii exterioare; 
- Temperatura de sfȃrşit a procesului de solidificare a PCM. 
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 În fig. 5.27 sunt prezentate valorile parametrilor consideraţi, pentru Cluj-Napoca. 
 

  
Fig. 5.27 Frigul produs lunar de LHTES şi de baterie (stȃnga). 

Ponderile LHTES şi ale bateriei (dreapta) în frigul produs,  
temperatura exterioară şi temperatura de sfȃrşit de solidificare, Cluj-Napoca 

 
 În Cluj-Napoca, în perioadele de vȃrf de consum, LHTES are contribuţia cea mai 
ridicată: 61 %, 76 % şi 63 % pentru lunile: iunie, iulie, respectiv august. 
 O contribuţie semnificativă s-a observat şi în luna septembrie, dar în perioada 
respectivă, valorile necesarului de frig, respectiv ale frigul produs de LHTES şi baterie sunt 
reduse. În septembrie, posibilităţile de acumulare ale frigului sunt ridicate datorită 
temperaturilor scăzute din timpul nopţilor, ceea ce corelat cu necesarul de frig redus datorită 
temperaturilor moderate din timpul zilelor, explică ponderea ridicată a LHTES. 

În fig. 5.28 sunt prezentate valorile parametrilor consideraţi, pentru Paris. 
 

  
Fig. 5.28 Frigul produs lunar de LHTES şi de baterie (stȃnga). 

Ponderile LHTES şi ale bateriei (dreapta) în frigul produs,  
temperatura exterioară şi temperatura de sfȃrşit de solidificare, Paris 

 
În Paris, pe perioada lunii iunie contribuţia LHTES este sub 50 % din nesecarul de 

frig, deoarece în timpul zilei temperaturile sunt relativ scăzute, ceea ce determină să fie rar 
îndeplinite condiţiile de funcţionare ale LHTES. În consecinţă, conform simulării numerice, 
numărul total de intervale de cedare a frigului de către PCM din LHTES pe durata lunii iunie 
este de numai 17 h, un număr foarte mic faţă de cel coresunzător perioadelor de vȃrf de 
consum din iulie şi august, în care cedarea frigului are loc timp de 45 h, respectiv 42 h. 

Luna în care LHTES are cea mai ridicată contribuţie, respectiv 76% din necesarul de 
frig, este septembrie. Deşi durata totală de cedare a frigului este de numai 18 h, similar lunii 
iunie, contribuţia LHTES este ridicată datorită condiţiilor favorabile de acumulare a frigului, 
temperaturile fiind reduse în timpul nopţii. Numărul orelor de funcţionare a LHTES este 
scăzut, deoarece sunt rare şi scurte, perioadele în care în timpul zilei, temperaturile exterioare 
depăşesc temperatura de confort interior. 
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În fig. 5.29 sunt prezentate valorile parametrilor consideraţi, pentru Milano. 
 

  
Fig. 5.29 Frigul produs lunar de LHTES şi de baterie (stȃnga). 

Ponderile LHTES şi ale bateriei (dreapta) în frigul produs,  
temperatura exterioară şi temperatura de sfȃrşit de solidificare, Milano 

 
 În Milano, LHTES are o contribuţie relativ scăzută în lunile cu vȃrf de consum (iunie, 
iulie şi august), deoarece în aceste luni, posibilităţile de acumulare a frigului sunt limitate, 
datorită temperatrilor ridicate din timpul nopţilor. În aceste luni, cererea de frig este mare, 
numărul intervalelor de cedare a frigului acumulat în LHTES din aceste luni de vârf, este cel 
mai ridicat (115-125) h. Posibilitatea redusă de acumulare a frigului în LHTES, combinată cu 
necesarul de frig ridicat, determină ponderea redusă a LHTES în frigul produs. 
 În lunile aprilie, mai, septembrie şi octombrie ponderea LHTES este de peste 50 %, 
datorită condiţiilor favorabile de acumulare a frigului, nopţile fiind mai reci. În lunile aprilie 
şi octombrie, necesarul de frig este relativ redus, numărul intervalelor de cedare a frigului 
fiind de 19 h, respectiv 20 h. În lunile mai şi august orele de cedare a frigului sunt de 96 h, 
respectiv 84 h. Condiţiile favorabile de acumulare a frigului în LHTES, împreună cu 
necesarul de frig redus, determină ponderea ridicată a LHTES în frigul produs. 

În fig. 5.30 sunt prezentate valorile parametrilor consideraţi, pentru Sevilia. 
 

  
Fig. 5.30 Frigul produs lunar de LHTES şi de baterie (stȃnga). 

Ponderile LHTES şi ale bateriei (dreapta) în frigul produs,  
temperatura exterioară şi temperatura de sfȃrşit de solidificare, Sevilia 

 
 În Sevilia, în lunile aprilie şi mai necesarul de frig este redus faţă de lunile din restul 
sezonului cald. În lunile aprilie şi mai temperaturile exterioare din timpul zilei sunt relativ 
reduse astfel încȃt nu sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare a LHTES. Datorită duratei 
reduse de funcţionare, LHTES are o contribuţie de 41 % pentru luna aprilie şi o contribuţie de 
20 % în mai.  

În perioada de vȃrf de consum LHTES are o pondere importantă: 57 %, 51 % şi 48 % 
pentru lunile iunie, iulie, respectiv august. În aceste luni, temperaturile aerului sunt suficient 
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de scăzute noaptea, astfel încȃt să permită acumularea frigului, iar ziua temperatura exterioară 
depăşeşte considerabil temperatura de confort interior. În aceste condiţii, amplitidinile zilnice 
ale temperaturii favorizează funcţionarea LHTES.  
 În septembrie, datorită condiţiilor favorabile acumulării a frigului, LHTES asigură 
64% din frigul total produs. Pe durata zilei, condiţiile de funcţionare ale LHTES sunt 
îndeplinite, fiind atȃt necesară cȃt şi posibilă, răcirea aerului proaspăt în LHTES. 
 Situaţiile corespunzătoare locaţiilor prezentate şi interpretate sunt specifice pentru 
majoritatea zonelor climatice analizate din Europa. 
 Un caz particular este reprezentat de Katerini, pentru care parametrii investigaţi sunt 
prezentaţi în fig. 5.31. În această locaţie, utilizarea LHTES este limitată din cauza 
amplitudinii reduse a oscilaţiilor zilnice ale temperaturii aerului exterior. 
 

  
Fig. 5.31 Frigul produs lunar de LHTES şi de baterie (stȃnga). 

Ponderile LHTES şi ale bateriei (dreapta) în frigul produs,  
temperatura exterioară şi temperatura de sfȃrşit de solidificare, Katerini 

 
Contribuţia LHTES la producerea de frig se încadrează în intervalul (7-34) %. 

Amplitudinea zilnică scăzută a oscilaţiilor de temperatură, datorate situării în vecinătatea 
Mării Egee, reduce posibilitatea acumulării şi cedării frigului în condiţii optime.  
Situaţia este similară cu Roma, care se află în apropierea Mării Mediterane. 

În fig. 5.32 şi 5.33 sunt prezentate valorile parametrilor consideraţi, pentru Blythe şi 
Phoenix. În Blythe şi Phoenix, în perioadele mai răcoroase ale sezonului cald, LHTES are 
contribuţii semnificative la producerea frigului. În perioadele de vȃrf de consum, din cauza 
condiţiilor nefavorabile acumulării frigului contribuţia LHTES în frigul produs, scade.  

 
 

  
Fig. 5.32 Frigul produs lunar de LHTES şi de baterie (stȃnga). 

Ponderile LHTES şi ale bateriei (dreapta) în frigul produs,  
temperatura exterioară şi temperatura de sfȃrşit de solidificare, Blythe 
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Fig. 5.33 Frigul produs lunar de LHTES şi de baterie (stȃnga). 

Ponderile LHTES şi ale bateriei (dreapta) în frigul produs,  
temperatura exterioară şi temperatura de sfȃrşit de solidificare, Phoenix 

  
 În fig. 5.34 sunt prezentate valorile parametrilor consideraţi, pentru Cairo. 
 

  
Fig. 5.34 Frigul produs lunar de LHTES şi de baterie (stȃnga). 

Ponderile LHTES şi ale bateriei (dreapta) în frigul produs,  
temperatura exterioară şi temperatura de sfȃrşit de solidificare, Cairo 

 
 Datorită variaţiilor relativ uniforme ale temperaturii zilnice medii pe durata sezonului 
cald, ponderea LHTES în producţia de frig este relativ constantă în fiecare lună.  
 Tab. 5.11 prezintă câteva caracteristici ale necesarului de frig: total, referitor la aportul 
de aer proaspăt şi referitor la LHTES.  
 

Tab. 5.11 Câteva caracteristici ale necesarului de frig  
Locaţie Necesar 

frig maxim 
răcire aer 
proaspăt 

[kW] 

Necesar frig 
sezonier 

răcire aer 
proaspăt 

[kWh/sezon] 

Necesar 
frig maxim 

total 
[kW] 

Necesar frig 
sezonier 

total 
[kWh/sezon] 

Pondere aer 
proaspăt din 

necesar  
frig total  
(sezon) 

Pondere 
LHTES 

din 
necesar 

frig total 
(sezon) 

Cluj-Napoca 23.3 2643 130.4 85319 3.10% 2.50% 
Bucureşti 32.3 6421 135.4 103089 6.23% 4.40% 
Budapesta 27.7 5240 142.6 91093 5.75% 3.09% 

Paris 26.4 2381 138.8 88060 2.70% 1.74% 
Milano 39 14,541 153.9 144990 10.03% 4.26% 
Berlin 33.7 5478 148.2 78385 6.99% 3.65% 
Sevilia 34.1 8322 190.6 122549 6.79% 3.60% 
Katerini 24 2987 146.4 90580 3.30% 0.58% 
Roma 25.5 9141 140.8 103511 8.83% 1.39% 
Blythe  57.3 45425 193.1 248621 18.27% 6.50% 
Cairo 44.6 33933 175.9 219640 15.45% 6.75% 

Phoenix 56.5 41611 187.7 245313 16.96% 5.31% 
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Se observă că ponderea cea mai ridicată a contribuţiei LHTES în necesarul total de 
frig se constată în zonele aride, zone în care şi necesarul de frig aferent aer proaspăt, are o 
pondere ridicată în necesarul total. În zonele aride, funcţionarea LHTES este favorizată de 
amplitudinile ridicate ale oscilaţiilor zilnice ale temperaturii.  

În Katerini şi Roma, din cauza amplitudinii reduse a oscilaţiilor zilnice ale 
temperaturii, posibilităţile de acumulare ale frigului sunt limitate şi în consecinţă, ponderea 
frigului produs de LHTES din necesarul total de frig, este cea mai scăzut în comparaţie cu 
celelalte locaţii. 

5.4.3.2 Consumurile de energie electrică şi COP  

 S-a determinat energia electrică consumată de sistemul propus prin consumatorii 
specifici: ventilatoare aferente LHTES şi compresorul agregatului de apă răcită şi s-au 
comparat valorile obţinute cu energia electrică consumată de sistemul de referinţă. Eficienţa 
sistemului de răcire propus a fost evaluată prin determinarea COP, care constă în raportul 
dintre energia utilă şi energia consumată.  
 Tab. 5.12 prezintă energia electrică consumată lunar de ventilatoarele din dotarea 
LHTES şi a compresorului agregatului de apă răcită.  
 
Tab. 5.12 Consumul lunar şi sezonier de electricitate al ventilatorului şi compresorului [kWh] 

Locaţie Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Sezon 
Cluj-Napoca – – – 22/49 15/35 67/70 45/74 23/22 – – 173/251 
Bucureşti – – 18/34 36/52 74/153 91/284 130/161 39/39 – – 388/723 
Budapesta – – – 26/71 20/273 35/323 34/144 1/14 – – 115/825 
Paris – – – – 21/51 46/121 56/81 25/23 – – 148/276 
Milano – – 13/48 55/168 56/713 51/731 59/719 46/165 12/48 – 293/2591 
Berlin – – – 11/33 9/104 58/527 37/141 – – – 115/794 
Sevilia – – 4/10 1/22 103/182 143/417 148/457 73/83 – – 471/1172 
Katerini – – – – 7/119 6/239 4/242 7/55 – – 29/654 
Roma – – – – 47/211 49/719 48/915 44/300 – – 195/2152 
Blythe  12/52 39/179 91/584 99/1115 99/1797 77/2640 74/3357 81/1182 63/460 31/111 666/11,477 
Cairo 31/124 15/87 42/274 104/733 110/970 111/1140 108/1298 96/928 91/526 26/195 735/6274 
Phoenix 17/70 26/75 72/458 96/917 83/2165 76/2798 71/2306 67/1161 93/653 23/91 624/10,695 

 
Tab. 5.13 prezintă ponderea contribuţiei ventilatoarelor din dotarea LHTES şi a 

compresorul agregatului de apă răcită din energia electrică consumată lunar.  
 

Tab. 5.13 Ponderea ventilatorului şi a compresorului în consumul de energie electrică 
Locaţie Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Sezon 
Cluj-Napoca – – – 31/69% 30/70% 49/51% 38/62% 51/49% – – 41/59% 
Bucureşti – – 34/66% 41/59% 33/67% 24/76% 45/55% 50/50% – – 35/65% 
Budapesta – – – 27/73% 7/93% 10/90% 19/81% 1/99% – – 12/88% 
Paris – – – – 29/71% 28/72% 41/59% 52/48% – – 35/65% 
Milano – – 21/79% 25/75% 7/93% 7/93% 8/92% 22/78% 20/80% – 10/90% 
Berlin – – – 25/75% 8/92% 10/90% 21/79% – – – 12/88% 
Sevilia – – 27/73% 2/98% 36/64% 25/75% 25/75% 47/53% – – 29/71% 
Katerini – – – – 6/94% 3/97% 2/98% 12/88% – – 4/96% 
Roma – – – – 18/82% 6/94% 5/95% 13/87% – – 8/92% 
Blythe  19/81% 18/82% 14/86% 8/92% 5/95% 3/97% 2/98% 6/94% 12/88% 22/78% 5/95% 
Cairo 20/80% 15/85% 13/87% 12/88% 10/90% 9/91% 8/92% 9/91% 15/85% 12/88% 10/90% 
Phoenix 19/81% 25/75% 14/86% 9/91% 4/96% 3/97% 3/97% 5/95% 12/88% 20/80% 6/94% 
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 Fig. 5.35 prezintă comparaţia dintre COP realizat de sistemul de referinţă şi COP 
realizat de sistemul propus cu LHTES. COP a fost determinat ca raport dintre producţia 
sezonieră de frig şi consumul sezonier cumulat de electricitate, pentru fiecare locaţie. 
 

 
Fig. 5.35 COP sezonier pentru sistemul de referinţă şi sistemul propus 

 
 Fig. 5.36 prezintă creşterea COP determinată de utilizarea LHTES faţă de COP 
corespunzător sistemului de referinţă, raportat la durata sezonului cald. 
  

 
Fig. 5.36 Majorarea COP realizată de sistemul propus faţă de sistemul de referinţă 

 
Cea mai redusă majorare a COP s-a constatat în Katerini şi Roma, din cauza valorii 

reduse a amplitudinii oscilaţiilor zilnice de temperatură. Majorări importante ale COP s-au 
observat în locaţiile din zone cu climat continental şi oceanic: Cluj-Napoca, Bucureşti, 
Budapesta şi Berlin, unde majorările depăşesc 70 %. În Paris, oraş situat în zona climatică 
oceanică, majorarea COP este de 56 %. În zonele climatice subtropicale şi mediteraneene 
unde sunt situate Milano şi Sevilia creşterile de COP sunt de aproximativ 50 %. Dintre 
locaţiile amplasate în zonele aride, în Cairo s-a înregistrat cea mai semnificativă majorare a 
COP, datorită lipsei fluctuaţiilor importante ale temperaturii medii zilnice pe durata sezonului 
cald. În Blythe şi Phoenix majorările sunt mai scăzute din cauza posibilităţii reduse de 
acumulare a frigului în perioadele de vȃrf de consum. Zonele aride sunt caracterizate de 
temperaturi diurne ridicate şi de o amplitudine ridicată a oscilaţiilor zilnice de temperatură. În 
consecinţă, diferenţele ridicate dintre temperaturile de schimbare de fază şi aer determină o 
acumulare sporită de frig şi implicit, o răcire eficientă a aerului proaspăt. 
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 Tab. 5.14 prezintă valorile COP ale sistemului de referinţă şi ale sistemului propus 
pentru lunile de exploatare şi întreg sezonul cald pentru toate locaţiile analizate. 
 

Tab. 5.14 Valorile COP ale sistemului de referinţă şi ale sistemului propus 
Locaţie Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Sezon 
Cluj-Napoca – – – 4.00/6.33 3.89/7.46 3.61/7.97 4.00/6.95 3.92/8.43 – – 3.83/7.40 
Bucureşti – – 3.63/6.02 3.56/7.72 3.63/6.31 3.47/5.16 3.46/7.16 3.79/8.74 – – 3.54/6.41 
Budapesta – – – 3.88/10.03 3.31/4.39 3.54/5.85 3.80/7.21 4.11/6.83 – – 3.59/6.10 
Paris – – – – 4.05/5.88 3.70/5.80 3.76/5.85 3.80/8.16 – – 3.81/5.93 
Milano – – 4.07/7.68 3.63/8.01 3.18/4.65 3.28/4.64 3.34/4.53 3.75/7.18 4.06/6.84 – 3.38/5.17 
Berlin – – – 3.72/9.89 3.62/5.38 3.36/5.56 3.76/7.88 – – – 3.50/6.20 
Sevilia – – 4.19/5.15 4.25/5.22 3.69/5.63 3.41/5.13 3.37/4.86 3.91/6.17 – – 3.51/5.22 
Katerini – – – – 3.76/4.75 3.69/4.36 3.99/4.23 4.00/5.44 – – 3.83/4.46 
Roma – – – – 4.02/4.71 3.52/3.83 3.44/3.74 3.93/4.10 – – 3.61/3.92 
Blythe 3.93/6.73 3.62/6.13 2.94/6.35 2.75/4.59 2.41/4.08 2.41/3.02 2.34/2.67 2.80/4.12 3.10/5.46 3.79/6.69 2.61/3.77 
Cairo 3.50/6.47 3.86/5.88 3.52/5.75 3.11/5.23 2.90/5.01 2.86/4.69 2.81/4.61 3.05/4.29 3.50/5.12 3.34/5.00 3.03/4.88 
Phoenix 3.43/6.80 3.81/6.72 3.14/5.82 2.93/4.76 2.51/3.31 2.47/2.85 2.38/3.19 2.82/4.21 3.06/4.91 3.98/5.83 2.72/3.70 
 

Tab. 5.15 prezintă reducerea consumurilor de energie electrică datorate prezenţei 
LHTES în sistemul de răcire a aerului proaspăt comparativ cu sistemul de referinţă. 
 

Tab. 5.15 Reducerea consumului de energie electrică comparativ cu sistemul de referinţă 
Locaţie Sistem 

referinţă 
Sistem 
propus 

Economie de 
energie electrică 

Cluj-Napoca 100% 61% 39% 
Bucureşti 

 
61% 39% 

Budapesta 
 

64% 36% 
Paris 

 
73% 27% 

Milano 
 

67% 33% 
Berlin 

 
59% 41% 

Sevilia 
 

69% 31% 
Katerini 

 
88% 12% 

Roma 
 

93% 7% 
Blythe 

 
70% 30% 

Cairo 
 

63% 37% 
Phoenix 

 
74% 26% 

 
Rezultatele obținute sunt similare cu cele raportate în (Chiu J.N.W., et al., 2013) unde 

s-a obţinut o reducere a consumului de energie electrică cu 50 % a sistemului de răcire și 
ventilare aferent unei case pasive, în condițiile climatice specifice Suediei. De asemenea, 
rezultatele sunt în acord cu (Xie J., et al., 2016), studiu în care reducerea consumului de 
energie electrică a unui sistem de răcire şi ventilare este între (20-50) %, în condiţii climatice 
simulate în laborator. 

5.4.3.3 Indicatori energetici specifici sistemelor de răcire a aerului proaspăt cu LHTES 

Pentru realizarea studiilor de fezabilitate privind eficienţa utilizării PCM în sistemele 
de răcire ale aerului proaspăt, se propun doi noi indicatori energetici specifici:  

- Producția sezonieră specifică de frig [kWh/sezon/kgPCM];  
- Potențialul specific sezonier de economisire a energiei electrice 

[kWh/sezon/kgPCM].  
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Valorile acestor indicatori, care au fost propuşi pentru prima dată în literatură în (Pop 
O.G, et al., 2018)a, au fost determinaţi pentru fiecare locaţie, fiind prezentaţi în tab. 5.16.  

 
Tab. 5.16 Indicatorii energetici specifici pentru evaluarea efieinţei PCM 

în sisteme  de răcire ale aerului prospăt 
Locaţie Producţia specifică 

sezonieră de frig 
[kWh/sezon/kgPCM] 

Economie specifică 
sezonieră de energie 
[kWh/sezon/kgPCM] 

Cluj-Napoca 0.69 0.09 
Bucureşti 1.36 0.21 
Budapesta 0.58 0.11 

Paris 0.45 0.05 
Milano 1.43 0.33 
Berlin 0.78 0.18 
Sevilia 1.59 0.26 

Katerini 0.16 0.03 
Roma 0.5 0.07 
Blythe 2.47 0.8 
Cairo 2.22 0.62 

Phoenix 1.87 0.57 
 

Se observă că pentru unele locații valorile indicatorilor sunt ridicate, atȃt în cazul 
frigului produs, cȃt şi în cazul potenţialului de economisire a energiei electrice. Astfel, 
producția sezonieră specifică de frig este mai mare de 1 kWh/sezon/kgPCM, iar potențialul 
specific sezonier de reducere a consumului de energie electrică este mai mare de 0.2 
kWh/sezon/kgPCM pentru: București, Milano, Sevilia, Phoenix, Cairo și Blythe. În aceste 
locații se consideră că utilizarea PCM în sistemele de răcire ale aportului de aer proaspăt este  
eficientă energetic. 

