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 INTRODUCERE 1.

 Noţiuni introductive 1.1.

Dezvoltarea utilizării surselor de energie regenerabilă reprezintă o problemă de actualitate atât în 

ţară cât şi pe plan internaţional. În acest context, studiul potenţialului termic al surselor de energie 

regenerabilă, între care şi energia geotermală, reprezintă o problemă importantă de ordin tehnologic, 

economic, ecologic şi ştiinţific. 

 

Proprietăţile termofizice ale solului, cât şi disponibilitatea acestuia sunt caracteristice unei surse 

regenerabile de energie termică, având potenţial ridicat de valorificare. Potenţialul termic al solului, 

este influenţat în mod direct de fenomene naturale care apar la suprafaţa acestuia cum sunt: radiaţia 

solară, ploi, vânt, zăpadă, etc. Fluxul termic de la suprafaţa solului a fost studiat în numeroase 

lucrări ştiinţifice, între care se menţionează (Mihalakakou et al. 1997; Chacko & Renuka 2002; 

Hochstein & Bromley 2005; Carpentier et al. 2008). 

 

Pentru a se valorifica energia termică a solului, în general se amplasează un schimbător de căldură 

la diverse adâncimi, în contact direct cu solul. Prin intermediul schimbătorului de căldură energia 

este colectată sau disipată în sol cu ajutorul unui agent termic. Agentul termic vehiculat prin 

schimbătorul de căldura poate fi:  

- aerul - schimbătorul de căldură este o conductă prin care este transportat aerul 

proaspăt înainte de introducerea acestuia în clădiri şi are rolul de preîncălzire (iarna), 

respectiv pre-răcire (vara) (Bădescu 2007; Ahmed et al. 2009); 

- soluţii pe baza de apă (apă cu glicoli, apă cu săruri, apă cu alcooli, etc.) -  

schimbătorul de căldură are diferite configuraţii, este format din conducte de 

polietilenă, energia termică fiind preluată de la sol şi valorificată prin pompe de 

căldură care au la baza funcţionării ciclurile frigorifice (Hepbasli et al. 2003; İnallı & 

Esen 2004; Demir et al. 2009; Choi et al. 2013); 

- agenţi frigorifici - schimbătorul de căldură reprezintă vaporizatorul pompei de 

căldură (Wang et al. 2013).  

 

Valorificarea potenţialului termic al solului se realizează eficient din punct de vedere energetic cu 

ajutorul echipamentelor termice denumite pompe de căldură. Pompele de căldură transferă căldura 

preluată dintr-un mediu cu o temperatură oarecare, către un mediu cu o temperatură mai mare. 

Acest proces este realizabil numai cu consum de energie.  

 

Pompele de căldură au un domeniu larg de utilizare între care încălzirea spaţiilor este o aplicaţie 

reprezentativă.  
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O clasificare a pompelor de căldură poate fi realizată în funcţie de sursa de la care acestea preiau 

căldură și de agentul secundar căruia îi cedează căldură:  

- aer - aer: energia termică este preluată din aerul atmosferic și cedată aerului utilizat 

în încălzirea spaţiilor;  

- aer - apă: energia termică este preluată din aerul atmosferic și cedată apei, utilizată 

ca agent termic în instalaţiile de încălzire; 

- apă - apă: energia termică este preluată fie din apă freatică prin intermediul 

forajelor, fie direct din surse de apă de suprafaţă (lacuri, râuri, etc); 

- sol - apă: energia termică este preluată de la sol cu ajutorul unui agentul intermediar, 

sau direct cu ajutorul agentului frigorific care vaporizează  şi este cedată agentului 

termic de încălzire; 

- sol - aer: energia termică este preluată în același mod ca la pompele de tip sol-apă, 

dar este cedată aerului utilizat pentru încălzirea spaţiilor. 

 

Pompele de căldură pot fi utilizate în aplicaţii diverse, cum sunt: recuperarea căldurii din apa 

utilizată în procese industriale, din apa uzată menajeră, din aerul viciat extras de sistemele de 

ventilare din construcţii, etc. Unele tipuri de pompe de căldură pot fi utilizare și pentru răcirea 

spaţiilor. 

 

Parametrul energetic de performanţă al pompelor de căldură este coeficientul de performanţă 

(coefficient of performance) (COP), definit ca raportul dintre căldura sau puterea termică utilă 

furnizată şi lucrul mecanic sau puterea electrică utilizată pentru funcţionarea echipamentului.  

 

În continuare se prezintă câteva exemple de sisteme de încălzire cu pompe de căldură.  

 Pompe de căldură aer - apă 1.2.