Există anumite locații care prezintă valori scăzute ale producției sezoniere specifice de 
frig și ale potențialului de economisire a energiei electrice sezoniere specifice. Se constată o 
producție sezonieră specifică de frig mai mică de 0.5 kWh/sezon/ kgPCM, pentru Paris, 
Katerini și Roma. Potențiale sezoniere specifice de economisire a energiei electrice mai mici 
de 0.1 kWh/sezon/kgPCM s-au constatat pentru Cluj-Napoca, Paris, Katerini și Roma. 

Pentru Paris și Cluj-Napoca, valorile scăzute ale indicatorilor specifici sunt 
determinate de numărul redus de ore în care temperatura exterioară este mai mică decât 
temperatura interioară de confort, considerată 25 °C: pentru Paris - 195 h și pentru Cluj- 
Napoca - 319 h. Situații asemănătoare au fost identificate şi pentru Londra - 29 h, Praga - 253 
h, Porto - 265 h, Monaco - 332 h și Viena - 340 h. În cazul acestor locaţii se estimează că 
utilizarea PCM în sistemele de răcire ale aerului proaspăt prezintă eficienţă redusă raportată la 
unitatea de masă de PCM. 

Se poate recomanda ca prima etapă în analiza eficienţei utilizării PCM în instalaţii de 
răcire a aerului proaspăt să fie evaluarea cu ajutorul ACS, a duratei cumulate a perioadelor în 
care temperatura aerului proaspăt este mai mică decȃt temperatura interioară de confort.  

În cazul Katerini și Roma, valorile scăzute ale indicatorilor specifici sunt determinate 
de amplitudinea redusă a variației zilnice ale temperaturii (cca. 5 °C), determinată de 
vecinătatea cu marea. Au fost identificate situații similare pentru: Barcelona, Nisa și Salonic.  

O situație particulară se întȃlneşte în Singapore, unde temperatura medie este 26.8 °C 
și se menţine aproape constantă tot anul, iar amplitudinea medie zilnică este redusă, aceasta 
fiind aproape constantă de cca. 5 °C, pe durata întregului an calendaristic. Condiţiile climatice 
din astfel de locaţii, nu favorizează utilizarea PCM în sistemele de răcire a aerului proaspăt. 
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5.5 Concluzii 

Studiul privind evaluarea eficienței energetice a sistemului de răcire a aerului proaspăt, 
echipat cu PCM, care deserveşte o clădire de birouri, a condus la următoarele concluzii: 

- Studiul prezintă ecuații originale și explicite ale variaţiei căldurii specifice 
aparente cu temperatura, pentru trei parafine comerciale: RT20, RT25 și RT27. 
Modelul matematic bazat pe aceste ecuaţii a fost validat şi utilizat cu succes în 
studii de caz prin care s-a simulat comportarea termică a acestor materiale în 
LHTES. Literatura de specialitate nu oferă astfel de ecuaţii explicite; 

- Studiul propune un ghid de estimare a cantităţii necesare de PCM în sistemele 
LHTES. Sunt recomandate valori ale cantităţii de PCM raportate la aria utilă 
desfăşurată în domeniul (1.08-2.70) kgPCM/m2, respectiv ale cantităţii de PCM 
raportate la debitul de aer proaspăt în domeniul (0.38-0.94) kgPCM/m3/h. Valorile 
acestor indicatori sunt mai mici decât valorile recomandate de literatura de 
specialitate; 

- S-a studiat eficienţa energetică a sistemului cu LHTES, care deserveşte clădirea de 
birouri în condiţii climatice diverse; 

- S-au recomandat cele mai indicate PCM pentru fiecare locaţie, pe baza unui 
algoritm original de calcul;  

- S-au dimensionat LHTES corespunzător condiţiilor climatice specifice din fiecare 
locaţie; 

- S-au propus doi indicatori energetici noi, care caracterizează eficienţa specifică a 
PCM în zonele climatice analizate: producerea specifică sezonieră de frig 
[kWh/sezon/kgPCM] şi potenţialul sezonier specific de economisire a energiei 
electrice [kWh/sezon/kgPCM]; 

- S-a propus să se considere că locaţiile în care producerea specifică sezonieră de 
frig este peste 1 kWh/sezon/kgPCM, respectiv potenţialul sezonier specific de 
economisire a energiei electrice este peste 0.2 kWh/sezon/kgPCM, sunt favorabile 
utilizării PCM în sistemele de răcire ale aerului proaspăt. S-a propus să se 
considere că locaţiile în care producţia specifică sezonieră de frig şi potenţialul 
sezonier specific de economisire a energiei electrice se află sub valorile de 0.5 
kWh/sezon/kgPCM, respectiv 0.1 kWh/sezon/kgPCM nu sunt favorabile utilizării 
PCM în sistemele de răcire ale aerului  proaspăt; 

- Conform evaluării, LHTES pot reduce consumul de energie electrică a sistemelor 
de răcire ale aerului proaspăt cu (7-41) %, în funcţie de particularităţile condiţiilor 
climatice din fiecare locaţie; 

- Sunt necesare studii suplimentare pentru a se obţine rezultate şi informaţii noi care 
să contribuie la o înţelegere şi mai profundă a modului de implementare şi 
funcţionare a LHTES în sistemele de răcire. 
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6 CARACTERIZAREA TERMICĂ ŞI MODELAREA 

MATEMATICĂ A PCM ORGANICE 

6.1 Introducere 

Metoda entalpiei a fost utilizată pe scară largă pentru a rezolva problema propagării 
frontului de schimbare de fază în procesele de solidificare și de topire ale PCM (Ozisik M. N., 
1993).  

Teoretic, pe durata schimbării de fază se consideră un salt brusc al entalpiei 
corespunzător temperaturii, teoretic constante, a schimbării de fază (Egolf P.W., Manz H., 
1994), (Ozisik M. N., 1993),  (Feustel H.E., 1995). 

Studiile calorimetrice arată că în cazul substanţelor reale, în intervalul de temperatură 
în care are loc schimbarea de fază, variaţia entalpiei poate să difere semnificativ faţă de 
considerentele teoretice, ceea ce conduce la erori în estimările temperaturii PCM necesare 
evaluării cantităţii de energie termică acumulată în LHTES (Iten M., et al., 2018). Metodele 
de determinare ale proprietăţilor termofizice ale PCM sunt: DSC şi THM, prezentate succint 
în cap. 2.3, tab. 2.8, respectiv tab. 2.10. Dintre acestea, cea mai des utilizată este metoda DSC 
prin modul dinamic de măsurare (Castellon C., et al., 2008), (Barreneche C., et al., 2013). 

În cadrul literaturii de specialitate au fost identificate cinci referinţe care propun 
ecuaţii de modelare ale proprietăţilor termofizice ale PCM. Soluţiile identificate au fost 
sintetizate în cap. 2.3, tab. 2.11. A fost identificată o referinţă (Feustel H.E., 1995) care 
propune ecuaţii de modelare a entalpiei specifice a PCM în funcţie de temperatură pentru 
PCM inclus în elementele de construcţii. Patru referinţe modelează variaţia căldurii specifice 
aparente în funcţie de temperatura PCM (Feustel H.E., 1995), (Arkar C., Medved S., 2005), 
(Medved S., Arkar C., 2008), (Dermardiros V., et al., 2015).  A fost, de asemenea, identificată 
o referinţă care propune modelarea variaţiei fluxului termic al micro-PCM în funcţie de 
temperatură.  

Literatura de specialitate nu oferă o metodă explicită de modelare a variaţiei entalpiei 
specifice în funcţie de temperatura PCM comerciale folosite în aplicaţii active din domeniul 
HVAC. În consecinţă, sunt necesare instrumente matematice explicite sau ecuații, pentru a 
facilita modelarea termică precisă pe baza metodei entalpiei, în special în contextul în care se 
consideră că încrederea în modelele disponibile este scăzută (Dutil Y., et al., 2014). De 
asemenea, în literatură se accentuează că singura metodă de testare, respectiv validare a 
preciziei modelelor matematice constă în compararea rezultatelor numerice cu datele 
măsurate experimental (Dutil Y., et al., 2011), (Stamatiou A., et al., 2018).  

Tab. 6.1 prezintă în detaliu caracteristicile unor standurilor experimentale utilizate în 
literatură pentru studiul eficienţei PCM, pentru validarea modelelor matematice bazate pe 
metoda căldurii specifice aparente, respectiv pe metoda entalpiei, precum şi caracteristicile 
standului propus în prezenta lucrare de doctorat. 
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Tab. 6.1 Caracteristicile standurilor experimentale ale LHTES 
Referinţe LHTES 

 
Înveliş PCM Nr. senzori de 

temperatură / 
înveliş 

Nr. 
experimente Tip Nr. 

 
Nr. 

rȃnduri 
Dimensiuni 

[mm] 
Nr. 

învelişuri cu 
senzori de 

temperatură 
(Arkar C. , 

Medved S., 2005) 
Cilindru Sfere - 35 50 2 3 4 

(Bellan S., et al., 
2015)a 

Cilindru Sfere 770 - 27.5 2 1 6 

(Nallusamy N., et 
al., 2007) 

Cilindru Sfere 264 8 55 4 1 Multiple** 

(Tan F.L., et al., 
2009) 

Sferă Sferă 1 1 105 1 10 1 

(Iten M., et al., 
2016) 

Rectangular  Plăci 3 3 500x250x26 3 15 12 

Prezentul studiu Cilindru Sfere 11 11 35 5 1 12 

 
PCM organice, precum parafina, au făcut obiectul cercetării în domeniul acumulării 

energiei termice. Cu toate că aceste materiale sunt chimic pure, schimbarea de fază are loc 
într-un interval de temperatură şi prezintă un comportament termic particular. 

În cadrul prezentului capitol se analizează mai multe parafine comerciale adecvate 
aplicaţiilor tehnice din HVAC, care au fost analizate prin intermediul măsurătorilor DSC 
pentru determinarea variației entalpiei cu temperatura, pe durata schimbării de fază.  

În general, în urma procesării datelor provenite din mărurătorile DSC, entalpia este 
reprezentată ca o funcţie de temperatură. În teza de doctorat, pentru simplificarea algoritmului 
modelului matematic care simulează comportarea PCM în LHTES, temperatura a fost 
exprimată ca o funcție de entalpie (funcţia inversă), fiind descrisă matematic prin ecuaţii 
exponenţiale. 

În continuare, se propune un model matematic pentru determinarea entalpiei PCM 
supus schimbării de fază, în urma transferului termic prin convecţie forțată, utilizȃnd ca agent 
termic aerul. Modelul a fost validat prin simularea funcţionării unui LHTES realizat la scară 
de laborator.  

PCM analizate în cadrul acestui capitol sunt RT21, RT25 şi RT28, materiale care au 
fost alese datorită capacitătii acestora de a creşte eficienţa energetică a sistemelor de 
climatizare. 
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6.2 Măsurători DSC şi proprietăţile termice ale PCM şi ale învelişului 

Termogramele DSC au fost obţinute prin determinări experimentale utilizȃnd un 
calorimetru Mettler Toledo DSC 822 cell, prezentat în fig. 6.1. 

 

 
Fig. 6.1 Calorimetrul Mettler Toledo DSC 822 cell 

 
Măsurătorile s-au realizat în colaborare cu Facultatea de Farmacie din cadrul 

Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. 
DSC a fost utilizat pentru determinarea proprietăţilor termice ale RT21, RT25 şi 

RT28. Mostrele de PCM: 10.14mg de RT21, 10.48mg de RT25 şi 15.25mg de RT28, au fost 
cȃntărite în creuzete din aluminiu avȃnd capacitatea de 40 μl sigilate. Mostra din interiorul 
creuzetului a fost scanată prin intermediul aparatului DSC, prin metoda dinamică (debit de aer 
25 ml/min). Ca referinţă în măsurătorile calorimetrice a fost utilizat un creuzet sigilat ermetic.  

Procesele de încălzire şi răcire s-au realizat în următoarele domenii de temperatură: (6-
27) °C pentru RT21, (10-40) °C pentru RT25 şi (15-35) °C pentru RT28. Aparatul DSC a fost 
calibrat cu indiu (temperatură topire 156.6 °C; entalpie specifică topire 28.54 J/g) şi zinc 
(temperatură topire 419.6 °C). Primele două cicluri preliminare de răcire şi încălzire, au fost 
realizate la o rată de răcire, respectiv încălzire de 10 K/min, astfel încȃt să se determine intervalele 
preliminare de temperatură în care are loc schimbarea de fază.  Ciclurile măsurătorilor 
preliminare au fost definite pe baza datelor tehnice furnizate de producător 
(www.rubitherm.eu). Măsurătorile finale au fost realizate la o rată de răcire, respectiv 
încălzire de 0.1 K/min, valoare propusă în (Arkar C., Medved S., 2005). 

Termogramele rezultate în urma măsurătorilor au fost realizate în programul 
STAR®SW 12.10, care permite procesarea datelor obţinute din măsurătorile DSC. 

Fig. 6.2 prezintă variaţia fluxului termic pentru RT25 pe durata răcirii, fiind obţinută 
direct din măsurători DSC. Se observă că în cazul RT25, pe lângă schimbarea de fază, poate fi 
evidenţiat încă un eveniment termic, în zona fazei solide, care probabil corespunde unui 
proces de recristalizare. Aparatul DSC utilizat, reprezintă grafic procesul exoterm pe axa 
pozitivă a ordonatei.  

 

http://www.rubitherm.eu)
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Fig. 6.2 Curbele DSC pentru solidificarea RT25  

 
Măsurătorile DSC furnizează temperaturile caracteristice ale procesului de schimbare 

de fază: 
- Notaţiile temperaturilor limită dreapta (Right limit) şi limită stânga (Left limit) sunt 

(tstart [°C]), respectiv (tstop [°C]), reprezentȃnd temperaturile la care curba DSC se 
separă de linia de bază; 

- Temperaturile începutului (ton [°C]) și sfȃrşitului (tend [°C]) schimbării de fază se 
obțin prin intersecţia tangentelor la punctele de inflexiune ale curbelor fluxului 
termic cu linia de bază; 

- Temperatura de vârf (tp [°C]) este temperatura corespunzătoare valorii maxime a 
fluxului termic. 

  
 Fig. 6.3 - 6.5 prezintă variaţia fluxurilor termice specifice rezultate din măsurători 
DSC pentru procesele de răcire şi încălzire ale PCM. 
 

 
Fig. 6.3 Variaţia fluxului termic specific conform DSC, RT21 
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Fig. 6.4 Variaţia fluxului termic specific conform DSC, RT25 

 

 
Fig. 6.5 Variaţia fluxului termic specific conform DSC, RT28 

 
În cazul RT25 măsurătorile DSC, pe lȃngă schimbarea de fază, evidenţiază încă un 

eveniment termic indicat printr-o variaţie sensibilă a fluxului termic, care cel mai probabil 
reprezintă o modificare a structurii cristaline a PCM în fază solidă.  

Tab. 6.2 prezintă masa mostrelor din fiecare PCM analizat (ms [kg; mg]), 
temperaturile caracteristice şi căldura latentă măsurată (l [kJ/kg]). 

 
Tab. 6.2 Masa mostrei şi proprietăţile PCM rezultate din DSC 

PCM Proces 퐦퐏퐂퐌
퐬   

[mg] 
tstart 
[°C] 

ton 
[°C] 

tp  
[°C] 

tend 
[°C] 

tstop 
[°C] 

lPCM 
[kJ/kg] 

RT21 Solidificare 10.14 23.44 23.23 23.08 22.82 6.00 136.33 
Topire 10.14 6.66 20.91 23.32 23.92 24.13 138.00 

RT25* Solidificare 10.48 27.68 27.21 27.12 26.51 14.91 177.75 
Topire 10.48 21.99 27.04 27.57 27.93 28.49 167.56 

RT25** Răcire 10.48 14.85 14.30 14.24 14.14 10.06 36.95 
Încălzire 10.48 15.03 17.30 18.31 19.53 21.91 37.45 

RT28 Solidificare 15.25 27.72 27.58 27.48 27.27 15.43 117.62 
Topire 15.25 17.57 22.70 26.45 28.36 28.53 116.03 

*schimbare de fază; **eveniment termic; 

-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Fl
ux

 te
rm

ic
 sp

ec
ifi

c 
[k

W
/k

g]

Temperatura [°C]

endo.

-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

15 17 19 21 23 25 27 29

Fl
ux

 te
rm

ic
 sp

ec
ifi

c 
[k

W
/k

g]

Temperatura [°C]

endo.



125 
 

Tab. 6.3 prezintă următoarele proprietăţi ale PCM care constituie datele de intrare în 
model, recomandate de (www.rubitherm.eu, Iten M, et al., 2017, Rouault F., et al., 2013): 
densitatea stratului monofazic de PCM (ρPCM,mf [kg/m3]), căldura specifică a stratului 
monofazic (cPCM,mf [J/kg·K]), conductivitatea termică a PCM (λPCM [W/m·K]) şi viscozitatea 
cinematică (νPCM [m2/s]). 

 
Tab. 6.3 Proprietăţile termice a PCM şi a învelişului 

PCM Fază ρPCM,mf/ρînv 
[kg/m3] 

cPCM,mf /cînv 
[kJ/kg·K] 

λPCM/λînv 
[W/m·K] 

νPCM  
[m2/s] 

RT21 Solid 880 2 0.2 
 

25.71·10-6 
Lichid 770 

RT25 Solid 880 2 0.2 9.47·10-6 
Lichid 760 

RT28 Solid 880 2 0.2 3.10·10-6 
Lichid 770 

Sticlă - 2800 0.84 0.75 - 
 
Tab. 6.3 sintetizează şi proprietăţile termice ale învelişului (sticlă): densitatea sticlei 

(ρînv [kg/m3]), căldura specifică a sticlei (cînv [J/kg·K]) şi coeficientul de conductivitate 
termică (λînv [W/m·K]). 

6.3 Temperatura PCM în funcţie de entalpie 

Studiul utilizează metoda entalpiei pentru a estima variația temperaturii PCM pe 
durata schimbării de fază. Metoda căldurii specifice aparente, utilizată de autor într-un studiu 
anterior (Pop O.G., et al., 2018)a, prezintă dezavantajul că introduce variaţia căldurii specifice 
a PCM cu temperatura, ca o necunoscută suplimentară. De asemenea, descrierea matematică a 
căldurii specifice aparente cu temperatura necesită funcţii matematice relativ complexe. Acest 
dezavantaj se elimină prin considerarea variaţiei temperaturii PCM ca o funcţie de entalpia 
specifică. În consecinţă, variaţiile fluxului termic determinate prin DSC, au fost convertite în 
variaţii ale entalpiei specifice cu temperatura PCM (hPCM [J/kg; kJ/kg]): 

 ℎ (푡 ) = 푐 (푡 ) ∙ 푑푡 (6.1) 

unde tPCM [°C] este temperatura PCM şi cap [J/kg·K] este căldura specifică aparentă 
determinată cu relaţia (Arkar C., Medved S., 2005): 

 푐 (푡 ) =
푄̇ (푡 )
푚 ∙ 휃 + 푐 , ( ) (6.2) 

unde Q̇ (t ) [mW] este fluxul termic schimbat de mostra de PCM din DSC în funcţie de 
temperatura PCM pe durata schimbării de fază, m  [kg] este masa mostrei de PCM din 
creuzetul DSC, θ [K/s] este rata de încălzire, respectiv răcire şi cPCM,S(L) [J/kg·K] este căldura 
specifică a PCM în fază solidă sau lichidă. 

Fluxul termic din rel. (6.2) pe baza căruia s-a determinat căldura specifică aparentă a 
fost obţinut din măsurătorile DSC care au fost supuse unei proceduri de corecţie prin scăderea 
liniei de bază conform (Hatakeyama T., Quinn F.X., 1994). Procedura este similară cu cea 

http://www.rubitherm.eu,
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prezentată în cap 5.3.2. În urma procedurii de corijare, s-a obţinut variaţia căldurii specifice 
aparente în funcţie de temperatură, prezentate în fig. 6.6 - 6.11.  

 

 
Fig. 6.6 Căldura specifică aparentă,  

răcire RT21 

 
Fig. 6.7 Căldura specifică aparentă,  

încălzire RT21 

 
Fig. 6.8 Căldura specifică aparentă,  

răcire RT25 

 
Fig. 6.9 Căldura specifică aparentă,  

încălzire RT25 

 
Fig. 6.10 Căldura specifică aparentă,  

răcire RT28 

 
Fig. 6.11 Căldura specifică aparentă,  

încălzire RT28 
 
 Fig. 6.12 - 6.13, prezintă variaţiile entalpiei specifice în funcţie de temperatură a PCM 
monofazic şi pe durata schimbării de fază, pentru răcire, respectiv încălzire. 
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Fig. 6.12 Variaţiile entalpiilor în funcţie de 

temperatură pe durata răcirii 

 
Fig. 6.13 Variaţiile entalpiilor în funcţie de 

temperatură pe durata încălzirii 
 

Procesele de schimbare de fază, respectiv alte evenimente termice, sunt indicate prin 
forma curbei de variaţie a entalpiei, fiind separate prin temperaturile caracteristice 
determinate prin rezultatele măsurătorilor DSC, prezentate în fig. 6.14 - 6.15. 
 

  
a - variaţia entalpiei specifice cu temperatura; b - variaţia temperaturii cu entalpia  

specifică; 
Fig. 6.14 Curbele entalpiei specifice pentru răcire RT25 

 

  
a - variaţia entalpiei specifice cu temperatura; b - variaţia temperaturii cu entalpia  

specifică; 
Fig. 6.15 Curbele entalpiei specifice pentru încălzire RT25 

 
Pentru a simplifica procedura de determinare a ecuaţiilor matematice ale variaţiei 

temperaturii cu entalpia specifică, s-a neglijat intervalul dintre temperatura de la limita 
procesului de schimbare de fază şi cea de la limita evenimentului termic. 