Pompele de căldură care preiau căldura de la aer se utilizează cu succes atât în încălzirea și răcirea 

spaţiilor de locuit cât și a spaţiilor comerciale sau industriale.  

 

Sonnenberg, Germania 

Pompele de căldură fac parte din sistemul pentru încălzirea unor spaţii industriale de producţie și 

depozitare, precum și a zonei administrative aferente din orașul Sonnenberg, Germania. Pentru 

încălzirea spaţiilor se utilizează trei pompe de căldură, conectate la sistemul de încălzire vechi. 

Cazanul pe ulei existent a fost păstrat, iar acesta este setat să genereze agent termic în cazul în care 

temperatura exterioară scade sub  de -2 °C. La valori superioare, cazanul este scos din funcţiune și 

pompele de căldură funcţionează în regim monovalent. 

 

Principalele caracteristici ale construcţiei deservite și a sistemului de încălzire sunt: 

- suprafaţa depozitului încălzit: 1800 m
2
; 

- suprafaţa zonei de producţie încălzite: 3700 m
2
; 

- corpurile de încălzire: radiatoare; 

- pompe de căldură instalate: 3 bucăţi, cu o putere nominală de 60 kW fiecare; 

- volumul vasului de acumulare a agentului termic secundar: 500 l; 

- punctul de bivalenţă: -2°C; 

- coeficientul pompelor de căldură (COP): 4.1, pentru aer la 7 °C și apă la 35 °C. 
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În Fig. 1.1 se poate observa unităţile pompelor de căldură montate în apropierea depozitului 

încălzit, precum și camera cazanului cu conexiunile hidraulice aferente. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.1. Pompe de căldură aer - apă din Sonnenberg, Germania.  

a) poziţionarea unităţilor; b) centrala termică. 
http://www.dimplex.de/entwicklung/referenzanlagen_industriell/pdfs/44_en_referenzanlage.pdf 

 

Pentru a facilita controlul instalaţiei de încălzire s-a instalat un sistem de control la distanţă, care 

permite utilizatorului evaluarea datelor de operare a echipamentelor termice cum ar ti: temperaturi, 

stare de funcţionare și timpul de funcţionare. 

 

Sisteme de încălzire cu pompe de căldură conectate la colectori verticali au o răspândire largă, 

datorită spaţiului restrâns pe care îl ocupă colectorii în plan orizontal, precum și datorită stabilităţii 

termodinamice a solului pe durata anului. Sistemele cu colectori verticali (denumiţi și sonde 

geotermale) sunt implementate cu succes și atât în clădirile rezidenţiale, cât și in clădirile de 

dimensiuni mari. 

 Pompe de căldură apă - apă 1.3.

Dimensiunile sistemelor e de încălzire cu pompe de căldură care utilizează apa de suprafaţă ca sursă 

de căldură, spre deosebire de cele care preiau căldura de la apa freatică, nu sunt limitate de debitul 

disponibil de agent termic primar. Se pot implementa astfel sisteme de dimensiuni mari, dacă apa de 

suprafaţă este disponibilă.  

 

Stockholm, Suedia 

Cel mai mare sistem din lume care utilizează apa mării ca sursă de căldură este situat în Stockholm, 

Suedia. Stockholm este capitala Suediei și este un oraș situat pe 14 insule. Aproape 60 % din 

consumatorii de energie termică sunt racordaţi la reţeaua comună de distribuţie a energiei. 

Consumul de energie termică ajunge la aproximativ 5700 GWh pe an. Reţeaua de distribuţie a 

energiei termice are o lungime de 765 km.  

 

În Stockholm nu există sistem de distribuţie de gaze naturale, astfel sursele de energie utilizate sunt: 

- 35 % combustibil fosil; 

- 26 % combustibil biologic; 

- 26 % ape uzate menajere și apa mării; 

- 13% energie electrică, utilizată pentru pompele de căldură. 

http://www.dimplex.de/entwicklung/referenzanlagen_industriell/pdfs/44_en_referenzanlage.pdf
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În producţia de energie termică sunt utilizate pompe de căldură alături de centrale termice care 

utilizează combustibil biologic. Centrale termice sunt utilizate doar la nevoie, când necesarul de 

energie crește. În valorificarea potenţialului termic al apei de mare sunt utilizate un număr de 6 

pompe de căldură cu putere nominală de 30 MW. 