Curbele de variaţie ale temperaturii PCM cu entalpia specifică pe durata schimbărilor 
de fază şi ale evenimentelor termice au fost aproximate prin ecuaţii exponenţiale.  
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Abordarea generală privind determinarea temperaturii PCM în funcţie de entalpie este 
descrisă prin următoarea funcţie continuă: 

 푡 =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

ℎ
푐 ,

 푝푡. 푡 ≤ 푡 , ( , )

푓(ℎ ) 푝푡. 푡 , ( , )  < 푡 ≤ 푡 , ( , ) ,
  

푓(ℎ ) 푝푡. 푡 , ( , ) < 푡 < 푡 , ( , ) ,

푡 , ( , ) +
ℎ − ℎ 푡 , ( , )

푐 ,
 푝푡. 푡 ≥ 푡 , ( , )

 

 (6.3) 

unde cPCM,S şi cPCM,L [J/kg·K] sunt căldurile specifice ale PCM în fază solidă, respectiv 
lichidă, indicii (T) şi (S) reprezintă procesul de topire, respectiv solidificare şi indicii (e,t) şi 
(sch,f) reprezintă eveniment termic, respectiv schimbare de fază. 

S-a adopat următoarea funcţie exponenţială pentru a descrie matematic variaţia 
temperaturii în funcţie de entalpie: 

 푡 = 푦 + 퐴 ∙ exp
ℎ
퐶 + 퐴 ∙ exp

ℎ
퐶 + 퐴 ∙ exp

ℎ
퐶  (6.4) 

unde hPCM [kJ/kg] este entalpia specifică a PCM, y0 [°C] este decalajul curbei faţă de abscisă, 
A1,2,3 [°C] este amplitudinea şi C1,2,3 [kJ/kg] este constanta de timp a funcţiei exponenţiale. 
  

Coeficienţii curbelor exponenţiale au fost determinaţi pe baza algoritmului 
Levenberg–Marquardt (Levenberg K.,1944, Marquardt D.W., 1963), rezolvat în programul 
OriginLab, fiind prezentaţi în tab. 6.4. La determinarea coeficienţilor ecuaţiilor de variaţie a 
temperaturii PCM cu entalpia specifică s-a pus un accent sporit pe estimarea cu exactitate 
ridicată a temperaturilor la limita proceselor de schimbare de fază, respectiv la limita 
evenimentelor termice. În consecinţă, în procesul de determinare a coeficienţilor s-a impus 
condiţia ca cele două extreme să fie estimate cu o precizie care tinde spre 100%. 
 

Tab. 6.4 Valorile coeficienţilor funcţiei tPCM=(hPCM) 
 RT21 RT25* RT25** RT28 
 Sol. Top. Sol. Top. Răcire Încălzire Sol. Top. 
y0 24.837 30.822 27.382 27.322 74.648 813.979 103.755 113.704 
A1 -8.357 -19.400 -203.293 -2052.560 -236.542 1693.774 -34.146 -88.887 
C1 -17.077 -19.909 -20.849 -13.759 -3.951 -64.196 -19.081 -11.642 
A2 -17.426 -15.138 - 0.005 -32.260 -1608.952 -39.239 -44.099 
C2 -70.054 -216.641 - 54.045 -693.001 -242.309 -2033.997 -1859.341 
A3 - - - - -32.730 -940.218 -43.559 -49.452 
C3 - - - - -698.970 -39.371 -2036.768 -1843.494 
tstart 23.536 6.719 27.381 22.019 14.862 15.141 27.666 17.533 
tstop 6.119 24.211 14.862 28.045 10.022 22.019 15.432 28.519 

*schimbare de fază; **eveniment termic; 
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Fig. 6.16 - 6.21 prezintă variaţia temperaturii PCM cu entalpia specifică determinată 
pe baza de măsurători DSC şi prin calcul analitic. 
 

 
Fig. 6.16 Variaţia temperaturii cu entalpia, 

măsurată şi calculată, răcire RT21 

 
Fig. 6.17 Variaţia temperaturii cu entalpia, 

măsurată şi calculată, încălzire RT21 

 
Fig. 6.18 Variaţia temperaturii cu entalpia 

specifică, măsurată şi calculată, răcire RT25 

 
Fig. 6.19 Variaţia temperaturii cu entalpia, 

măsurată şi calculată, încălzire RT25 

 
Fig. 6.20 Variaţia temperaturii cu entalpia 

specifică, măsurată şi calculată, răcire RT28 

 
Fig. 6.21 Variaţia temperaturii cu entalpia, 

măsurată şi calculată, încălzire RT28 

6.4  Standul experimental 

Standul experimental a fost proiectat şi realizat pentru analiza transferului termic prin 
convecție forțată dintre aer şi PCM.  

Scopul determinărilor experimentale constă în validarea ecuaţiilor matematice, 
propuse în prezenta teză de doctorat, pentru estimarea temperaturii PCM în funcţie de entalpia 
specifică, în procesele de răcire şi încălzire. De asemenea, standul permite evaluarea 
capacității reale a PCM de a acumula, respectiv ceda frig, în condiții climatice simulate cu 
ajutorul unor echipamente de laborator destinate răcirii, respectiv încălzirii aerului. 
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Fig. 6.22 prezintă schema de principiu a standului experimental, cu indicarea punctelor 
de măsură. 

 
Fig. 6.22 Schema standului experimental 

Θa,i(e) – temperatura măsurată a aerului la intrare şi la ieşire; ΘS – temperatura măsurată a 
PCM din sferă; w – viteza măsurată a aerului; 

 
Standul experimental care permite studiul practic al comportării PCM în cadrul unui 

LHTES, la scară de laborator are următoarele componente: 
- Regenerator transparent pentru vizualizarea comportării PCM, având mantaua 

realizată dintr-un tub din sticlă cu perete dublu vidat, pentru izolare termică, în care 
s-a montat un set de recipiente sferice din sticlă umplute cu PCM; 

- Ventilator pentru circulația aerului prin regeneratorul experimental; 
- Clapetă de reglare a debitului de aer; 
- Pistol cu aer cald; 
- Sistem de răcire a aerului compus din module Peltier, echipate cu radiatoare şi răcite 

cu aer, respectiv apă. 
Parametrii monitorizaţi ȋn cadrul studiului experimental sunt: 
- Viteza de curgere a aerului; 
- Temperatura aerului la intrarea şi ieşirea din regenerator; 
- Temperaturile PCM din recipientele sferice. 
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6.4.1 Componentele standului experimental  

Ȋn continuare sunt prezentate caracteristicile tehnice ale echipamentelor care compun 
standul experimental. Fig. 6.23 prezintă standul experimental cu toate echipamentele aferente. 
 

 
Regenerator 

 

 
Echipament răcire aer 

 
Clapetă de reglare debit 

 
Anemometru 

 
Ventilator 

Standul experimental Racord pistol cu aer cald 
Fig. 6.23 Standul experimental şi echipamentele aferente 

6.4.1.1 Schimbătorul de căldură regenerativ experimental 

Schimbătorul de căldură regenerativ experimental, prezintă o construcţie unidirecţională şi 
constă dintr-un ansamblu de 11 recipiente sferice din sticlă, avȃnd diametrul exterior de circa 35 
mm şi grosimea peretelui de circa 1 mm. Sferele se sprijină individual pe un stativ prevăzut cu 11 
inele metalice. Stativul, împreună cu recipientele sferice, sunt introduse într-un cilindru cu pereți 
coaxiali din sticlă, având spaţiul tubular dintre pereţii dubli vidat.   
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Fig. 6.24 prezintă regeneratorul experimental cu cele 11 sfere umplute cu RT21. 
 

 
Fig. 6.24 Regeneratorul cu PCM 

 
Atât recipientele sferice, cât şi pereţii regeneratorului au fost realizaţi din sticlă, pentru 

a fi posibilă urmărirea vizuală a transformărilor de fază ale PCM, pe durata proceselor de 
încălzire şi răcire ale acestuia. 

Pereții dubli au fost realizați din doi cilindrii cu diametre diferite montați coaxial şi 
etanşaţi la capete cu inele din teflon. Spațiul dintre pereții coaxiali este vidat, pentru a reduce 
pierderile termice către mediul ambiant din laborator. 

Vidarea s-a realizat cu ajutorul unei pompe de vid, care s-a racordat la robinetul 
prevăzut în partea superioară a cilindrului şi prezentat în fig. 6.25. După vidare s-a închis 
robinetul, pentru a menține vidul pentru o perioadă îndelungată de timp. 
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Fig. 6.25 Robinetul de vidare 

 
În partea superioară şi inferioară a cilindrului s-a fixat câte o mufă din polietilenă de 

înaltă densitate (PEHD), etanşarea fiind realizată cu ajutorul unor răşini epoxidice. Mufele au 
fost prevăzute pentru racordarea conductelor din polipropilenă (PP) la cele două capete ale 
cilindrului, diametrele acestora fiind corelate între ele. 

PCM testate cu standul experimental sunt: RT21, RT25 şi RT28, care sunt şi 
parafinele cele mai adecvate aplicaţiilor în domeniul climatizării. 

Masa fiecărei sfere, cu şi fără cantitatea de PCM a fost determinată prin cȃntărire, 
utilizȃnd o balanţă analitică, rezultatele fiind centralizate în tab. 6.5. 
 

Tab. 6.5 Masa sferelor şi a PCM [g] 
Rȃnd RT21 RT25 RT28 

 Sferă PCM Sferă PCM Sferă PCM 
 mînv mPCM mînv mPCM mînv mPCM 

1 4.83 19.49 4.14 21.47 4.47 19.51 
2 4.46 22.49 4.20 21.22 4.67 20.27 
3 4.57 21.01 3.70 18.96 4.63 20.75 
4 4.99 23.22 4.65 21.25 4.33 21.40 
5 4.01 21.37 4.24 21.34 4.36 21.99 
6 4.58 19.18 4.27 19.63 4.63 19.49 
7 4.45 22.23 4.08 20.11 4.75 21.53 
8 4.40 23.10 4.29 20.35 3.86 20.94 
9 4.85 19.87 4.08 20.94 4.20 21.33 
10 4.62 21.74 4.75 21.50 4.54 24.21 
11 4.32 19.89 3.78 20.66 3.86 20.86 

6.4.1.2 Ventilatorul de vehiculare a aerului 

Pentru circulaţia aerului prin regeneratorul experimental se utilizează un ventilator de 
curent continuu. Ventilatorul, prezentat în fig. 6.26, este alimentat cu energie electică la o 
tensiune de 24 Vcc, prin intermediul unei surse reglabile de curent continuu, iar turația şi 
implicit debitul acestuia sunt reglate cu ajutorul sursei. 
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Fig. 6.26 Ventilatorul de vehiculare a aerului 

 
Ventilatorul este introdus într-o mufă din PP, având diametrul nominal de 75 mm, 

prevăzută şi cu inele din cauciuc pentru etanşare şi preluarea vibraţiilor. În aval de ventilator 
s-a prevăzut o clapetă de reglare grosieră a debitului de aer. 

6.4.1.3 Sistemul de răcire şi încălzire a aerului 

În vederea răcirii aerului, la intrarea în regenerator, s-au prevăzut patru module Peltier 
cu dimensiuni de 50x50x3.3 mm, alimentate cu curent continuu, la o tensiune de 15.4 Vcc şi o 
intensitate a curentului electric de 15 A, obţinȃndu-se astfel, o putere de răcire de 136 W. 

Răcirea aerului este necesară pentru simularea proceselor de răcire şi solidificare a 
PCM, iar viteza şi temperatura aerului la ieşirea din sistemul de răcire este măsurată prin 
intermediul unui anemometru cu sondă imersată. 

Fig. 6.27 prezintă echipamentul de răcire a aerului montat în amonte de regeneratorul 
experimental şi anemometrul cu sondă imersată montat la ieşirea din modulul de răcire a 
aerului. 

 

 
Fig. 6.27 Sistemul de răcire a aerului 
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Pe suprafaţa caldă a modulelor Peltier se prevede un ansamblu radiator-ventilator, care 
are rolul de a disipa căldura generată pe durata răcirii. Pentru a majora puterea de răcire a 
modulelor Peltier, între aripioarele radiatorului montat pe faţa caldă a acestora, s-a prevăzut o 
tubulatură din plastic maleabil prin care circulă apă de răcire la temperatura din reţea. 
Tubulatura de răcire din plastic maleabil este racordată la un ansamblu distribuitor-colector. 

Pe suprafaţa rece a modulelor Peltier s-a prevăzut un radiator prin intermediul căruia 
se absoarbe căldura aerului care îl scaldă, asigurând astfel, răcirea acestuia. 

Atât pe fața caldă, cât şi pe fața rece a modulelor Peltier, ca şi pe feţele adiacente ale 
radiatoarelor s-a prevăzut câte o peliculă de pastă termoconductoare, după îndepărtarea 
prealabilă a impurităților.  

Între radiatoarele de pe partea caldă şi partea rece ale modulului s-a prevăzut o izolație 
termică din polistiren. 

Ansamblul a fost introdus într-o tubulatură confecţionată din panouri termoizolante 
din spumă poliuretanică dublu placată, de tip ALP. Acest material este alcătuit dintr-un strat 
de poliuretan rigid şi două folii din aluminiu, având rolul de izolator termic. Radiatorul răcit 
de către modulele Peltier, este montat în curentul de aer, care reprezintă agentul termic al 
LHTES, iar radiatorul care disipă căldura este montat în mediul ambiant al standului. 

Sistemul de răcire a aerului funcţionează pe întreaga durată a experimentelor. Pentru a 
evita încălzirea radiatorului răcit de modulele Peltier, pistolul cu aer cald este montat în aval 
faţă de sistemul de răcire a aerului. În timpul experimentelor de topire a PCM, aerul cald 
refulat de pistolul cu aer cald este amestecat cu aerul rece furnizat de sistemul de răcire. 

Fig. 6.28 prezintă pistolul cu aer cald montat în racordul standului experimental.  
 

 
Fig. 6.28 Pistolul cu aer cald montat pe stand 

6.4.2 Sistemul de achiziţie a datelor 

6.4.2.1 Măsurarea temperaturilor 

Temperaturile determinate pe durata experimentelor, sunt măsurate cu senzori digitali 
adresabili, dotaţi cu teacă pentru protecţie. Senzorii de temperatură, caracterizaţi de o tensiune 
de alimentare de (3 - 5.5) Vcc şi un interval de măsurare a temperaturilor de (-55 - +125) °C, 
sunt compatibili cu platforma utilizată pentru procesarea datelor. Precizia senzorilor de 
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temperatură este de ±0.5 °C în intervalul de temperaturi de (-10 - +85) °C. Aceşti senzori sunt 
dotaţi cu convertor analog-digital furnizând platformei de procesare, un semnal digital. 

Ţinând cont de natura substanţelor care intră ȋn componenţa PCM, se impune 
adoptarea unor senzori echipaţi cu teacă pentru protecţie la lichide. Preluarea datelor furnizate 
de senzorii de temperatură se realizează pe baza unui cablu tip 1-Wire bus. Senzorii nu 
necesită surse externe de alimentare, deoarece absorb energia electrică direct de la linia de 
date sub formă de putere parazită. Fiecare senzor de temperatură dispune de un cod serial unic 
pe 64 biți, care permite funcţionarea simultană a mai multor senzori pe acelaşi fir 1-Wire bus. 
Ȋn fig. 6.29.a este prezentat un senzor de temperatură digital şi adresabil utilizat pentru 
determinarea temperaturilor. 

Datele furnizate de senzorii de temperatură sunt preluate de platforma de procesare a 
datelor, a cărei programare s-a realizat în limbaj C++. 

Valorile temperaturilor măsurate sunt salvate într-un fişier pe hard disc-ul unui 
computer, la intervale de 60 s. Legătura ȋntre platforma de procesare şi computer se realizează 
cu ajutorul unui cablu, prevăzut la capătul dinspre placa de achizţie a datelor cu un conector 
„type-B plug”, iar la capătul dinspre computer cu un conector de tip Universal Serial Bus 
(USB). 

Senzorii de temperatură au fost calibraţi prin imersarea acestora într-un amestec de apă 
lichidă şi gheaţă (0 °C), respectiv în apă în stare de vaporizare (100 °C). 

Fig. 6.29.b şi c prezintă placa de procesare a datelor din dotarea standului, respectiv 
schema de conexiuni dintre senzorii de temperatură şi placa de procesare. 
 

 
a - senzor de temperatură digital adresabil;  

b - platforma de procesare; 

 
c – schema de conexiuni senzori temperatură – platformă procesare; 

GND – masă (ground); ~3 – ieşire digitală; 
Fig. 6.29 Sistemul de măsurare a temperaturilor 
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Structura fişierului ȋn care au fost salvate temperaturile măsurate de sistemul de 
achiziţii de date este prezentată ȋn tab. 6.6.  

 
Tab. 6.6 Structura tabelului cu temperaturile achiziţionate 

Time Θa,i ΘS1 ΘS3 ΘS6 ΘS9 ΘS11 Θa,e 
15:49:09 17.81 25.87 26.69 27.87 28.06 28.19 20.2204 
15:50:10 17.19 25.62 25.87 27.31 27.69 27.87 19.5137 
15:51:11 17.06 24.81 25 26.69 27.19 27.5 19.1865 
15:52:12 17.25 24 24.25 26 26.62 27.06 19.1208 
15:53:13 17.44 23.25 23.5 25.37 26.06 26.62 19.0805 
15:54:14 17.56 22.56 22.81 24.69 25.44 26.12 19.01 
15:55:15 17.56 22 22.25 24.06 24.87 25.69 18.8679 
15:56:16 17.56 21.44 21.75 23.5 24.31 25.19 18.7398 

... ... ... ... .... ... ... ... 

6.4.2.2 Măsurarea vitezei de circulaţie a aerului 

Viteza aerului se măsoară cu ajutorul unui anemometru cu fir cald de tip Testo 
Comfort-Software X35. Datele sunt salvate prin intermediul programului din dotarea 
aparatului de măsură. Anemometrul cu care este dotat standul experimental este prezentat ȋn 
fig. 6.30.  

 

 
a – anemometru; 

 
b - senzor viteza aer, 

montat ȋn punctul de măsură w (fig. 6.22); 
Fig. 6.30 Anemometrul utilizat la determinările experimentale 

 
 Precizia de măsurare a vitezei aerului este de ±0.03 m/s.  

Structura tabelului ȋn care sistemul de achiziţie a datelor, a înregistrat parametrii 
aerului care scaldă PCM din LHTES experimental, este prezentată ȋn tab. 6.7. 
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Tab. 6.7 Structura tabelului cu parametrii achiziţionaţi ai aerului 

testo435-635-
735 Date Time Viteză 

[m/s] 
Temperatură 

[°C] 

Umiditate 
relativă 

[%] 

Presiune 
[hPa] 

1 27.09.2016 15:48:25 1,09 24,47 33,66 0 
2 27.09.2016 15:49:25 1,09 24,04 40,00 0 
3 27.09.2016 15:50:25 1,14 23,56 42,39 0 
4 27.09.2016 15:51:25 1,09 23,12 41,63 0 
5 27.09.2016 15:52:25 1,10 22,75 42,46 0 
6 27.09.2016 15:53:25 1,08 22,44 43,45 0 
7 27.09.2016 15:54:25 1,11 22,18 44,29 0 
8 27.09.2016 15:55:25 1,08 21,95 45,26 0 
... ... ... ... ... ... ... 

6.5 Modelul matematic  

6.5.1 Calculul pierderilor termice prin mantaua cilindrică 

 Temperatura aerului care curge peste umpluturile sferice, este influenţată de pierderile 
termice către mediul ambiant din laborator, prin mantaua cilindrică a LHTES. Fig. 6.31 
prezintă schema LHTES experimental, pe baza căreia se realizează calculul pierderilor 
termice. 
 

 
Fig. 6.31 Schema de calcul a pierderilor termice 

 
În fig. 6.31, ta,i [°C] este temperatura aerului la intrare în LHTES experimental; ta,x şi 

ta,x+Δx [°C] sunt temperaturile aerului în urma schimbului de căldură cu PCM, la coordonatele 
x, respectiv x+Δx, unde Δx=0.135 m este distanţa dintre două sfere consecutive (măsurată din 
ax în ax); ta,x+Δx

*  [°C] este temperatura corijată a aerului, luȃnd în considerare pierderile 
termice prin mantaua cilindrică aferentă segmentului Δx; ttub,x+Δx [°C] este temperatura 
segmentului interior de tub de lungime Δx; ta,e [°C] este temperatura aerului la ieşire din 
regeneratorul experimental; tlab [°C] este temperatura aerului din laborator, setată la valoarea 
de 20 °C prin intermediul termostatului aferent sistemului de climtizare al laboratorului. 
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Pregătirile necesare pentru realizarea fiecărui experiment, presupun ca PCM să fie 
complet topit şi încălzit în cazul experimentelor de solidificare, respectiv complet solidificat şi 
răcit în cazul experimentelor de topire. Această etapă de pregătire influenţează semnificativ 
temperatura peretelui interior al cilindrului şi implicit temperatura aerului la începutul 
derulării fiecărui experiment. La atingerea echilibrului termic dintre aer şi suprafaţa interioară 
a tubului, temperatura aerului este influenţată de pierderile prin transfer termic global către 
aerul din laborator. Mecanismul transferului termic global, avȃnd în vedere vidul dintre cei 
doi cilindri coaxiali ai mantalei, constă din: convecţie forţată între aerul care circulă prin 
regenerator şi suprafaţa interioară a tubului; transfer termic prin radiaţie între cilindrii coaxiali 
şi transfer termic prin convecţie naturală între suprafaţa exterioară a mantalei cilindrice şi 
mediul ambiant din laborator. 

În consecinţă, pentru modelare sunt necesare două ecuaţii distincte de transfer termic 
corespunzătoare celor două situaţii diferite, în funcţie de valoarea următorului parametru 
logic: 

 푡 , = 푡 , +
푘 ∙ ∆푥
훼 ∙ 푆∆

∙ 푡 −푡 ,   (6.5) 

 푡 , = 푡 , −
푘 ∙ ∆푥
훼 ∙ 푆∆

∙ 푡 , − 푡   (6.6) 

unde kcil [W/m·K] este coeficientul global de transfer termic prin mantaua cilindrică, αcil 
[W/m2·K] este coeficientul de transfer termic prin convecţie forţată între aer şi suprafaţa 
interioară a tubului şi SΔx [m2] este suprafaţa interioară a segmentului Δx al tubului. 

Fig. 6.32 prezintă schema logică pe baza căreia a fost construit algoritmul de calcul 
utilizat pentru estimarea temperaturii aerului care circulă prin regenerator, corijată prin 
pierderile termice specifice standului experimental. 

 
Fig. 6.32 Schema logică a algoritmului de calcul a pierderilor termice 

 În fig. 6.32 Δta,tub [K] este diferenţa medie logaritmică de temperatură, ttub,x+∆x
τ  [°C] 

este temperatura tubului interior, corespunzătoare segmentului Δx la momentul de timp τ. 

DA NU ttub,x+Δx>tlog,S 
ttub,x+Δx>tlog,T 

Transferul termic dintre aer şi peretele interior 
al cilindrului ajunge în echilibru termic. 

Temperatura aerului este influenţată de prierderi 
prin transfer termic global. 

kcil ∙ ∆x ∙ ∆ta,tub = V̇a ∙ ρ푎 ∙ ca ∙ ta,x+∆x
∗ − ta,x  

Temperatura aerului este semnificativ influențată 
de temperatura peretelui interior.  

Pierderile termice către laborator sunt neglijate. 
αcil ∙ S∆x ∙ ∆ta,tub = V̇a ∙ ρ푎 ∙ ca ∙ ta,x+∆x

∗ − ta,x  

Soluţia matematică, considerȃnd temperatura peretelui 
interior al cilindrului constantă pe segmentul Δx: 

ta,x+∆x
∗ = tt,x+∆x

τ − ttub,x+∆x
τ − ta,x exp −

αcil∙S∆x

V̇a∙ρ푎∙ca
 

Soluţia matematică:  

ta,x+∆x
∗ = tlab − tlab − ta,x exp −

kcil ∙ ∆x

V̇a ∙ ρ푎 ∙ ca
 

\\ 

ta,x+∆x
∗  
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Coeficientul global de transfer de căldură al mantalei cilindrice a fost determinat pe 
baza rezultatelor măsurătorilor experimentale efectuate la atingerea stării de echilibru. 
Experimental, s-a observat că pierderile de căldură prin carcasa cilindrică la echilibru termic 
se află în jurul valorii de 1000 J pentru tlab=20 °C, rezultȃnd o valoare a coeficientului global 
de transfer termic kcil=0.593 W/m·K. 

Coeficientul de transfer termic prin convecţie forţată între aer şi peretele interior al 
cilindrului a fost determinat utilizȃnd următoarea relaţie criterială pentru invariantul Nusselt: 

 푁푢 = 0.0263 ∙ 1 −
6 ∙ 10
푅푒 ,

. ∙ 푅푒 ,
. ∙ 푃푟 . ∙ 퐶  (6.7) 

unde Red,cil
 [-] este invariantul Reynolds determinat pe baza diametrului interior al mantalei 

cilindrice, Pra [-] este invariantul Prandtl aferent aerului şi Cl [-] este coeficientul de corecţie 
care ţine cont de raportul dintre lungimea regeneratorului şi diametrul hidraulic echivalent: 

  
푙
푑 < 80 →  퐶 =

3
푙
푑

.  (6.8) 

 
푙
푑 ≥ 80 →  퐶 = 1 (6.9) 

unde lcil [m] este lungimea totală al cilindrului, dcil [m] este diametrul interior al cilindrului. 
Temperatura peretelui interior al tubului la momentul de timp τ a fost determinată cu 

relaţia: 

 푡 , ∆ = 푡 , ∆
∆ −

∆푄
푉∆ ∙ 휌î ∙ 푐î

 (6.10) 

unde ΔQcil [J] este cantitatea de căldură schimbată cu peretele interior al tubului în segmentul 
Δx, cînv [J/kg·K] este căldura specifică a sticlei, ρînv [kg/m3] este densitatea sticlei şi VΔx [m3] 
este volumul materialului sticlei tubului interior corespunzător segmentului Δx. 
 Cantitatea de căldură ΔQcil s-a determinat cu relaţia: 

 ∆푄 = V̇a ∙ ρ푎 ∙ 푐 ∙ 푡 , ∆
∗ − 푡 , ∙ ∆휏 (6.11) 

unde Δτ [s] este pasul de timp. 
 Valoarea iniţială a temperaturii peretelui interior al tubului, este considerată constantă 
pe lungimea regeneratorului, fiind determinată prin calculul transferului termic global între 
aerul care circulă în interior şi mediul ambiant din laborator. La finalul etapei de pregătire a 
fiecărui experiment, se consideră un regim termic staţionar. 

6.5.2 Calculul temperaturii PCM 

 A fost conceput un model matematic pentru determinarea entalpiei specifice a PCM 
din interiorul sferelor, pe durata proceselor de răcire şi încălzire cu schimbare de fază. 
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Fig. 6.33 prezintă schema de calcul a propagării frontului schimbării de fază. 
 

 
Fig. 6.33 Schema de calcul a frontului de schimbare de fază 

 
Modelul matematic se bazează pe următoarele ipoteze simplificatoare: 
- Corespunzător unui moment oarecare τ, temperaturile calculate ale PCM în fază solidă 

şi în fază lichidă, sunt considerate constante, reprezentȃnd temperatura medie a fazei 
respective;  

- Coordonata radială a temperaturii PCM din stratul monofazic se determină pe baza 
bilanţului termic considerȃnd un profil staţionar al curbei de variaţie a temperaturii; 

- Propagarea frontului de schimbare de fază, este considerată staţionară între două 
momente consecutive de timp, aceasta ipoteză corespunde unei aproximări cvasi-
staţionare, ipoteza fiind valabilă pentru valori ale criteriului Stefan: 
Ste= cPCM ∙|∆t| lPCM⁄  <1 unde |∆t| [K] este diferenţa dintre temperatura învelişului şi 
cea de schimbare de fază considerată în modul (Jiji L.M., Ganatos P., 2008), (Crepeau 
J., Siahpush A.S., 2012), (McCord D., et al., 2016); 

- Temperatura peretelui sferic al învelişului este considerată constantă pentru fiecare pas 
de timp; 

- Variaţia densităţii PCM în funcţie de temperatură a fost neglijată; 
- S-a considerat că frontul de schimbare de fază are o formă perfect sferică şi 

concentrică cu învelişul sferic. 
Cantitatea de căldură schimbată între aer şi PCM s-a determinat din relaţia de bilanţ 

termic: 
 ∆푄 = V̇a ∙ ρ푎 ∙ 푐 ∙ 푡 , ∆ − 푡 , ∆

∗ ∙ ∆휏 (6.12) 

unde ta,x+Δx [°C] este temperatura aerului rezultată în urma schimbului de căldură cu PCM. 
 Cantitatea de căldură schimbată se poate exprima şi prin intermediul ecuaţiei de 
transfer termic: 

 ∆푄 = 퐾 ∙ ∆푡 , ∙ ∆휏 (6.13) 

unde Δta,PCM [K] este diferenţa medie de temperatură dintre aer şi PCM, Ksf [W/K] este 
coeficientul global de transfer termic, corespunzător suprafeţelor sferice, determinat pe baza 
rezistenţei termice a învelişului şi a stratului monofazic (solid sau lichid): 

 퐾 =
1

1
훼 ∙ 4 ∙ 휋 ∙ 푟 + 1

4 ∙ 휋 ∙ 휆 ∙ 1
푟 −

1
푟 + 1

4 ∙ 휋 ∙ 휆 ∙ 1
푟 − 1

푟
 (6.14) 
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unde re [m] este raza exterioară a învelişului sferic, ri [m] este raza interioară a învelişului 
sferic, rint [m] este raza teoretică a frontului de schimbare de fază, λînv [W/m·K] este 
conductivitatea termică a sticlei din care este confecţionat învelişul sferelor şi αsf [W/m2·K]  
este coeficientul de transfer termic prin convecţie forţată dintre aer şi suprafaţa exterioară a 
sferei. 
 Raza teoretică a frontului de schimbare de fază s-a determinat neglijȃnd variaţia 
densităţii cu temperatura dintre cele două faze: 

 푟 = 1 − 훾 ∙ 푟  (6.15) 

unde γ [-] este fracţia masică a PCM solid sau lichid în funcţie de tipul schimbării de fază 
(solidificare sau topire). 
 Coeficientul de transfer termic prin convecţie forţată a fost determinat utilizȃnd 
următoarea relaţie criterială pentru determinarea invariantului Nusselt: 

 푁푢 = 2 + 0.4 ∙ 푅푒 ,
/ + 0.06 ∙ 푅푒 ,

/ ∙ 푃푟 . ∙
휇
휇 ,

/

 (6.16) 

unde Red,sf [-] este invariantul Reynolds calculat în secţiunea liberă de curgere utilizȃnd ca 
diametru echivalent diametrul exterior al sferei, µa [kg/m·s] este viscozitatea dinamică a 
aerului, µa,sf [kg/m·s] este viscozitatea dinamică a aerului în vecinătatea peretelui sferic 
determinată pentru temperatura medie dintre aer şi peretele sferic al învelişului. Pentru 
determinarea valorii viscozităţii dinamice în funcţie de temperatura aerului s-a utilizat o 
funcţie polinomială de gradul 3. 
 Soluţia rezultată din ecuaţiile (6.12) şi (6.13) este: 

 푡 , ∆ = 푡 , ,
∆ − 푡 , ,

∆ − 푡 , ∆
∗ ∙ 푒푥푝 −

퐾
V̇a ∙ ρ푎 ∙ 푐

 (6.17) 

unde tPCM,sch,f
τ-∆τ  [°C] este temperatura PCM la momentul anterior de timp τ-Δτ pe durata 

schimbării de fază, ta,x+∆x
*  [°C] este temperatura aerului corijată ţinȃnd cont de pierderile 

termice către mediul ambiant din laborator. 
 
 Corespunzător procesului de topire, entalpia specifică a PCM s-a determinat 
rezolvȃnd următorul sistem de ecuaţii: 

 
|푑푄| = 푑푄î + 푑푄 , + 푑푄 , ,

푑푄 , → , = 푑푄 , ,
  (6.18) 

unde dQînv [J] este variaţia infinit de mică a energiei termice acumulate în materialul 
învelişului, dQPCM,mf [J] este variaţia infinit de mică a energiei termice acumulate în stratul 
monofazic, dQPCM,sch,f [J] este variaţia infinit de mică a energiei termice acumulate în PCM 
care îşi schimbă faza şi dQPCM,mf→sch,f [J] este energia termică transmisă prin stratul 
monofazic. 
 Sistemul de ecuaţii (6.18) s-a rezolvat prin utilizarea metodei diferenţelor finite. În 
continuare sunt prezentate ecuaţiile variaţiilor energiilor termice acumulate, respectiv 
transmise sub formă diferenţială şi sub formă discretă: 
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- Variaţia energiei termice acumulate în înveliş: 

 푑푄î = 푚î ∙ 푐î ∙ 푑푡î ≈ 푚î ∙ 푐î ∙ 푡î − 푡î
∆  (6.19) 

 
unde mînv [kg] este masa învelişului sferic conform tab. 6.5, cînv [J/kg·K] este căldura 
specifică a materialului învelişului sferic, tînv

τ  şi tînv
τ-∆τ  [°C] sunt temperaturile medii ale 

învelişului sferic la momentul τ, respectiv τ-Δτ; 
- variaţia energiei termice acumulate în stratul monofazic: 

 

푑푄 , = 훾 ∙ 푚 ∙ ℎ , − 훾 ∙ 푚 ∙ ℎ , = 

= (훾 + 푑훾) ∙ 푚 ∙ ℎ , − 훾 ∙ 푚 ∙ ℎ , ≈ 

≈ 훾 ∆ ∙ 푚 ∙ ℎ , − ℎ ,
∆ + (푑훾 → 0) ∙ 푚 ∙ ℎ , ≈ 

≈ 훾 ∆ ∙ 푚 ∙ 푐 , 푡 , − 푡 ,
∆  

(6.20) 

unde γτ(τ-dτ) [-] este fracţia masică a PCM lichid (la topire) la momentul τ, respectiv τ-dτ, mPCM 
[kg] este masa PCM din sfere conform tab. 6.5, ℎ ,

( )  este entalpia specifică a stratului 
monofazic de PCM (lichid), cPCM,mf [J/kg·K] este căldura specifică a stratului monofazic de 
PCM (lichid), tPCM,mf

τ(τ-∆τ)   [°C] este temperatura stratului monofazic la momentul τ, respectiv τ-
Δτ. Frontul de schimbare de fază se consideră staţionar pe durata pasului de timp Δτ, în 
consecinţă dγ→0. Această aproximare cvasi-staţionară este valabilă pentru valori ale 
criteriului Ste <1; 
 - Variaţia energiei termice acumulate în stratul care îşi schimbă faza: 

 

푑푄 , , = (1− 훾 ) ·푚 ∙ ℎ , , − 1 − 훾 ·푚 ∙ ℎ , , ≈
≈ (1 − 훾 ) ·푚 ∙ ℎ , , − ℎ , , − (푑훾 → 0) ∙ 푚 ∙ ℎ , , ≈

 

≈ 1 − 훾 ∆ · 푚 ∙ ℎ , , − ℎ , ,  

 (6.21) 

Fracţia masică a PCM solid sau lichid PCM s-a determinat cu relaţia: 

 훾 ∆ =
푡푃퐶푀,푠푐ℎ,푓
휏−∆휏 − 푡푠푡푎푟푡
푡푠푡표푝 − 푡푠푡푎푟푡

 (6.22) 

 - Energia termică transmisă prin stratul monofazic: 

 푑푄 , → , =
푑푡 , → ,

푅 , → ,
푑휏 ≈

푡 , − 푡 , ,
∆

푅 , → ,
∙ ∆휏 (6.23) 

unde RPCM,mf→sch,f [K/W] este rezistenţa termică a stratului monofazic sferic cuprins între raza 
temperaturii medii a stratului monofazic şi frontul de schimbare de fază, determinată cu 
relaţia: 

 푅 , → , =
1

4 ∙ 휋 ∙ 휆 ∙
1
푟 −

1
푟  (6.24) 
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unde rech [m] este raza echivalentă care reprezintă raza temperaturii medii a stratului 
monofazic, determinată considerȃnd un profil staţionar al temperaturii: 

 

푑퐻(푟) = 휌 , ∙ 4휋푟 ∙ 푑푟 ∙ 푐 , ∙ 푡 , (푟) =

= 휌 , ∙ 4휋푟 ∙ 푑푟 ∙ 푐 , ∙ 퐴 +
퐵
푟  (6.25) 

Integrȃnd ecuaţia (6.25) între limitele rint şi ri rezultă: 

 퐻 = 휌 , ∙ 4휋 ∙ 푐 , ∙ 퐴 ∙
푟 − 푟

3 + 퐵 ∙
푟 − 푟

2  (6.26) 

 Entalpia stratului monofazic se poate exprima considerȃnd că stratul este caracterizat 
de o temperatură medie care corespunde temperaturii care se află pe raza caracteristică: 

 퐻 = 휌 , ∙
4
3휋 ∙

(푟 − 푟 )  ∙ 푐 , ∙ 퐴 +
퐵
푟  (6.27) 

 Egalȃnd rel. (6.26) cu (6.27) rezultă relaţia de calcul a razei echivalentă: 

 푟 =
2
3 ∙
푟 + 푟 ∙ 푟 + 푟

푟 + 푟  (6.28) 

 Pentru a rezolva sistemul de ecuaţii (6.18) s-a aproximat temperatura medie a peretelui 
sferic prin soluţia următoarei ecuaţii: 

 
훼 ∙ 푆 ∙ 푡 , ∆

∗ − 푡î
∆ ∙ ∆휏 =

= 푚î ∙ 푐î ∙ 푡î − 푡î
∆ +

푡î − 푡 , ,
∆

푅 ,
∙ ∆휏

 (6.29) 

unde RPCM,mf [K/W] este rezistenţa termică a stratului monofazic dintre învelişul sferic şi 
frontul de schimbare de fază, care s-a determinat cu relaţia: 

 푅 , =
1

4 ∙ 휋 ∙ 휆 ∙
1
푟 −

1
푟  (6.30) 

Înlocuind formulele discretizate ale energiilor termice definite prin rel. (6.19-6.21; 
6.23) în sistemul de ecuaţii (6.18), rezultă temperatura medie a stratului monofazic şi entalpia 
PCM care îşi schimbă faza: 

 푡 , =
|∆푄| −푚î ∙ 푐î ∙ 푡î − 푡î ∆ + 훾 ∆ · 푚 ∙ 푐 , ∙ 푡 ,

∆ +
푡 , ,

∆

푅 , → ,
∙ ∆휏 

훾 ∆ · 푚 ∙ 푐 , + ∆휏
푅 , → ,

 (6.31) 

 ℎ , , = ℎ , ,
∆ +

|∆푄|− ∆푄î − ∆푄 ,
(1− 훾 ∆ ) · 푚  (6.32) 

 Pentru rint →0 procesul de schimbare de fază se aproprie de final rezultă că hPCM,sch,f
τ  

→ hPCM(tstop) şi implicit γ→1. 
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Corespunzător procesului de solidificare, algoritmul de determinare a temperaturii, 
respectiv a entalpiei specifice este similar. Ţinȃnd cont de convenţia de semne a cantităţii de 
căldură transferate, rezultă soluţia: 

 푡 , =
푚î ∙ 푐î ∙ 푡î − 푡î

∆ + 훾 ∆ · 푚 ∙ 푐 , ∙ 푡 ,
∆ +

푡 , ,
∆

푅 , → ,
∙ ∆휏 − ∆푄 

훾 ∆ ·푚 ∙ 푐 , + ∆휏
푅 , → ,

  (6.33) 

 ℎ , , = ℎ , ,
∆ −

∆푄 − |∆푄î | − ∆푄 ,
(1− 훾 ∆ ) · 푚

 (6.34) 

 Rezolvarea explicită propusă este stabilă pentru un pas de timp Δτ=60 s. 
 Pe baza modelului matematic propus s-a realizat un program C++ care permite 
determinarea parametrilor rezultaţi în urma calculului la un pas de timp de 60 s. 

6.5.3 Conductivitatea termică de calcul a PCM 

Valoarea conductivităţii termice a PCM depinde de mecanismul transferului termic 
predominant pe durata schimbării de fază (Bellan S., et al., 2015)b, Pe durata procesului de 
topire s-a observat o deplasare aleatorie a PCM solid în masa de lichid, prezentată în fig. 6.34. 

 

    
a - sfera 1 RT21; b -  sfera 4 RT21; c - sfera 5 RT21; d - sfera 11 RT21; 

    
e - sfera 2 RT25; f - sfera 6 RT25; g - sfera 7 RT25; h - sfera 10 RT25; 

    
i - sfera 3 RT28; j - sfera 4 RT28; k - sfera 6 RT28; l - sfera 7 RT28; 

Fig. 6.34 Exemple de topire ale PCM studiate cu standul experimental 
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Fenomenul poate fi explicat prin faptul că se manifestă un transfer termic convectiv 
între masa de PCM solid şi lichid, pe durata topirii. Fenomenul convectiv este inclus în 
coeficientul de conductivitate termică efectivă a PCM lichid. Diverse studii prezintă relaţii ale  
conductivităţii termice efective bazate pe criteriul Rayleigh (Scanlan J., et al., 1970), (Raithby 
G.D., Hollands K.G.T., 1975), (Amin N.A.M., et al., 2014), (Liao Z., et al., 2018). În prezentul 
studiu s-a utilizat relaţia propusă de (Liao Z., et al., 2018): 

 
휆
휆 ,

= 0.174 ∙ 푅푎 .  푝푡. 10 < 푅푎 < 5 ∙ 10  (6.35) 

unde Raδ [-] este criteriul Rayleigh determinat considerȃnd ca lungime caracteristică distanţa 
dintre peretele învelişului şi frontul de schimbare de fază (δ [m]). În consecinţă, 
conductivitatea termică a stratului de PCM lichid pe parcursul topirii este λPCM = λef. 

6.6 Rezultate şi discuţii 

6.6.1 Consideraţii privind rata de răcire şi încalzire  

 S-au efectuat câte patru determinări experimentale pentru fiecare dintre PCM studiate. 
Fiecare PCM a fost supus la cȃte două procese experimentale de solidificare, respectiv de 
topire pentru diferite viteze de circulaţie ale aerului. Procesele au fost simulate cu modelul 
matematic propus, iar rezultatele numerice au fost comparate cu valorile măsurate. 
 Forma curbelor de variaţie a căldurii specifice aparente cu temperatura şi implicit 
forma curbelor de variaţie a entalpiei cu temperatura sunt semnificativ influenţate de rata de 
răcire, respectiv încălzire la care s-au realizat măsurătorile DSC. În consecinţă, acurateţea 
modelelor matematice care se bazează pe DSC depinde de condiţiile în care s-au realizat 
măsurătorile calorimetrice.  

În cazul ideal, rata de răcire şi încălzire din aplicaţia practică corespunde ratei de răcire 
şi încălzire din mediul controlat al DSC, dar în aplicaţiile practice, acest parametru este 
variabil în timp, în funcţie de procesele pe care le parcurge PCM, iar aceste variaţii 
influenţează precizia simulărilor. 
 Fig. 6.35 - 6.40  prezintă ratele de răcire şi încălzire a PCM pe durata măsurătorilor 
experimentale. 
 

 
Fig. 6.35 Rata de răcire din experiment 

solidificare RT21 

 
Fig. 6.36 Rata de încălzire din experiment  

topire RT21 
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Fig. 6.37 Rata de răcire din experiment  

solidificare RT25 

 
Fig. 6.38 Rata de încălzire din experiment  

topire RT25 
 

 
Fig. 6.39 Rata de răcire din experiment  

solidificare RT28 

 
Fig. 6.40 Rata de încălzire din experiment  

topire RT28 
 
 Se constată că la începutul fiecărui experiment realizat pe standul din laborator, ratele 
de răcire, respectiv încălzire sunt sensibil mai ridicate decȃt ratele utilizate în determinările 
DSC. Valorile ridicate ale ratelor de răcire şi încălzire sunt determinate de transferul termic 
dintre aer şi PCM monofazic. În majoritatea experimentelor, pe măsură ce temperatura PCM 
se apropie de temperatura de început a schimbării de fază, rata de răcire, respectiv încălzire 
converge către valoarea ratei de răcire adoptată pentru măsurătorile DSC. Fluctuaţii 
importante ale temperaturii sunt observate la sfȃrşitul schimbării de fază, urmȃnd apoi o 
stabilizare a variaţiei ratelor de variaţie a temperaturilor, care corespunde echilibrului termic 
dintre aer şi PCM. 
 Fig. 6.41 prezintă variaţia ratelor de răcire ale PCM coroborate cu etapele proceselor 
de răcire pentru masa de RT25 din sfera nr. 6 aflată în centrul LHTES experimental, la o 
viteză de circulaţie a aerului de 0.98 m/s. 

-6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

0 80 160

θ 
[K

/m
in

]

Timp [min]

RT25 S1,
w=0.81m/s

RT25 S11,
w=0.81m/s

RT25 S1,
w=0.98m/s

RT25 S11,
w=0.98m/s

exo.

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0 45 90

θ 
[K

/m
in

]

Timp [min]

RT25 S1,
w=0.77m/s

RT25 S11,
w=0.77m/s

RT25 S1,
w=1.20m/s

RT25 S11,
w=1.20m/s

endo.

-7.00

-6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

0 60 120

θ 
[K

/m
in

]

Timp [min]

RT28 S1,
w=1.08m/s

RT28 S11,
w=1.08m/s

RT28 S1,
w=1.39m/s

RT28 S11,
w=1.39/s

exo.

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0 60 120
θ 

[K
/m

in
]

Timp [min]

RT28 S1,
w=0.59m/s

RT28 S11,
w=0.59m/s

RT28 S1,
w=0.78m/s

RT28 S11,
w=0.78m/s

endo.



148 
 

 
Fig. 6.41 Rata de răcire determinată experimental şi temperatura RT25 pe durata solidificării 

 
 Se observă că schimbarea de fază, evenimentul termic şi echilibrul termic sunt 
caracterizate de valori reduse ale ratei de răcire, în timp ce răcirea PCM monofazic este 
caracterizată de valori ridicate ale ratelor de răcire. 

6.6.2 Validarea modelului matematic  

 În aplicaţiile practice apar modificări necontrolate ale ratelor de răcire, respectiv 
încălzire. În consecinţă, se produc modificări neaşteptate ale formei curbelor de variaţie a 
căldurii specifice aparente dificil de gestionat în modelele matematice.  
 În acest studiu, au fost implementate numai curbele de variaţie ale căldurii specifice 
aparente cu temperatura, determinate pentru o rată constantă de răcire / încălzire, având 
valoarea de 0.1 K/min (Arkar C., Medved S., 2005). 

Evaluarea calitativă a modelului matematic, a fost realizată cu ajutorul erorii abaterii 
medii (Mean Bias Error - MBE) şi a erorii abaterii medii pătratice (Root Mean Square Error - 
RMSE). 

Tab. 6.8 - 6.10 prezintă vitezele de circulaţie ale aerului din timpul fiecărei determinări 
experimentale ale prezentului studiu, valorile maxime ale criteriului Stefan, valorile MBE şi 
RMSE în fiecare punct de măsurare. 

 
Tab. 6.8 Valoarea maximă a Ste, valorile MBE şi RMSE pentru experimentele cu RT21 

RT21 0.65 m/s solidificare 0.80 m/s solidificare 0.75 m/s topire 1.02 m/s topire 
Ste MBE RMSE Ste MBE RMSE Ste MBE RMSE Ste MBE RMSE 

ΘS1 0.048 8.46% 10.60% 0.055 8.64% 10.14% 0.121 1.42% 1.79% 0.105 1.88% 1.99% 
ΘS3 0.041 8.31% 12.28% 0.047 8.58% 12.74% 0.119 5.58% 5.89% 0.097 3.98% 4.80% 
ΘS6 0.032 6.29% 7.83% 0.038 4.59% 6.79% 0.095 6.48% 6.92% 0.083 4.46% 5.35% 
ΘS9 0.026 5.99% 7.48% 0.033 4.89% 5.64% 0.087 4.89% 5.92% 0.076 2.26% 2.61% 
ΘS11 0.023 5.15% 6.36% 0.029 5.05% 6.00% 0.077 3.87% 5.24% 0.070 3.03% 3.78% 
Θout - 4.62% 9.96% - 3.67% 7.70% - 4.47% 5.83% - 3.87% 4.66% 
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Tab. 6.9 Valoarea maximă a Ste, valorile MBE şi RMSE pentru experimentele cu RT25 
RT25 0.81 m/s solidificare 0.98 m/s solidificare 0.77 m/s topire 1.20 m/s topire 

Ste MBE RMSE Ste MBE RMSE Ste MBE RMSE Ste MBE RMSE 
ΘS1 0.097 7.77% 10.84% 0.116 8.40% 11.75% 0.069 2.98% 5.28% 0.080 3.05% 3.88% 
ΘS3 0.080 8.31% 11.36% 0.107 8.46% 9.29% 0.059 2.61% 3.65% 0.072 2.43% 3.26% 
ΘS6 0.071 5.20% 6.02% 0.095 6.67% 9.38% 0.052 7.54% 9.75% 0.067 4.02% 6.24% 
ΘS9 0.059 4.73% 5.42% 0.073 6.06% 7.86% 0.049 7.66% 9.19% 0.065 4.20% 6.23% 
ΘS11 0.053 5.11% 5.86% 0.077 5.84% 6.89% 0.044 7.39% 8.48% 0.060 5.91% 7.70% 
Θout - 5.06% 7.41% - 6.47% 9.35% - 5.53% 6.67% - 4.06% 5.08% 

 
Tab. 6.10 Valoarea maximă a Ste, valorile MBE şi RMSE pentru experimentele cu RT28 
RT28 1.08 m/s solidificare 1.39 m/s solidificare 0.59 m/s topire 0.78 m/s topire 

Ste MBE RMSE Ste MBE RMSE Ste MBE RMSE Ste MBE RMSE 
ΘS1 0.111 5.35% 9.95% 0.100 4.04% 8.22% 0.069 4.51% 6.44% 0.087 6.61% 8.78% 
ΘS3 0.103 8.08% 12.89% 0.089 6.85% 10.91% 0.064 6.52% 8.62% 0.079 7.88% 10.85% 
ΘS6 0.108 6.99% 10.04% 0.086 5.74% 8.53% 0.055 4.06% 4.78% 0.070 7.30% 9.44% 
ΘS9 0.089 7.26% 9.52% 0.074 6.31% 8.51% 0.050 3.89% 4.39% 0.067 7.74% 9.87% 
ΘS11 0.087 7.05% 9.14% 0.068 6.99% 9.45% 0.046 4.24% 5.03% 0.061 6.93% 9.43% 
Θout - 6.10% 10.01% - 6.56% 10.97% - 1.86% 2.75% - 5.02% 5.83% 

 
Criteriul Stefan are valori maxime sub 1, prin urmare este justificată ipoteza cvasi-

staţionară. 
Temperatura PCM de la începutul fiecărei experienţe a fost adoptată astfel încȃt în 

decursul unui experiment, PCM să parcurgă etape de răcire sau încălzire în domeniul 
monofazic, urmate de schimbarea de fază şi după caz de alte evenimente termice. 

Avȃnd în vedere că valorile calculate ale entalpiei sunt semnificativ influenţate de 
căldura specifică aparentă, curba de variaţie a temperaturii PCM pe durata experimentului şi 
rezultatele din simularea numerică, sunt comparate cu forma curbelor căldurii specifice 
aparente. 

Fig. 6.42 şi 6.43 prezintă temperatura PCM măsurată şi calculată pe durata proceselor 
de solidificare ale parafinei RT21, corespunzătoare valorilor maxime şi minime ale MBE. 
 

  
Fig. 6.42 Temperatura PCM măsurată şi calculată pentru solidificarea RT21 în sfera nr. 1 şi 

nr. 11, pentru w=0.65 m/s 
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Fig. 6.43 Temperatura PCM măsurată şi calculată pentru solidificarea RT21 în sfera nr. 1 şi 

nr. 6, pentru w=0.80 m/s 
 

Semnificaţia notaţiilor utilizate pentru identificarea curbelor de pe graficele referitoare 
la PCM, atât în aceste figuri, cât şi în următoarele, este: „ΘS” reprezintă temperatura PCM 
dintr-o sferă; cifra reprezintă numărul sferei (conform fig. 6.22); „(Exp.)” indică valorile 
temperaturilor măsurate experimental, iar „(Num.)” indică valorile temperaturilor determinate 
numeric. 

Analizȃnd panta curbelor de variaţie a temperaturii PCM din timpul experimentului se 
poate distinge procesul de solidificare. La începutul, respectiv sfȃrşitul fiecărui experiment 
panta curbei temperaturii PCM este foarte mare, în consecinţă întreaga masă de PCM se află 
în aceeaşi fază (iniţial lichidă). Urmează un palier cu o variaţie redusă a temperaturii, în jurul 
temperaturilor de schimbare de fază, indicate de DSC. Schimbarea de fază nu se finalizează 
brusc, tranziţia fiind caracterizată printr-o curbă concavă cu pantă negativă.  

După schimbarea de fază urmează răcirea fazei solide, caracterizate prin valori mari 
ale pantelor curbelor de variaţie ale temperaturilor PCM. De regulă, fiecare experiment se 
încheie printr-o etapă în care se stabileşte un echilibru între temperaturile aerului şi ale PCM. 

Panta pragului de temperatură unde are loc schimbarea de fază depinde de 
dimensiunea intervalului de temperatură în care are loc schimbarea de fază şi de valoarea 
maximă a căldurii specifice aparente.  

În cazul solidificării RT21 la viteza de circulaţie a aerului de 0.65 m/s erorile scad 
pentru sferele situate în partea finală a LHTES experimental. În consecinţă, cea mai ridicată 
valoare a MBE corespunde primei sfere, pe cȃnd cea mai scăzută valoare a MBE corespunde 
ultimei sfere. În cazul solidificării RT21 la viteza de circulaţie a aerului de 0.80 m/s, cea mai 
ridicată valoare a MBE s-a observat tot în prima sferă, iar cea mai scăzută valoare a MBE 
corespunde sferei nr. 6 care se află în centrul LHTES experimental. 

Valorile MBE se reduc cu scăderea valorii criteriului Stefan. 
Fig. 6.44 prezintă temperaturile aerului măsurate la intrarea şi la ieşirea din 

regenerator şi temperatura aerului la ieşire, calculată cu modelul matematic propus, pe durata 
solidificării RT21 la vitezele de circulaţie ale aerului 0.65 m/s, respectiv 0.80 m/s.  
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Fig. 6.44 Temperatura aerului măsurată şi calculată pentru solidificarea RT21  

pentru w=0.65 m/s, respectiv w=0.80 m/s 
 
Semnificaţia notaţiilor utilizate pentru identificarea curbelor de pe graficele referitoare 

la aer, atât în aceste figuri, cât şi în următoarele, este: „Θa” reprezintă temperatura aerului; „i” 
sau „e” reprezintă intrarea, respectiv ieşirea din LHTES (conform fig. 6.22); „(Exp.)” indică 
valorile temperaturilor măsurate experimental, iar „(Num.)” indică valorile temperaturilor 
determinate numeric. 

În literatură au fost identificate doar trei studii care prezintă validări experimentale ale 
temperaturii aerului la ieşirea din LHTES (Arkar C., Medved S., 2005), (Iten M., et al., 2017), 
(Iten M., et al, 2018).  În prezenta lucrare s-a utilizat ca referinţă (Arkar C., Medved S., 2005). 

Temperaturile aerului la ieşire determinate prin calcul, sunt în concordanţă cu cele 
măsurate. Valorile MBE sunt mai scăzute decȃt valorile corespunzătoare din studiile de 
referinţă. În cazul procesului de solidificare, la viteza de circulaţie a aerului w=0.65 m/s, 
valoarea RMSE este cu 1.88% mai ridicată decȃt valoarea din literatură. 

Corespunzător vitezei de circulaţie a aerului w=0.80 m/s, atȃt valoarea MBE, cȃt şi 
valoarea RMSE, sunt mai mici decȃt valorile din literatură.  

Fig. 6.45 şi 6.46 prezintă temperatura PCM măsurată şi calculată pe durata proceselor 
de topire ale parafinei RT21 corespunzătoare valorilor maximă şi minimă ale MBE. 
 

  
Fig. 6.45 Temperatura PCM măsurată şi calculată pentru topirea RT21 în sfera nr. 1 şi nr. 6,  

pentru w=0.75 m/s 
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Fig. 6.46 Temperatura PCM măsurată şi calculată pentru topirea RT21 în sfera nr. 1 şi nr. 6,  

pentru w=1.02 m/s 
 
 Panta corespunzătoare palierului de temperatură pe durata schimbării de fază este mai 
mare decât la solidificare, deoarece valoarea maximă a căldurii specifice aparente este mai 
scăzută, iar lăţimea intervalului de variaţie a temperaturii pe durata schimbării de fază este 
mai mare.  
 În cazul topirii RT21, cea mai bună concordanţă între valorile calculate şi cele 
măsurate, a fost obţinut în prima sferă. Este interesant că cea mai redusă valoare a MBE 
corespunde celei mai ridicate valori a criteriului Stefan, ceea ce indică o rată ridicată de topire 
a PCM şi implicit o viteză mai mare de propagare a frontului de schimbare de fază. Cea mai 
mare valoare a MBE corespunde sferei nr. 6 din centrul LHTES, la ambele viteze de circulaţie 
ale aerului. 
 Fig. 6.47 prezintă temperaturile aerului măsurate la intrarea şi la ieşirea din LHTES şi 
temperatura aerului la ieşire calculată cu modelul matematic propus, pe durata topirii RT21 la 
vitezele de circulaţie ale aerului 0.75 m/s, respectiv 1.02 m/s. 
 

  
Fig. 6.47 Temperatura aerului măsurată şi calculată pentru topirea RT21 

pentru w=0.75 m/s, respectiv w=1.02 m/s 
 
Temperaturile calculate ale aerului la ieşirea din regenerator sunt în concordanţă cu 

temperaturile măsurate. Ambele valori ale MBE şi RMSE sunt mai scăzute decȃt valorile 
raportate în (Arkar C., Medved S., 2005). 

Fig. 6.48 şi 6.49 prezintă temperatura PCM măsurată şi calculată pe durata proceselor 
de solidificare ale parafinei RT25 corespunzătoare valorilor maximă şi minimă ale MBE. 
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Fig. 6.48 Temperatura PCM măsurată şi calculată pentru solidificarea RT25 în sfera nr. 3 şi 

nr. 9, pentru w=0.81 m/s 

  
Fig. 6.49 Temperatura PCM măsurată şi calculată pentru solidificarea RT25 în sfera nr. 3 şi 

nr. 11, pentru w=0.98 m/s 
 

În cazul solidificării RT25, atât procesul de schimbare de fază, cât și evenimentul 
termic, sunt evidenţiate prin paliere de temperaturi relativ constante pe durata măsurătorilor, 
ambele fiind modelate cu precizie.  

Datorită valorii maxime ridicate a căldurii specifice aparente a RT25 și a lățimii 
reduse a domeniului de variaţie a temperaturii la schimbare de fază, panta palierului de 
temperatură corespunzătoare schimbării de fază, rezultată din calcul, este sensibil mai redusă 
decât în cazul parafinei RT21. Pe durata schimbării de fază, temperatura PCM calculată este 
aproape constantă înainte ca declinul concav al curbei să fie modelat spre sfârșitul schimbării 
de fază.  

Al doilea prag de temperatură din rezultatele numerice și experimentale este în 
concordanţă cu evenimentul termic indicat şi de măsurătorile DSC. 

Pe durata solidificării RT25 la viteza aerului de 0.81 m/s, valorile maxime și minime 
ale MBE au rezultat în cazul estimării temperaturii PCM din sfera nr. 3, respectiv nr. 9. 

Pe durata solidificării RT25 la viteza aerului de 0.98 m/s, valorile maxime și minime 
ale MBE au rezultat în cazul estimării temperaturii PCM din sfera nr. 3, respectiv nr. 11. 

Fig. 6.50 prezintă temperaturile aerului măsurate la intrarea şi la ieşirea din LHTES şi 
temperatura aerului la ieşire calculată cu modelul matematic propus pe durata solidificării 
RT25 la vitezele de circulaţie ale aerului 0.81 m/s, respectiv 0.98 m/s.  
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Fig. 6.50 Temperatura aerului măsurată şi calculată pentru solidificarea RT25 

pentru w=0.81 m/s, respectiv w=0.98 m/s 
 

Temperaturile calculate ale aerului la ieşirea din LHTES sunt în concordanţă cu 
temperaturile măsurate. În cazul experimentului în care viteza de circulaţie a aerului este de 
0.81 m/s, atȃt valorile MBE, cȃt şi valorile RMSE sunt mai reduse decȃt valorile indicate în 
(Arkar C., Medved S., 2005).  

La viteza de circulaţie a aerului de 0.98 m/s abaterile MBE şi RMSE sunt cu 0.55 %, 
respectiv 1.27 %, mai ridicate faţă de abaterile din (Arkar C., Medved S., 2005).  

Fig. 6.51 şi 6.52 prezintă temperatura PCM măsurată şi calculată pe durata proceselor 
de topire ale parafinei RT25 corespunzătoare valorii maxime şi minime a MBE. 
 

  
Fig. 6.51 Temperatura PCM măsurată şi calculată pentru topirea RT25 în sfera nr. 3 şi nr. 9,  

pentru w=0.77 m/s 

  
Fig. 6.52 Temperatura PCM măsurată şi calculată pentru topirea RT25 în sfera nr. 3 şi nr. 11, 

pentru w=1.20 m/s 
 
În cazul topirii RT25, concavitatea curbei de variaţie a temperaturilor calculate ale 

PCM, diferă de curba de variaţie a temperaturilor măsurate pe durata schimbării de fază.  O 
posibilă explicaţie pentru diferenţa de formă a variaţiei celor două curbe constă în efectele 
variţiei ratelor de încălzire care se manifestă în procesul real şi care nu au putut fi simulate cu 
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modelul matematic. O altă posibilă cauză este reprezentată de fenomenele convective din 
interiorul fazei lichide pe durata topirii. 

Cu toate că forma curbei de variaţie a căldurii specifice aparente suferă modificări în 
condiţiile reale, în aplicaţia practică fenomenul de topire, atȃt cel măsurat, cȃt şi cel simulat 
numeric, încep şi se sfȃrşesc în acelaşi timp. Durata topirii este estimată cu precizie datorită 
faptului că ecuaţia matematică utilizată la calculul temperaturii PCM în funcţie de entalpia 
specifică, estimează cu acurateţe de aproape 100 % temperaturile de început, respectiv de 
sfȃrşit ale schimbării de fază. 

La viteza de circulaţie a aerului de 0.77 m/s, valorile maxime și minime a MBE 
corespund validării sferei nr. 9, respectiv nr. 3. 

La viteza de circulaţie a aerului de 1.20 m/s, valorile maxime și minime a MBE 
corespund validării sferei nr. 11, respectiv nr. 3. 

Parafina RT25 a reprezentat un caz de studiu interesant, deoarece au fost modelate 
două evenimente termice. Din cunoștințele autorului, astfel de încercări nu au mai fost 
raportate în literatură şi din acest motiv reprezintă o contribuţie originală. Singura excepţie 
este reprezentată de o cercetare anterioară, realizată tot la Cluj-Napoca, în colaborare cu un 
colectiv de autori, în care s-a studiat un alt PCM, respectiv Emarol H40. Emarol H40 a 
prezentat două tipuri de tranziții de fază: de la solid la semisolid și de la semisolid la lichid. 
Studiul este prezentat în detaliu în (Pop O.G., et al., 2018)d, pentru modelare fiind utilizată 
metoda căldurii specifice aparente. 
 Fig. 6.53 prezintă temperaturile aerului măsurate la intrarea şi la ieşirea din LHTES şi 
temperatura aerului la ieşire calculată cu modelul matematic propus pe durata topirii RT25 la 
vitezele de circulaţie ale aerului 0.77 m/s, respectiv 1.20 m/s. 
 

  
Fig. 6.53 Temperatura aerului măsurată şi calculată pentru topirea RT25  

pentru w=0.77 m/s, respectiv w=1.20 m/s 
 
Temperaturile aerului sunt estimate cu precizie ridicată, abaterile fiind mai reduse 

decât cele furnizate de (Arkar C., Medved S., 2005). 
Fig. 6.54 şi 6.55 prezintă temperatura PCM măsurată şi calculată pe durata proceselor 

de solidificare ale parafinei RT28 corespunzătoare valorilor maximă şi minimă a MBE. 
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Fig. 6.54 Temperatura PCM măsurată şi calculată pentru solidificarea RT28 în sfera nr. 1 şi 

nr. 3, pentru w=1.08 m/s 

  
Fig. 6.55 Temperatura PCM măsurată şi calculată pentru solidificarea RT28 în sfera nr. 1 şi 

nr. 11, pentru w=1.39 m/s 
  
 Temperaturile calculate și măsurate ale PCM sunt aproape egale, ceea ce indică o 
precizie ridicată a modelului matematic propus. 

La viteza aerului de 1.08 m/s se constată că valorile maxime și minime ale abaterii 
MBE corespund validării temperaturii PCM din sfera nr. 3, respectiv nr. 1. 

La viteza aerului de 1.39 m/s se constată că valorile maxime și minime ale abaterii 
MBE corespund validării temperaturii PCM din sfera nr. 11, respectiv nr. 1. 
 Fig. 6.56 prezintă temperaturile aerului măsurate la intrarea şi la ieşirea din LHTES şi 
temperatura aerului la ieşire calculată cu modelul matematic propus pe durata solidificării 
RT28 la vitezele de circulaţie ale aerului 1.08 m/s, respectiv 1.39 m/s. 
 

  
Fig. 6.56 Temperatura aerului măsurată şi calculată pentru solidificarea RT28 

pentru w=1.08 m/s, respectiv w=1.39 m/s 
 
 Abaterile referitoare la precizia de determinare a temperaturii aerului la ieşire sunt cu 
puţin mai ridicate faţă de cele furnizate de (Arkar C., Medved S., 2005).   
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Pentru experimentul în care viteza aerului este de 1.08 m/s valorile abaterilor MBE și 
RMSE sunt mai mari cu 0.18 %, respectiv 1.93 % față de abaterile raportate (Arkar C., 
Medved S., 2005). 

Pentru experimentul în care vitezei aerului este de 1.39 m/s valorile abaterilor MBE și 
RMSE sunt mai mari cu 0.64 %, respectiv 2.89 % față de abaterile raportate în (Arkar C., 
Medved S., 2005). 

Fig. 6.57 şi 6.58 prezintă temperatura PCM măsurată şi calculată pe durata proceselor 
de topire ale parafinei RT28 corespunzătoare valorilor maximă şi minimă ale MBE. 
 

  
Fig. 6.57 Temperatura PCM măsurată şi calculată pentru topirea RT28 în sfera nr. 3 şi nr. 9,  

pentru w=0.59 m/s 

  
Fig. 6.58 Temperatura PCM măsurată şi calculată pentru topirea RT28 în sfera nr. 1 şi nr. 3,  

pentru w=0.78 m/s 
 

În cazul topirii RT28, la viteza de circulaţie a aerului de 0.59 m/s pentru sferele mai 
apropiate de intrarea în regenerator modelul supraestimează durata topirii. Transferul de 
căldură la intrare este mai intens, iar durata topirii conform măsurătorilor este mai redusă faţă 
de simularea numerică. Această abatere este tot mai redusă pe măsură ce sferele sunt mai 
apropiate de ieşirea din LHTES şi intensitatea transferului de căldură scade. 

Valoarea maximă a MBE corespunde validării temperaturii PCM încapsulat în sfera 
nr. 3, sferă apropiată de intrarea în regenerator, unde transferul termic este mai intens, în timp 
ce valoarea minimă a MBE corespunde validării temperaturii PCM încapsulat în sfera nr. 9, 
sferă mai aproape de ieșire, unde intensitatea transferului de căldură este redusă. 

La o viteză mai mare a aerului (0.78 m/s) pentru toate cele cinci sfere prevăzute cu 
senzor de temperatură, modelul a supraestimat durata topirii. Valoarea maximă a MBE s-a 
identificat pentru validarea sferei nr. 3, în timp ce valoarea minimă a MBE pentru validarea 
sferei nr. 1. 

Fig. 6.59 prezintă temperaturile aerului măsurate la intrarea şi la ieşirea din 
regenerator şi temperatura aerului la ieşire calculată cu modelul matematic propus pe durata 
topirii RT28 la vitezele de circulaţie ale aerului 0.59 m/s, respectiv 0.78 m/s. 
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Fig. 6.59 Temperatura aerului măsurată şi calculată pentru topirea RT28  

pentru w=0.59 m/s, respectiv w=0.78 m/s 
 

Valorile abaterilor estimărilor temperaturii aerului la ieşirea din regenerator pe durata 
experimentelor de topire ale parafinei RT28, se situează în limitele raportate în (Arkar C., 
Medved S., 2005). În cazul validărilor referitoare la temperatura aerului la ieşirea din 
regenerator, în 25 % din cazuri valorile MBE au fost peste valorile din (Arkar C., Medved S., 
2005), iar în 33.33 % valorile RMSE sunt peste valorile din (Arkar C., Medved S., 2005). 
Diferenţele dintre abaterile corespunzătoare prezentului studiu şi cele corespunzătoare lucrării 
(Arkar C., Medved S., 2005) sunt reduse, diferenţa maximă dintre valorile MBE este de 0.64 
% şi diferenţa maximă dintre valorile RMSE este de 2.89 %, ambele corespunzȃnd topirii 
parafinei RT28, la viteza de circulaţie a aerului de 1.39 m/s. 
 Având în vedere numărul relativ ridicat de validări experimentale din prezentul studiu, 
variaţiile posibile ale debitului de aer din timpul măsurătorilor, imperfecțiunile izolației 
termice a standului experimental și precizia limitată a sistemului de achiziţie a datelor, 
probabilitatea de apariţie a unor diferenţe este mai ridicată pentru temperatura aerului decât 
pentru temperatura PCM. 

6.6.3 Evaluarea preciziei de modelare 

Pentru a evalua obiectiv acurateţea modelului matematic, rezultatele numerice 
obţinute, au fost comparate cu rezultatele disponibile în literatură, în studii de acelaşi tip, care 
au fost considerate studii de referinţă.  

Tab. 6.11 prezintă caracteristici ale experimentelor realizate în studiile de referinţă 
considerate: natura PCM analizat; ratele de încălzire / răcire ale DSC; tipul agentului termic; 
debitul şi viteza de circulaţie a acestuia, precum şi metoda utilizată în rezolvarea numerică. 

 
Tab. 6.11 Caracteristicile experimentelor şi metodele de modelare din studiile de referinţă 

Referinţă Tip 
PCM 

DSC 
rată 

încălzire / 
răcire 

Tip 
regenerator 

Tip 
agent 
termic 

Debit (viteză) 

Metodă Solidificare Topire 

(Arkar, Medved 2005) Parafină RT20 0.1 K/min Pat de sfere în 
manta cilindrică 

aer 76 m3/h 
(0.23 m/s) 
166 m3/h 
(0.51 m/s) 

108 m3/h 
(0.33 m/s) 
215 m3/h 
(0.66 m/s) 

Căldura 
specifică 
aparentă 

(Tan et al. 2009) Parafină 
n-octadecan 

- Sferă cu PCM 
imersată 

apă - - Entalpie 

(Bellan et al. 2015) Nitrat de sodiu - Pat de sfere în 
manta cilindrică 

aer 110 m3/h 
(0.60 m/s) 

- 

(Iten et al. 2017) Parafină RT25 0.2 K/min Plăci cu PCM aer 2.50 m/s Căldura 
specifică 
aparentă 

(Iten et al. 2018) Parafină RT25 0.2 K/min Plăci cu PCM aer 2.50 m/s Entalpie 
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Diferenţele dintre valorile măsurate şi calculate în studiile de referinţă, au fost obţinute 
prin citirea valorilor numerice ale graficelor de validare din cadrul studiilor respective, citirea 
fiind realizată cu ajutorul programului OriginLab. S-au calculat parametrii MBE şi RMSE. 
Valorile maxime ale MBE şi RMSE sunt 10.75 %, respectiv 20.44 % determinate pentru 
validarea efectuată de (Tan F.L., et al., 2009). Valorile minime ale MBE şi RMSE sunt 0.97 
%, respectiv 1.25 % determinate pentru validarea efectuată de (Arkar C., Medved S., 2005). 

Capacitatea modelului de a estima temperatura aerului la ieşirea din regenerator a fost 
comparată cu acurateţea modelului utilizat în referinţa (Arkar C., Medved S., 2005). 

Valorile minime şi maxime ale MBE şi RMSE sunt 1.55 %/5.92 %, respectiv 1.77 
%/8.08 % calculate din rezultatele obţinute în referinţa (Arkar C., Medved S., 2005). 

Referitor la simularea temperaturii PCM, fig. 6.60.a şi b prezintă valorile minime şi 
maxime ale MBE, respectiv RMSE corespunzătoare validărilor din literatură comparativ cu 
cele obţinute în urma validărilor din prezentul studiu. 

 

 
a – calcul MBE; 

 
b – calcul RMSE; 

Fig. 6.60 Comparaţie între abaterile obţinute în prezentul studiu şi cele din literatură 
 
Se observă că atȃt MBE, cȃt şi RMSE se încadrează în domeniul de abateri identificate 

în literatură, ceea ce confirmă corectitudinea rezultatelor obţinute prin modelare numerică. 

6.6.4 Studiu numeric privind comportarea PCM în timpul schimbării de fază 

Odată validat, modelul matematic poate fi utilizat pentru studierea în detaliu a 
fenomenelor de solidificare şi topire a PCM în timpul experimentelor. 

Pentru experimentele de solidificare a fost calculată pentru fiecare pas de timp, evoluţia 
fracţiei masice de PCM solid în fiecare sferă din componenţa LHTES experimental. Dintre 
toate rezultatele obţinute, în continuare sunt prezentate curbele obţinute pentru prima şi ultima 
sferă, raportat la sensul de curgere a aerului prin LHTES, pentru fiecare experiment în parte. 

Fig. 6.61 prezintă evoluţia fracţiei masice de PCM solid, în procesele de solidificare, 
pentru cele trei materiale studiate. 
 

a - RT21; b - RT25; c - RT28; 
Fig. 6.61 Evoluţia fracţiei masice de PCM solid, în procesele de solidificare 
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Pentru toate materialele şi pentru ambele sfere considerate, viteza de solidificare este 
mai mare în experimentul cu viteza mai mare de curgere a aerului. 

În cazul RT21, se observă că în ultima sferă, solidificarea nu este completă nici la 
sfârşitul experimentelor, deoarece s-a atins echilibrul termic între PCM din această sferă şi 
aer, la temperatura de circa 10 °C la viteza aerului de 0.65 m/s, respectiv circa 8.5 °C la viteza 
aerului de 0.80 m/s, ambele valori fiind mai mari decât valoarea de 6 °C, reprezentând 
temperatura de sfârşit de solidificare. 

Pentru celelalte două materiale, caracterizate prin temperaturi de schimbare de fază mai 
ridicate, solidificarea a fost completă în toate sferele, în toate experimentele. 

Pentru experimentele de topire a fost calculată pentru fiecare pas de timp, evoluţia 
fracţiei masice de PCM lichid în fiecare sferă din componenţa LHTES experimental. Fig. 6.62 
prezintă evoluţia fracţiei masice de PCM lichid, în procesele de topire, pentru cele trei 
materiale studiate. 
 

a - RT21; b - RT25; c - RT28; 
Fig. 6.62 Evoluţia fracţiei masice de PCM lichid, în procesele de topire 

 
În cazul RT21 viteza de topire este mai mare în experimentul cu viteza de curgere a 

aerului mai mică, deoarece temperatura aerului cald în respectivul experiment, este cu cca. 5 
°C mai mare decât în experimentul cu viteza mai mare a aerului. 

În cazul RT25 se observă o scădere pronunţată a vitezei de topire, la sfârşitul procesului 
de topire, când fracţia de lichid ajunge aproape de 0.9. Acest comportament evidenţiază încă 
odată complexitatea fenomenelor de schimbare de fază a PCM.  

Comportarea particulară a RT25 spre finalul procesului de topire poate fi evidenţiată şi 
prin analiza curbelor de variaţie a temperaturilor, măsurate şi prezentate în fig. 6.63. 

 

  
a - viteza aerului de 0.77 m/s; b - viteza aerului de 1.20 m/s; 

Fig. 6.63 Variaţia măsurată a temperaturii PCM în sfere pentru RT25 
 
Pe cele două grafice se observă că în ambele experimente peste temperatura de 26 °C 

până la atingerea temperaturii de sfârşit de topire, respectiv până la valoarea de 28.49 °C, 
curbele de variaţie ale temperaturii prezintă schimbări ale pantei, uneori fiind vizibile chiar 
scăderi ale temperaturii. Pentru a evidenţia acest fenomen, fig. 6.64 prezintă în detaliu variaţia 
măsurată a temperaturii RT25 spre finalul procesului de topire. 
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a - viteza aerului de 0.77 m/s; b - viteza aerului de 1.20 m/s; 

Fig. 6.64 Variaţia măsurată a temperaturii RT25 spre finalul procesului de topire 
 
Aceste variaţii ale temperaturii PCM sunt corelate cu forma fracţiei de lichid în etapa 

finală a topirii. O variaţie asemănătoare a temperaturii la sfârşitul procesului de topire este 
prezentată şi în (Li C. et al., 2019), unde la unul din materialele investigate s-a observat de 
asemenea o scădere a temperaturii PCM la sfârşitul procesului de topire, urmată de creşterea 
finală până la sfârşitul schimbării de fază.  

Este evident că deşi avem de-a face cu un proces de topire, la finalul procesului, în 
perioadele în care temperatura PCM scade, rata de încălzire devine negativă, aşa cum se 
observă şi în fig. 6.65. 

 

  
a - viteza aerului de 0.77 m/s; b - viteza aerului de 1.20 m/s; 

Fig. 6.65 Ratele de încălzire ale RT25 determinate experimental 
 
Se observă că la finalul proceselor de topire apar atât fluctuaţii importante ale ratelor de 

răcire determinate experimental, cât şi valori negative ale acestora. Spre sfârşitul 
experimentelor, când se ajunge în zona echilibrului termic dintre PCM şi aer, în cele mai 
multe cazuri, valorile ratelor de încălzire se găsesc în zona marjei de eroare cu care au fost 
măsurate temperaturile. Fluctuaţiile ratelor de încălzire ale PCM în procesele de topire sunt 
determinate şi de fenomenele convective caracteristice acestor procese. 

Problema investigării aprofundate a fenomenelor termice care se produc la finalul 
procesului de topire a RT25 reprezintă o posibilă direcţie de cercetare ulterioară. 

6.7 Concluzii  

În cadrul capitolului sunt propuse, pentru prima dată în literatură, funcţii exponenţiale 
explicite determinate prin interpolare neliniară, care descriu variaţia temperaturii PCM în 
funcţie de entalpia specifică pe durata solidificării, respectiv topirii, pentru: RT21, RT25 şi 
RT28.  

20

25

30

35

40

20 30 40 50 60 70

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [°
C]

Timp [min]

ΘS1 (Exp.) ΘS3 (Exp.) ΘS6 (Exp.)

ΘS9 (Exp.) ΘS11 (Exp.)

RT25, w=0.77m/s
20

25

30

35

40

20 25 30 35 40 45 50

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [°
C]

Timp [min]

ΘS1 (Exp.) ΘS3 (Exp.) ΘS6 (Exp.)

ΘS9 (Exp.) ΘS11 (Exp.)

RT25, w=1.20m/s

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0 20 40 60 80 100

Ra
ta

 d
e 

in
ca

lzi
re

 [K
/m

in
]

Timp [min]

S1 S3 S6 S9 S11

RT25, w=0.77m/s

endo.

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0 20 40 60 80

Ra
ta

 in
ca

lz
ire

 [K
/m

in
]

Timp [min]

S1 S3 S6 S9 S11

endo.
RT25, w=1.20m/s



162 
 

După cunoştinţele autorului, studiul reprezintă o primă investigaţie prin modelare 
numerică a comportării termice pentru un material care prezintă încă un eveniment termic pe 
lȃngă schimbarea de fază. Materialul este RT25 şi cel mai probabil, evenimentul termic 
identificat reprezintă o recristalizare în faza solidă. 

Variaţia reală a entalpiei specifice a PCM pe durata schimbării de fază s-a determinat pe 
baza măsurătorilor DSC desfăşurate cu o rată de încălzire şi răcire de 0.1 K/min. 

Funcţiile exponenţiale propuse în lucrare, au fost utilizate pentru determinarea 
temperaturii PCM pe durata proceselor de răcire, respectiv încălzire cu schimbare de fază, 
efectuate pe un stand experimental conceput şi realizat special pentru acest scop. 

Standul experimental are ca şi componentă principală un regenerator experimental 
unidirecţional, compus din 11 sfere din sticlă umplute cu PCM şi introduse într-o manta 
cilindrică izolată termic. Pentru fiecare PCM, s-au efectuat câte două experienţe de răcire şi 
solidificare, respectiv două experienţe de încălzire şi topire, realizate la viteze diferite ale 
aerului care curge prin regenerator.  

Experienţele au fost simulate numeric prin intermediul modelului matematic propus, 
care pe baza entalpiei specifice calculate prin ecuaţii de bilanţ şi transfer termic, permite 
determinarea temperaturii PCM cu ajutorul funcţiilor exponenţiale propuse. Modelul a fost 
validat comparȃnd rezultatele numerice cu rezultatele măsurătorilor experimentale. 

Acurateţea modelului matematic a fost evaluată calitativ prin determinarea MBE şi 
RMSE. Valorile acestor parametrii au fost comparate cu valorile aferente ale unor validări 
raportate în literatură şi considerate studii de referinţă.  

În urma validării modelului matematic, se pot trage următoarele concluzii: 
- Ratele de răcire, respectiv încălzire pe durata schimbării de fază sunt în vecinătatea 

sau converg spre valoarea de 0.1 K/min, rata de răcire, respectiv încălzire la care au 
fost realizate măsurătorile DSC; 

- Criteriul Stefan determinat pe durata simulării proceselor de transfer termic din cadrul 
standului se situează în intervalul: Ste = (0.023 – 0.121), inferior valorii: Ste = 1 
corespunzătoare aproximării cvasi-staţionare; 

- Valorile MBE şi RMSE referitoare la capacitatea modelului matematic de a estima 
temperatura PCM sunt mai reduse decȃt valorile maxime raportate în literatura de 
specialitate, valorile maxime ale MBE şi RMSE, aferente prezentului studiu, situȃndu-
se în intervalul (4.46 – 8.64) %, respectiv (5.35 – 12.89) %;    

- În ceea ce priveşte capacitatea modelului de a estima temperatura aerului la ieşirea din 
regenerator, valorile MBE determinate în cadrul studiului, se situează sub valorile 
raportate în literatură în 9/12 dintre cazuri, iar valorile RMSE se situează sub valorile 
indicate de literatura consultată în 8/12 dintre cazuri; 

- Validările referitoare la temperatura aerului la ieşirea din regenerator sunt cu atȃt mai 
relevante cu cât literatura de specialitate furnizează rar validări experimentale atât 
pentru PCM cât şi pentru agentul termic; 

- Studiul reprezintă în ansamblu, o investigaţie originală, prin numărul ridicat de 
validări experimentale realizate în condiţii de laborator, respectiv 12 experimente. Într-
un singur studiu disponibil în literatură a mai fost identificat un număr atât de mare de 
experimente cu PCM (Iten M., et al., 2016), dar acel studiu este numai experimental şi 
nu prezintă rezultate ale unor simulări. 

Analizȃnd valorile MBE şi RMSE în comparaţie cu valorile identificate în literatura de 
specialitate se poate concluziona că modelul matematic propus are capacitatea de a estima cu 
acurateţe ridicată atât temperaturile PCM cȃt şi temperaturile aerului la ieşirea din 
regeneratoare cu PCM.  
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7 CONCLUZII GENERALE 

În continuare sunt sintetizate concluziile obţinute în urma cercetărilor prezentate în 
cadrul tezei de doctorat, referitoare la eficienţa termică a materialelor cu schimbare de fază, 
utilizate în sistemele de climatizare, precum şi caracterizarea şi modelarea proprietăţilor 
termofizice ale acestora. 

 
Teza de doctorat cuprinde mai multe studii, corelate între acestea: 
- Studiul privind stadiul actual al cunoaşterii; 
- Studiul privind alegerea PCM din considerente climatice; 
- Studiul privind necesarul de frig al clădirilor; 
- Studiul privind evaluarea eficienţei PCM în sisteme de climatizare; 
- Studiul privind caracterizarea termică şi modelarea matematică a PCM organice. 
 
În cadrul acestor studii, au fost abordate mai multe problematici şi aspecte: 
- Determinarea experimentală prin metoda DSC a proprietăţilor termofizice ale 

PCM; 
- Modelarea numerică a proprietăţilor termofizice ale PCM; 
- Dimensionarea LHTES în sisteme de climatizare cu introducere de aer proaspăt; 
- Evaluarea efiecienţei termice a LHTES în diferite zone climatice; 
- Modelarea matematică a proceselor de schimbare de fază;  
- Validarea modelelor matematice elaborate. 
 
Pentru rezolvarea acestor probleme au fost abordate mai multe metode de cercetare 

ştiinţifică: 
- Calorimetria experimentală cu ajutorl DSC; 
- Modelarea numerică a comportării unei clădiri în diverse condiţii climatice; 
- Modelarea numerică a comportării PCM prin metoda căldurii specifice aparente; 
- Modelarea numerică a comportării PCM prin metoda entalpiei. 

 
Studiul privind stadiul actual al cunoaşterii are două obiective principale: analiza 

modului în cre sunt utilizate PCM în standuri şi instalaţii experimentale în domeniul HVAC şi 
investigarea metodelor de determinare a proprietăţilor termofizice ale PCM pe durata 
schimbării de fază.  

 
Utilizarea PCM în instalaţii de climatizare şi auxiliare 
O primă direcţie în care a fost orientat studiul privind stadiul actual al cunoaşterii a 

fost cercetarea eficienţei energetice a PCM în sistemele de climatizare active de tipul HVAC. 
Au fost identificate, în literatura de specialitate, prototipuri şi instalaţii de răcire ale aerului 
care înglobează PCM şi care utilizează aerul vehiculat mecanic pentru acumularea, respectiv 
cedare a frigului. 

În literatura de specialitate, elementele utilizate pentru acumularea frigului sunt: plăci 
cu grosime redusă, plăci cu grosime ridicată, dale nervurate, module cilindrice multitubulare, 
sfere, precum şi granule şi micro capsule din PCM. 

În majoritatea studiilor s-au investigat: durata proceselor de solidificare şi de topire; 
influenţa vitezei de circulaţie a aerului asupra performanţelor schimbătoarelor de căldură 
regenerative; eficienţa PCM caracterizată prin indicatori specifici, precum COP sau eficienţa 



164 
 

termică a PCM (definită prin cantitatea de frig cedată aerului pe durata zilei raportată la 
cantitatea de frig acumulată noaptea) etc. 

Rezultatele privind comportarea termică a PCM pe durata testelor experimentale 
prezentate în literatură, la diferite viteze de circulaţie ale agentului termic şi la diferite 
temperaturi ale acestuia se referă la: 

- Durata de topire, respectiv solidificare; 
- Eficienţa energetică a PCM. 

 
Suspensiile compuse din micro-PCM şi apă răcită furnizată de chiller sunt vehiculate 

prin panouri de răcire aferente zonelor de lucru. Prin utilizarea acestor suspensii în sistemele 
de răcire se poate realiza o reducere a energiei electrice consumate de chiller între (13 – 80) % 
în climatul specific din Hong Kong, respectiv în zona de NV a Chinei. 

PCM a fost utilizat şi în cadrul recipientelor de acumulare a apei răcite aferente 
chillere-lor, ceea ce permite reducerea puterii instalate a acestora cu (30-70) %, prin 
acoperirea perioadelor de  vȃrf de consum. 

 
Determinarea proprietăţilor termofizice ale PCM 
Un aspect important al utilizării PCM în aplicaţii tehnice îl reprezintă comportarea 

termică a acestora pe durata schimbării de fază, întrucȃt fiecare LHTES trebuie proiectat 
individual în funcţie de condiţiile climatice a zonei în care este amplasat. 

Au fost identificate două metode de determinare ale proprietăţilor termofizice ale 
PCM, respectiv DSC şi THM. 

În majoritatea studiilor au analizate materiale organice: parafine şi acizi graşi, şi 
materiale anorganice - cristalohidraţi. 

În vederea realizării unei analize cȃt mai precise a eficienţei energetice a PCM, este 
fundamentală cunoaşterea proprietăţilor termofizice ale acestora, precum şi modelarea lor 
matematică în vederea simulării funcţionării LHTES cu PCM. 

În urma investigările stadiului actual al cunoaşterii în domeniul de cercetare, s-a 
constatat că din literatură lipsesc ecuaţii matematice explicite care să descrie comportarea 
termică a PCM şi care să poată fi utilizate în modele matematice ale LHTES în condiţii reale 
de exploatare. În consecinţă, teza prezintă pentru diferite PCM, variaţia entalpiei cu 
temperatura, respectiv variaţia căldurii specifice aparente cu temperatura, precum şi variaţia 
fluxului termic cu temperatura. 

 
Studiul privind alegerea PCM din considerente climatice propune un algoritm 

original pentru determinarea temperaturii recomandate de schimbare de fază pentru diferite 
localități situate în diferite zone climatice din România. 

Analizând valorile temperaturilor de schimbare de fază recomandate pe baza 
algoritmului propus, s-a constatat că în zonele climatice I și II din România, PCM nu sunt 
eficiente în instalații HVAC. Pe de altă parte, utilizarea PCM în climatizare, este eficientă fin 
punct de vedere termodinamic, în zonele climatice cu temperaturi mai reduse cum sunt zonele 
III și zona IV. 

A fost propusă şi o metodă de determinare a ”zilei de calcul” care propune definirea 
gradului de utilizare a PCM, similar gradului de asigurare din calculului necesarului de frig. 

 
Studiul privind necesarul de frig al clădirilor a permis elaborarea unui instrument de 

lucru eficient, pentru investigarea comparativă a necesarului de frig al clădirilor, în diferite 
configuraţii ale sistemului de climatizare şi în diferite condiţii climatice. 
 S-au selectat 12 locaţii dintr-o varietate largă de zone climatice. S-a definit o clădire de 
birouri virtuală, care a fost inspirată dintr-o clădire reală, şi a fost considerată amplasată în 



165 
 

cele 12 locaţii. Corespunzător condiţiilor climatice din zonele respective s-a determinat 
necesarul de frig prin: elementele exterioare de construcţii, elementele vitrate, debitul de aer 
proaspăt, degajările de căldură ale: angajaţilor, sistemului de iluminat şi echipamentelor 
electrice. 

S-a determinat ponderea aportului de aer proaspăt, care corespunzător zonelor 
climatice adoptate, se află în intervalul (2.70 – 18.27) % din necesarul total de frig al clădirii. 

Modelul matematic al comportării termice a clădirilor, ţine seama de temperatura 
interioară, de numărul de utilizatori, de echipamentele electrice şi electronice, de sistemul de 
iluminare, de temperaturile ambiante, de structura anvelopei clădirii şi de influenţa radiaţiei 
solare. 

Modelul matematic dezvoltat în cadrul tezei a fost validat prin aplicarea la o clădire 
pasivă din Bucureşti şi prin compararea rezultatelor furnizate de program cu cele disponibile 
în literatură. Ca şi condiţii climatice, au fost utilizate aceleaşi date de intrare ca şi în literatură. 

 
Studiul privind evaluarea eficienţei PCM în sisteme de climatizare a evaluat eficiența 

energetică a sistemului de răcire a aerului proaspăt, echipat cu PCM, care deserveşte o clădire 
virtuală de birouri, a condus la următoarele concluzii: 

- Sunt prezentate şi validate ecuații originale și explicite ale variaţiei căldurii 
specifice aparente cu temperatura pentru RT20, RT25 şi RT27; 

- Modelul matematic a fost utilizat pentru evaluarea comportării acestor materiale în 
LHTES, în diferite zone climatice; 

- A fost elaborat o metodă de estimare a cantităţii necesare de PCM din LHTES. 
Valorile recomandate: (1.08-2.70) kgPCM/m2, respectiv (0.38-0.94) kgPCM/m3/h sunt 
mai mici decât cele identificate în literatură; 

- Studiul a fost realizat pe o clădire de birouri amplasată în diferite locaţii din 
Europa, America şi Africa; 

- Pe baza unui algoritm original de calcul, au fost identificate şi recomandate cele 
mai adecvate PCM pentru fiecare amplasament;  

- S-a realizat dimensionarea geometrică a LHTES, particularizat pentru fiecare 
locaţie în parte; 

- S-a propus evaluarea eficienţei energetice specifice pentru PCM, prin utilizarea a 
doi indicatori noi: producerea specifică sezonieră de frig [kWh/sezon/kgPCM] şi 
potenţialul sezonier specific de economisire a energiei electrice 
[kWh/sezon/kgPCM]; 

- Studiul a evidenţiat că locaţiile sunt favorabile utilizării PCM dacă producţia de 
frig cu ajutorul PCM este de peste 1 kWh/sezon/kgPCM, respectiv peste 0.2 
kWh/sezon/kgPCM; 

- S-a arătat că locaţiile nu sunt favorabile utilzării PCM în sistemele de răcire a 
aerului  proaspăt, dacă potenţialul sezonier specific de economisire a energiei 
electrice se află sub valorile de 0.5 kWh/sezon/kgPCM, respectiv 0.1 
kWh/sezon/kgPCM; 

- În funcţie de particularităţile climatice ale fiecărei locaţii, PCM pot reduce 
consumul de energie electrică a sistemelor de răcire ale aerului proaspăt cu (7-41) 
%. 

- Pentru o înţelegere şi mai profundă a fenomenelor din LHTES cu PCM sunt 
necesare investigaţii suplimentare. 

 
Studiul privind caracterizarea termică şi modelarea matematică a PCM organice a 

propus pentru prima dată în literatură, funcţii exponenţiale explicite determinate prin 
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interpolare neliniară, care descriu variaţia temperaturii PCM în funcţie de entalpia specifică pe 
durata solidificării, respectiv topirii, pentru: RT21, RT25 şi RT28.  

Variaţia reală a entalpiei specifice a PCM pe durata schimbării de fază a fost 
determinată pe baza măsurătorilor DSC derulate cu o rată de încălzire şi răcire de 0.1 K/min. 

Funcţiile exponenţiale propuse în lucrare, au fost utilizate pentru determinarea 
temperaturii PCM pe durata proceselor de răcire, respectiv încălzire cu schimbare de fază, 
efectuate pe un stand experimental conceput şi realizat special pentru acest scop. 

Standul experimental are ca şi componentă principală un regenerator experimental 
unidirecţional, compus din 11 sfere din sticlă umplute cu PCM şi introduse într-o manta 
cilindrică izolată termic. 

Pentru fiecare PCM, s-au efectuat câte două experienţe de răcire şi solidificare, 
respectiv două experienţe de încălzire şi topire, realizate la viteze diferite ale aerului care 
curge prin regenerator.  

Experienţele au fost simulate numeric prin intermediul modelului matematic propus, 
care pe baza entalpiei specifice calculate prin ecuaţii de bilanţ şi transfer termic, permite 
determinarea temperaturii PCM cu ajutorul funcţiilor exponenţiale propuse.  

Modelul matematic a fost validat comparȃnd rezultatele numerice cu rezultatele 
măsurătorilor experimentale. 

Acurateţea modelului matematic a fost evaluată calitativ prin determinarea MBE şi 
RMSE. Valorile acestor parametrii au fost comparate cu valorile aferente ale unor validări 
raportate în literatură şi considerate studii de referinţă.  

În urma validării modelului matematic, se pot trage următoarele concluzii: 
- Ratele de răcire şi încălzire pe durata schimbării de fază sunt apropiate de valoarea 

0.1 K/min, utilizată în măsurătorile DSC; 
- Criteriul Stefan se situează în intervalul (0.023 – 0.121), fiind inferior valorii 1 care 

permite aproximarea cvasi-staţionară; 
- Valorile maxime ale MBE şi RMSE referitoare la capacitatea modelului matematic 

de a estima temperatura PCM, determinate în intervalele (4.46 – 8.64) %, respectiv 
(5.35 – 12.89) %, sunt mai reduse decȃt maximele raportate în literatura de 
specialitate;    

- Valorile MBE referitoare la temperatura aerului la ieşirea din regenerator se 
situează în 9/12 dintre cazuri sub valorile raportate în literatură; 

- Valorile RMSE referitoare la temperatura aerului la ieşirea din regenerator se 
situează în 8/12 dintre cazuri sub valorile raportate în literatură; 

- Se remarcă faptul că în literatură sunt raportate rar validări experimentale atât 
pentru PCM cât şi pentru agentul termic, ceea ce creşte relevanţa investigaţiilor 
realizate. 

- Caracterul original al studiului, este justificat si prin numărul ridicat de 12 validări 
experimentale. 

Analizȃnd valorile MBE şi RMSE în comparaţie cu valorile identificate în literatura de 
specialitate se poate concluziona că modelul matematic propus are capacitatea de a estima cu 
acurateţe ridicată atât temperaturile PCM şi temperatura aerului la ieşirea din regeneratoare cu 
PCM. 
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În urma evaluării capacităţii modelului matematic de a estima temperatura PCM s-au 
constat următoarele: 

- La solidificarea RT21 valorile MBE sunt (4.59 - 8.64) %, respectiv valorile RMSE 
sunt (5.64 – 12.74) %; 

- La topirea RT21 valorile MBE sunt (1.42 – 6.48) %, respectiv valorile RMSE sunt 
(1.79 – 6.92) %; 

- La solidificarea RT25 valorile MBE sunt (4.73 – 8.46) %, respectiv valorile RMSE 
sunt (5.42 – 11.75) %; 

- La topirea RT25 valorile MBE sunt (2.43 – 7.66) %, respectiv valorile RMSE sunt 
(3.26 – 9.75) %; 

- La solidificarea RT27 valorile MBE sunt (4.04 – 8.08) %, respectiv valorile RMSE 
sunt (8.22 – 12.89) %; 

- La topirea RT27 valorile MBE sunt (3.89 – 7.88) %, respectiv valorile RMSE sunt 
(4.39 – 10.85) %. 
 

În urma evaluării capacităţii modelului matematic de a estima temperatura aerului la 
ieşirea din LHTES s-au constat următoarele: 

- La solidificarea RT21 valorile MBE sunt (3.67 – 4.62) %, respectiv valorile RMSE 
sunt (7.70 – 9.96) %; 

- La topirea RT21 valorile MBE sunt (3.87 – 4.47) %, respectiv valorile RMSE sunt 
(4.66 – 5.83) %; 

- La solidificarea RT25 valorile MBE sunt (5.06 – 6.47) %, respectiv valorile RMSE 
sunt (7.41 – 9.35) %; 

- La topirea RT25 valorile MBE sunt (4.06 – 5.53) %, respectiv valorile RMSE sunt 
(5.08 – 6.67) %; 

- La solidificarea RT27 valorile MBE sunt (6.10 – 6.56) %, respectiv valorile RMSE 
sunt (10.01 – 10.97) %; 

- La topirea RT27 valorile MBE sunt (1.86 – 5.02) %, respectiv valorile RMSE sunt 
(2.75 – 5.83) %. 

 
Abaterile calculate au fost comparate cu cele furnizate de literatură în urma unor 

validări similare. Referitor la capacitatea de estimare a temperaturii PCM pe baza modelului 
propus, abaterile rezultate se situează în intervalul de precizie din cadrul celor indicate în  
literatură. Privind, capacitatea modelului de a estima temperaturile aerului la ieşirea din 
LHTES, valorile rezultate comparativ cu validările disponibile în literatură sunt: 

- În 9/12 cazuri, abaterile MBE se încadrează în intervalele identificate în literatură; 
- În 8/12 cazuri, abaterile RMSE se încadrează în intervalele identificate în literatură. 
În consecinţă, s-a demonstrat precizia modelului matematic, prin urmare acesta poate fi 

utilizat cu un grad ridicat de certitudine în viitoare simulări numerice referitoare la eficienţa şi 
comportarea termică a PCM.  
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8 CONTRIBUŢII PERSONALE 

În continuare sunt sintetizate contribuţiile aduse în urma cercetării doctorale în 
domeniul utilizării PCM în sistemele de răcire ale aerului. 

 
Referitor la stadiul actual al cunoaşterii, în cadrul cercetării doctorale s-au realizat: 

- Un studiu bibliografic sintetic, cu privire la utilizarea PCM în sistemele de răcire ale 
aportului de aer proaspăt, în urma căruia s-a sintetizat stadiul actual al cunoaşterii 
referitor la dotarea sistemelor de răcire cu schimbătoare de căldură regenerative 
avȃnd umpluturi cu PCM în vederea acumulării şi cedării frigului; 

- Un studiu bibliografic referitor la metodologiile de măsurare şi modelare a 
proprietăţilor termofizice ale PCM, care reprezintă baza teoretică necesară analizei 
riguroase a posibilităţilor implementării LHTES în instalaţii tehnice. 
 

Referitor la analiza eficienţei energetice a PCM, în cadrul cercetării doctorale: 
- S-a propus un algoritm original care permite determinarea temperaturii de schimbare 

de fază şi implicit selectarea PCM, în funcţie de condiţiile zonei climatice, analizȃnd 
randamentul global al regeneratorului, precum şi condiţiile de funcţionare ale 
acestuia; 

- S-a propus o metodă originală de dimensionare a LHTES în funcţie de potenţialul de 
frig disponibil pe durata nopţii şi posibilitatea de cedare a frigului pe durata zilei; 

- S-au propus ecuaţii matematice originale de interpolare a variaţiei căldurii specifice 
aparente a PCM comerciale în funcţie de temperatură; 

- S-au utilizat ecuaţiile propuse pentru simularea funcţionării LHTES, care a fost 
dimensionat pentru diferite locaţii amplasate în diverse condiţii climatice; 

- S-a determinat, pe baza formei constructive adoptate pentru LHTES (pat de sfere), 
energia termică economisită, precum şi consumul de energie electrică a ventilatorului, 
estimat pe baza pierderilor gazodinamice, ceea ce a permis determinarea COP a 
sistemului propus; 

- S-au propus indicatori energetici originali care să permită estimarea eficienţei PCM în 
diverse condiţii climatice; 

- S-au propus următoarele cifre caracteristice: masa specifică necesară de PCM 
raportată la suprafaţa desfăşurată utilă a construcţiei şi masa specifică necesară de 
PCM raportată la debitul volumic de aer proaspăt. 
 

Referitor la caracterizarea termică şi modelarea matematică a schimbării de fază a 
PCM, în cadrul cercetării doctorale: 

- S-au realizat măsurători DSC în vederea determinării proprietăţilor termofizice ale 
PCM comerciale analizate în cadrul studiului; 

- Pe baza măsurătorilor DSC s-au propus ecuaţii matematice originale pentru 
determinarea temperaturii PCM în funcţii de entalpia specifică, astfel încȃt să se 
elimine dezavantajele metodei căldurii specifice apatente; 

- S-a proiectat şi realizat un stand experimental la scară de laborator care permite 
solidificarea şi topirea completă a PCM, examinarea vizuală a fenomenelor de 
schimbare de fază, precum şi validarea modelului matematic şi implicit a ecuaţiilor 
matematice propuse; 



169 
 

- S-a adaptat modelul matematic, astfel încȃt, să ţină cont de fenomenele convective 
interioare din faza lichidă pe durata proceselor de topire, care au fost identificate în 
urma măsurătorilor experimentale; 

- S-a validat modelul matematic, iar valorile abaterilor au fost comparate cu cele 
furnizate de literatură; 

- După cunoştinţele autorului, a fost investigată pentru prima data prin modelare 
matematică, comportarea termică a unui material, respectiv RT25, care în afara 
schimbării de fază, prezintă încă un eveniment termic, cel mai probabil o 
recristalizare în faza solidă; 

- A fost evidenţiată comportarea particulară a RT25, la sfȃrşitul procesului de topire, 
cȃnd panta de variaţie a temperaturii scade şi poate să devină chiar negativă. 
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9 DIRECŢII VIITOARE DE CONTINUARE A CERCETĂRILOR 

Cercetarea doctorală a permis identificarea unor noi direcţii de cercetare în domeniul 
utilizării PCM, după cum urmează: 

 
- Referitor la  eficienţa PCM în sistemele de climatizare: 

- Realizarea unor studii de caz privind eficienţa LHTES în diferite zone 
climatice utilizȃnd metoda entalpiei; 

- Investigarea comportării termice a PCM prin analiză cu element finit; 
- Studiul altor forme geometrice ale umpluturilor cu PCM şi evaluarea 

comparativă a eficienţei acestora. 
 

- Referitor la determinările calorimetrice – caracterizarea termică a PCM: 
- Utilizarea metodei istoricului de temperatură în vederea determinării 

proprietăţilor termofizice ale PCM; 
- Compararea metodei istoricului de temperatură cu metoda calorimetriei cu 

scanare diferenţială prin compararea rezultatelor furnizate de ambele metode 
şi utilizarea lor în vederea modelării, proiectării şi evaluării eficienţei LHTES; 

- Utilizarea metodelor calorimetrice în vederea caracterizătii termice a altor 
tipuri PCM; 

- Investigarea în detaliu a fenomenelor termice particulare, de la sfȃrşitul 
procesului de topire a RT25, precum şi investigarea evenimentului termic al 
aceluiaşi material, cel mai probabil datorat recristalizării în fază solidă. 
 

- Referitor la eficientizarea energetică a anvelopei clădirilor: 
- Propunerea unei metodologii de estimare a necesarului de frig a clădirilor 

izolate termic cu straturi de PCM; 
- Studiul privind impactul variaţiilor căldurii specifice aparente sau a entalpiei 

specifice ale PCM asupra defazării termice ale elementelor de construcţii 
izolate cu PCM. 
 

- Referitor la alte posibile utilizări ale PCM, se propune integrarea PCM în alte 
tehnologii de eficientizare energetică a clădirilor: sisteme cu panouri solare, recipiente 
de acumulare a apei calde menajere, recipiente de acumulare a apei răcite aferente 
chillerelor, menţinerea temperaturii constante în camere frigorifice etc. 
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10 DISEMINAREA REZULTATELOR 

Cea mai mare parte a rezultatelor obţinute în cadrul cercetării doctorale, au fost 
publicate în articolele prezentate în continuare si notate cu „P”. Sunt de asemenea evidenţiate 
şi citările cu autori terţi, notate cu „C”. 

 
P.1 Pop O.G., Bălan M.C., Assessments about calculation of the PCM’s phase change  

temperature in the climatic conditions of Romania, TERMOTEHNICA Supliment 
1/2016, p. 37 – 42; 

P.2 Pop O.G., Fechete Tutunaru L., Bălan M.C., Numerical Model for Solidification and 
Melting of PCM Encapsulated in Spherical Shells, Energy Procedia, 112, 2017, p. 336-
343, susţinută in cadrul conferinţei internaţională EENVIRO 2016, Bucureşti; 

 C.2.1 Stritih U., Zavrl E., Paksoy H.O., Energy Analysis and Carbon Saving    
Potential of a Complex Heating System with Solar Assisted Heat Pump and 
Phase Change Material (PCM) Thermal Storage in Different Climatic 
Conditions, European Journal of Sustainable Development Research, 2018; 

P.3 Unguresan P.V., Porumb R.A., Petreus D., Pocola A.G., Pop O.G., Balan M.C., 
Orientation of Facades for Active Solar Energy Applications in Different Climatic 
Conditions, Journal of Energy Engineering, 143, 2017, p. 04017059:1-11 (IF: 1.944 / 
2016); 

P.4 Pop O.G., Abrudan A.C., Adace D.S, Pocola A.G., Bălan M.C., Potential of HVAC 
and solar technologies for hospital retrofit to reduce heating energy consumption, E3S 
Web of Conferences, 32, 2018, p. 01016: 1-8, sustinuta la Workshop EENVIRO 2017 
Bucureşti; 

P.5 Pop O.G., Fechete Tutunaru L., Bode F. and Balan M.C., Preliminary investigation of 
thermal behaviour of PCM based latent heat thermal energy storage, E3S Web of 
Conferences, 32, 2018, p. 01017: 1-8, susţinută la Workshop EENVIRO 2017 
Bucureşti; 

P.6 Pop O.G., Fechete Tutunaru L.V., Bode F., Abrudan A.C., Bălan M.C., Energy 
efficiency of PCM integrated in fresh air cooling systems in different climatic 
conditions, Applied Energy, 212, 2018, p. 976-996, (IF: 7.900 / 2017); 

 C.6.1 Souayfane F., Biwole P.H., Fardoun F., Thermal behavior of a translucent 
superinsulated latent heat energy storage wall in summertime, Applied Energy, 
217, 2018, p. 390-408 (IF: 7.900/2017); 

 C.6.2 Lee H., Ozaki A., Sensitivity analysis for optimization of renewable-energy-
based air-circulation-type temperature-control system, Applied Energy, 230, 
2018, p. 317–329 (IF: 7.900/2017); 

 C.6.3 Said M.A., Hassan H., Parametric study on the effect of using cold thermal 
storage energy of phase change material on the performance of air-conditioning 
unit, Applied Energy, 230, 2018, p.1380–1402 (IF: 7.900 / 2017); 

 C.6.4 Li C., Yu H., Song Y., Liang H., Yan X., Preparation and characterization of 
PMMA/TiO2 hybrid shell microencapsulated PCMs for thermal energy 
storage, Energy, 167, 2019 p. 1031-1039 (IF: 4.968/2017) 

P.7 Pop O.G., Abrudan A.C., Dogeanu A.M., Pocola A.G., Fechete Tutunaru L.V., Balan 
M.C., Dynamic thermal modeling of buildings and application to a hospital, IEEE, 
International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR), Cluj-
Napoca, 24-26 May 2018, p. 1-6, sustinuta la conferinta AQTR 2018 Cluj-Napoca; 
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P.8 Pop O.G., Iuga C.A., Tutunaru L.F., Balan M.C., Modeling and experimental 
validation of the thermal behavior of PCM using DSC input data, AIP Conference 
Proceedings, 2004,2018, p. 020005 1 – 7, sustinuta la conferinta ICEESM 2018 
Milano. 

P.9 Petreus D., Balan M.C., Pop O.G., Etz R., Patarau T., Evaluation of the PV energy 
production determined by measurements, simulation and analytical calculations, 5th 
International Conference on Sustainable Solutions for Energy and Environment 
EENVIRO 2018; 

 
Lucrările evidenţiate prin fundal colorat roşu şi gaben semnifică faptul că sunt 

publicate în reviste indexate în WOS şi încadrate respectiv în zona Q1 respectiv Q2. 
Lucrarea evidenţiată prin fundal gri semnifică faptul că este în curs de evaluare. 

 
O parte din rezultatele prezentate, au fost obţinute cu sprijinul Universitǎţii Tehnice 

din Cluj-Napoca prin Contractul de cercetare nr. 2013/12.07.2017, Competiţia Internǎ CICDI-
2017. 

 
La sfȃrşitul tezei de doctorat sunt prezentate integral cele mai reprezentative articole 

publicate în urma cercetării, în ordinea descrescătoare a factorului de impact al revistelor 
(P6, P3, P5 şi P8). 
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11 ABREVIERI ŞI NOMENCLATOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

ABREVIERI 
ACS  anul climatic standard 
AF  agregat frigorific 
ALP  placă din poliuretan rigid cu folie din aluminiu 
AN  angajaţi 
AP  aer proaspăt 
CM  clapetă motirizată 
COP  coeficientul de performanţă  
CTA  centrală de tratare a aerului 
DSC  Differential Scanning Calorimetry – Calorimetria cu scanare diferenţială 
EL  echipamente electrice  
EQT  equation of time – ecuaţia timpului 
EX  ecuatie explicită a căldurii specifice aparente 
FE  ferestre 
HVAC  Heating, ventilation and air conditioning 
IL  Sistem de iluminat  
LHTES  Latent heat thermal energy storage – schimbător de căldură regenerativ cu PCM 
MBE  Mean bias error - eroarea abaterii medii 
MLT  Mean local time 
PC  pompă de căldură 
PCM  Phase change material 
PE  perete exterior 
PEG  polietileni glicol 
PEHD  polietilenă de înaltă densitate 
PP  polipropilenă 
RMSE  Root mean square error - eroarea abaterii  medii pătratice  
S  solidificare 
ST  solar time  - ora solară 
STL  Stockage Latent 
T  topire 
THM  Temperature History Method – metoda istoricului de temperatură 
TZ  Time zone – fus orar 
VT  variaţie tip treaptă a căldurii specifice aparente a PCM  
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NOMENCLATOR 
 
Căderi de presiune 
kfil - coeficientul de filtrare 
w m/s viteza aerului 
Δpa Pa căderea de presiune a aerului 
εp - porozitatea stratului de sfere 
θp ° unghiul de amplasare relativă a sferelor 
λp - coeficientul căderii de presiune a unui rȃnd de sfere 
ξ - coeficientul căderii de presiune locale 
   
Calcul erori 
ci - valori calculate 
m - valoarea medie a datelor măsurate 
mi - valori măsurate 
n - numărul de valori calculate şi măsurate 
   
Călduri specifice, călduri latente, entalpii 
c J/kg·K căldură specifică 
ca J/kg·K căldura specifică la presiune constantă a aerului 
cap J/kg·K căldura specifică aparentă a PCM 
cînv J/kg·K căldura specifică a învelişului 
cPCM J/kg·K căldura specifică a PCM 
cPCM,L J/kg·K căldura specifică a PCM in fază lichidă 
cPCM,mf J/kg·K căldura specifică a stratului monofazic de PCM  
cPCM,S J/kg·K căldura specifică a PCM în fază solidă 
cw J/kg·K căldura specifică a vaporilor de apă 
H J entalpie 
hPCM J/kg;kJ/kg entalpia specifică a PCM  
hPCM,sch,f  J/kg entalpia specifică a PCM pe durata schimbării de fază 
l J/kg;kJ/kg căldura latentă 
lPCM J/kg;kJ/kg căldura latentă a PCM 
lPCM, T J/kg;kJ/kg căldura latentă a PCM la topire 
lPCM,S J/kg;kJ/kg căldura latentă a PCM la solidificare 
   
Cantităţi de căldură, fluxuri termice 
Q̇AP  W necesarul de frig pentru aportul de aer proaspăt 
q̇e W/echip. fluxul termic degajat de un echipament electric (computer) 
Q̇FE,g W fluxul termic transferat prin ferestre prin transfer termic global 
Q̇FE,rad W fluxul termic transferat prin ferestre prin radiaţie solară 
Q̇FE W fluxul termic total transferat prin ferestre 
q̇p W/pers. fluxul termic degajat o persoană 
Q̇PCM W, mW fluxul termic schimbat de mostra de PCM din DSC  
Q̇PE,p W fluxul termic transferat prin peretele exterior – componentă periodică 
Q̇PE,s W fluxul termic transferat prin peretele exterior – componentă staţionară 
Q̇PE W fluxul termic total transferat prin peretele exterior (cu inerţie termică) 
Q J cantitatea de căldură  
QAP kWh energia termică cumulată lunar necesară răcirii aerului proaspăt 
Qînv J energia termică acumulată în înveliş 
QPCM,mf J energia termică acumulată în stratul monofazic al PCM  
QPCM,mf→sch,f J energia termică transmisă prin stratul monofazic 
QPCM,S J cantitatea de căldură cedată de PCM la solidificare 
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QPCM,sch,f J energia termică acumulată în PCM care îşi schimbă faza  
QPCM,T J cantitatea de căldură primită de PCM la topire 
ΔQa,PCM J cantitatea de căldură schimbată între aer şi PCM 
ΔQ J cantitatea de căldură schimbată între aer şi PCM 
ΔQcil J cantitatea de căldură schimbată de aer cu tubul interior 
   
Coeficient de performanţă, eficienţă, randament 
COPag,r - coeficientul de performanţă al chiller-ului 
COPpr - COP pentru sistemul propus  
COPref - COP pentru sistemul de referinţă  
εPCM -; % eficienţa termică a PCM 
η -; % randamentul LHTES sau al regeneratorului cu PCM 
ηvent -; % randamentul ventilatorului 
   
Coeficienţii ecuaţiilor proprietăţilor termofizice ale PCM 
A °C constanta ecuaţiei temperaturii în corpuri sferice 
A1 , A2 J/kg·K amplitudinile ecuaţiilor exponenţiale 
A1 , A2, A3 °C amplitudinile ecuaţiilor exponenţiale 
B °C∙m constanta ecuaţiei temperaturii în corpuri sferice 
b °C decalajul ecuaţiei exponenţiale faţă de ordonată 
B1 , B2 J/kg·K valoarea iniţială, valoarea finală a ecuaţiilor Boltzmann 
c °C constanta de timp a funcţiei Boltzmann 
C1 , C2, C3 kJ/kg constanta de timp a funcţiei exponenţiale 
d1 , d2 °C constantele de timp ale ecuaţiilor exponenţiale 
m J/kg∙°C2 panta funcţiei liniare  
n - termenul liber al funcţiei liniare  
x0 °C coordonata pe abscisă a centrului curbei 
y0 J/kg∙K decalajul ecuaţiei exponenţiale (curbei) faţă de abscisă 
y0 °C decalajul ecuaţiei exponenţiale (curbei) faţă de abscisă 
   
Criterii de similitudine 
Bi - criteriul Biot 
Gr - criteriul Grasshoff 
Nu - criteriul Nusselt 
Pr - criteriul Prandtl 
Pra - criteriul Prandtl pentru aer 
Ra - criteriul Rayleigh 
Re - criteriul Reynolds  
Ste - criteriul Stefan 
   
Energie electrică, iluminare 
e - factor de conversie a energie electrice în căldură 
E kWh energie electrică 
Eel,comp kWh energia electrică cumulată lunar consumată de compresorul chiller-ului 
Eel,vent kWh energia electrică cumulată lunar consumată de ventilator 
Il lx gradul de iluminare 
P W puterea electrică 
Pag,r W puterea electrică a compresorului chiller-ului 
Pvent W puterea electrică a ventilatorului 
q̇l W/m2 puterea electrică specifică a sistemului de iluminat  
   
Geometrie solară, aporturi de căldură 
A - coeficientul de absorbţie a radiaţiei solare 
Aext °C amplitudinea exterioară a oscilaţiilor de temperatură 
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Aint °C amplitudinea interioară a oscilaţiilor de temperatură 
AZ °C amplitudinea oscilaţie zilnice a temperaturii 
c - coeficient de umbrire datorată jaluzelelor 
cext

τ  - coeficient orar de corijare a amplitudinii oscilaţiei temperaturii exterioare 
I W/m2 intensitatea radiaţiei solare globale 
Idif W/m2 intensitatea radiaţiei solare difuze pe suprafaţa orizontală 
Idif,t W/m2 intensitatea radiaţiei solare difuze pe o suprafaţa inclinată 
Idir W/m2 intensitatea radiaţiei solare directe normală pe o suprafaţa orizontală 
Idir,t W/m2 intensitatea radiaţiei solare directe normală pe suprafaţa inclinată  
Im W/m2 intensitatea medie zilnică a radiaţiei solare globale 
M - coeficientul de continuitate 
P h perioada 
s W/m2·K asimilarea termică 
yZ ° unghiul zilei 
αs ° unghiul azimutului solar 
αt ° unghiul de orientare al faţadei 
β - coeficient de asimilare termică şi de rezistenţa termică a stratului 
γs ° unghiul altitudinii solare  
γt ° unghiul de înclinaţie al faţadei 
δs ° unghiul declinaţiei solare  
ε h defazajul în timp 
εaer h defazajul în timp a rezistenţei termice convective a aerului  
εtot h defazajul total 
ηam - coeficientul de amortizare a oscilaţiilor de temperatură 
θs ° unghiul de incidenţă a radiaţiei solare pe suprafaţa exterioară 
λL ° longitudine  
ν - modulul numărului complex β 
φL ° latitudine  
ω ° unghiul orar al soarelui 
   
Mase, debite, densităţi 
m kg masa 
mPCM kg masa PCM 
mPCM

r  kg masa PCM încapsulat într-un rȃnd de sfere 
mPCM

s  kg masa mostrei de PCM din DSC 
mPCM

t  kg masa totală necesară de PCM din LHTES 
nP - număr persoane/angajaţi pentru calculul debitului de aer proaspăt 
V̇a m3/s debitul volumic al aerului 
V̇a,p  m3/s/pers debitul volumic de aer proaspăt specific unei persoane 
V̇a,u  m3/s debitul volumic al aerului raportat la unitatea de suprafaţă utilă 
Vînv m3 volumul materialului învelişului 
xv g/kg umiditatea absolută a aerului 
γ - fracţia masică de PCM solidificat (topit) în funcţie de schimbarea de fază 
ρ kg/m3 densitate  
ρa kg/m3 densitatea  aerului 
ρînv kg/m3 densitatea materialului învelişului 
ρPCM,mf kg/m3 densitatea stratului monofazic de PCM 
   
Notaţii geometrice 
d m; mm diametru 
dcil m; mm diametrul cilindrului  
dsf m; mm diametrul sferei  
h m; mm înălţime 
hu m; mm înălţimea umbrită 
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L m; mm lungime 
l m; mm lăţime 
lcil m; mm lungimea cilindrului 
lu m; mm lăţimea umbrită 
r m; mm raza sferei 
re m; mm raza exterioară a sferei 
rech m; mm raza echivalentă a temperaturii medii a PCM monofazic 
ri m; mm raza interioară a sferei 
rint m; mm raza frontului de schimbare de fază 
S m2 suprafaţa 
SFE m2 suprafaţa ferestrelor 
SFE,î m2 suprafaţa insorită a ferestrelor 
SPCM m2 suprafaţa regeneratorului  
SPCM

r  m2 suprafaţa de transfer termic a unui rȃnd de sfere 
SPE m2 suprafaţa peretelui exterior 
Su m2 suprafaţa utilă a pardoselii 
SΔx m2 suprafaţa interioară a cilindrului corespunzătoare segmentului Δx 
V m3 volum 
VΔx m3 volumul materialului sticlei tubului interior corespunzător Δx 
x m poziţia PCM în LHTES 
δ m; mm grosime 
δ FE m; mm grosimea stratului de sticlă 
δgaz m; mm grosimea straturilor de gaz 
Δx m incrementul de lungime – distanţa dintre două sfere 
   
Parametrii zonei climatice 
Prc mm precipitaţii  
Prcan mm/an precipitaţia anuală cumulată  
Prcc,max mm/lună precipitaţia cumulată lunară maximă în sezonul cald 
Prcc,min mm/lună precipitaţia cumulată lunară minimă în sezonul cald 
Prcmin mm/lună precipitaţia cumulată în luna cea mai aridă 
Prcprag mm/an pragul minim de umiditate în zonele aride 
Prcr,max mm/lună precipitaţia cumulată lunară maxima în sezonul rece 
Prcr,min mm/lună precipitaţia cumulată lunară minimă în sezonul rece 
   
Temperaturi 
t °C temperatura 
ta °C temperatura aerului  
ta* °C temperatura corijată a aerului  
ta,e °C temperatura aerului la ieşirea din regenerator 
ta,i °C temperatura aerului la intrarea în regenerator 
ta,ref °C temperatura aerului proaspăt refulat 
ta,x °C temperatura aerului la distanta x în regenerator 
tan °C temperatura medie anuală 
tend °C temperatura sfȃrşitului schimbării de fază intersecţia tangentei la punctul 

de inflexiune a curbei fluxului termic cu linia de bază 
text °C temperatura aerului exterior 
text
τ  °C temperatura aerului exterior în functie de timp  

text,m °C temperatura medie zilnică a aerului exterior 
tint °C temperatura aerului interior 
tînv °C temperatura învelişului 
tlab °C temperatura mediului ambiant din laborator 
tlog °C parametru logic sub formă de temperatură 
tmax °C temperatura medie lunară a celei mai calde luni 
tmed,VI (VII),(VIII) °C temperatura medie a lunilor: iunie, iulie, august 
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tmin °C temperatura medie lunară a celei mai reci luni 
tN'  °C temperatura aerului la intrarea în regenerator pe durata nopţii 
tN''  °C temperatura aerului la ieşirea din regenerator pe durata nopţii 
ton °C temperatura începutului schimbării de fază intersecţia tangentei la punctul 

de inflexiune a curbei fluxului termic cu linia de bază 
tp °C temperatura de vȃrf a schimbării de fază la valoarea maximă a fluxului termic 
tPCM °C temperatura PCM 
tPCM, x °C temperatura PCM la distanţa x în regenerator 
tPCM,mf °C temperatura stratului monofazic al PCM 
tPCM,S °C temperatura de solidificare a PCM 
tPCM,sch,f °C temperatura PCM pe durata schimbării de fază 
tPCM,T °C temperatura de topire a PCM 
Ts K temperatura absolută a stratului de sticlă 
ts °C temperatura aerului ţinȃnd cont de influenţa radiaţiei solare absorbite 
ts,ext °C temperatura pe suprafaţa exterioară a elementelor fără inerţie termică 
ts,int °C temperatura pe suprafaţa interioară a elementelor fără inerţie termică 
ts,m °C temperatura exterioară medie de calcul 
tstart °C temperatura de start a schimbării de fază a PCM la care curba DSC se 

separă de linia de bază 
tstop °C temperatura de stop a schimbării de fază a PCM la care curba DSC se 

separă de linia de bază 
ttub °C temperatura tubului interior 
ttub,x °C temperatura tubului regeneratorului la distanţa x 
tZ'  °C temperatura aerului la intrarea în regenerator pe durata zilei 
tZ''  °C temperatura aerului la ieşirea din regenerator pe durata zilei 
Δt K variaţia temperaturii 
Δta K variaţia temperaturii aerului între două rânduri de sfere 
Δta,PCM K diferenţa medie logaritmică de temperatură dintre aer şi PCM 
Δta,tub K diferenţa medie logaritmică de temperatură dintre aer şi tub 
θ K/min;K/s rata de încălzire, respectiv răcire, a PCM în DSC 
Θ °C temperatura măsurată de senzor în standul experimental 
   
Transfer termic 
C0 W/m2∙K4 constanta de radiaţie a corpului absolut negru 
Cl - coeficientul de corectie a criteriului Nu funcţie de lungime/diametru 
k W/m2·K coeficientul de transfer termic global  
kcil W/m·K coeficientul de transfer termic global prin mantaua cilindrică 
kmed W/m2·K coeficientul mediu global de transfer termic între aer şi PCM 
Ksf W/K coeficientul global de transfer termic prin corpuri sferice 
R m2·K/W rezistenţa termică 
RFE,g m2·K/W rezistenţa termică a ferestrelor (straturi de sticlă şi gaz) 
RPCM,mf K/W rezistenţa termică a stratului monofazic dintre învelişul sferic şi frontul de 

schimbare de fază 
RPCM,mf→sch,f K/W rezistenţa termică a stratului monofazic dintre raza temperaturii medii a 

stratului monofazic şi frontul de schimbare de fază 
α W/m2·K coeficientul de transfer termic prin convecţie 
αcil W/m2·K coeficientul de transfer termic prin convecţie forţată dintre aer şi cilindru 
αext W/m2·K coeficientul de transfer termic prin convecţie în exterior 
αgaz W/m2·K coeficientul de transfer termic prin convecţie naturala a stratului de gaz 
αint W/m2·K coeficientul de transfer termic prin convecţie naturală în interior 
αrad W/m2·K coeficientul de transfer termic superficial prin radiatie între 2 straturi 

plane  
αsf W/m2·K coeficientul de transfer termic prin convecţie forţată între aer şi sferă 
Δτ s variaţia timpului 
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εrad - coeficientul de emisivitate termică dintre două straturi de sticlă 
λ W/m·K coeficientul de conductivitate termică 
λef W/m·K coeficientul de conductivitate termică efectivă a PCM în fază lichidă 
λFE W/m·K coeficientul de conductivitate termică a sticlei 
λgaz W/m·K coeficientul de conductivitate termică a gazului 
λgaz,ef W/m·K coeficientul de conductivitate termică efectivă a gazului 
λinv W/m·K coeficientul de conductivitate termică a învelişului 
λPCM W/m·K coeficientul de conductivitate termică a PCM 
λPCM,L W/m·K coeficientul de conductivitate termică a PCM în fază lichidă 
µa kg/m·s viscozitatea dinamică a aerului  
µa,sf kg/m·s viscozitatea dinamică a aerului în vecinătatea peretelui sferic 
νPCM m2/s viscozitatea cinematică PCM 
τ s, h timp  
τdif - factorul de emisie a radiaţiei difuze 
τdir - factorul de emisie a radiaţiei directe 
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