 

Clădirea în care sunt amplasate pompele de căldură, precum și o vedere din interiorul acesteia se 

prezintă în Fig. 1.2. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.2. Pompe de căldură apă - apă,  (cu apă de mare), în Stockholm, Suedia: 

a)  centrala în care sunt amplasate pompele de căldura; b) instalaţii din interiorul centralei.  
http://www.friotherm.com/webautor-data/41/vaertan_e008_uk.pdf 

 

În timpul verii, apa caldă este preluată de la suprafaţa mării, iau în timpul iernii, apa mării este 

preluată de la o adâncime de 15 m, adâncime la care temperatura are o valoare constantă de 3 °C. 

 

Datele tehnice generale ale pompelor de căldură utilizate sunt: 

- putere nominală de încălzire 30 MW; 

- putere electrică absorbită: 8 MW; 

- temperatura de vaporizare: -3 °C; 

- temperatura de condensare: 82 °C; 

- temperatura apei de mare la intrare / ieșire din vaporizator: 2.5 / 0.5 °C; 

- temperatura agentului termic secundar la ieșire / intrare din condensator: 57 / 80 °C; 

- domeniul de reglaj al capacităţii de producţie a energiei termice: (10…100)%. 

 

Pompele de căldură conectate la colectori orizontali au o utilizare mai restrânsă, datorită suprafeţei 

mari pe care o ocupă colectorii orizontali în comparaţie cu colectorii verticali. Avantajul utilizării 

colectorilor orizontali faţă de colectorii verticali este în primul rând de ordin economic, datorită 

investiţiei iniţiale mi reduse. Pe de altă parte, amplasarea colectorilor orizontali nu necesită 

echipamente pentru forare sau personal specializat. În general, pompele de căldură cu colectori 

orizontali se utilizează în încălzirea sau răcirea rezidenţială, pentru construcţii familiale.  

 

 

http://www.friotherm.com/webautor-data/41/vaertan_e008_uk.pdf
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 Pompe de căldură sol - apă cu colectori verticali 1.4.

Rottendorf, Germania 

Sediul unei firme din orașul Rottendorf, Germania este dotat cu un sistem de încălzire cu pompe de 

căldură cu colectori verticali. Sistemul este utilizat pentru încălzirea și răcirea clădirii. Este utilizat 

un număr de 4 pompe de căldură fiecare cu o putere nominală de 125.8 kW.  

 

Principalele caracteristici ale cădirii și a sistemului de încălzire sunt: 

- suprafaţă: 14000 m
2
; 

- înălţimea tavanului 

- puterea de încălzire a pompelor de căldură: 503.2 kW; 

- numărul de foraje 60; 

- adâncimea forajelor: 90m; 

- distribuţia energiei termice în încăperi: plafon radiant și încălzire în pardoseală.  

 

În Fig. 1.3 se prezintă sediul deservit de pompele de căldură și spaţiul tehnic în care acestea sunt 

amplasate. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.3. Pompe de căldură sol - apă cu colectori verticali din Rottendorf, Germania: 

 a) construcţie deservită; b) camera pompelor de căldură. 
http://www.dimplex.de/entwicklung/referenzanlagen_industriell/pdfs/20_en_referenzanlage.pdf 

 

Pompele de căldură sunt amplasate într-o cameră cu o suprafaţă de 50 m
2
. Căldura este distribuită în 

încăperi prin intermediul planșeelor din beton, cu o grosime de 40 cm, în care sunt amplasate 

conducte. Planșeele absorb și radiază căldura din interiorul construcţiei. Sistemul de încălzire creat 

funcţionează corespunzător la temperaturi mici ale agentului termic secundar. Acesta a fost 

proiectat pentru a funcţiona în zilele reci cu valoarea temperaturii pe tur de 30 °C, totuși acesta 

funcţionează uzual la temperaturi cuprinse între 20 și 23 °C. Pentru a obţine un efect de răcire în 

zilele calde, temperatura pe tur a agentului termic secundar ajunge la 21 °C. În zona scărilor, 

încălzirea și răcirea nu se pot face prin intermediul tavanului, astfel încât s-a implementat un sistem 

de încălzire în pardoseală. 

 

  

http://www.dimplex.de/entwicklung/referenzanlagen_industriell/pdfs/20_en_referenzanlage.pdf
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Dortmund, Germania 

Pompele de căldură cu colectori verticali sunt utilizate cu succes în clădiri moderne. O cădire dotată 

cu sistem de încălzire cu pompă de căldură cu colectori verticali este situată în Dortmund, 

Germania. Spaţiul interior al clădirii are este modular și poate fi configurat pentru a crea încăperi de 

la 155 m² până la 830 m². Clădirea este destinată pentru birouri. La subsol sunt disponibile un spaţiu 

de 200 m² și alte spaţii de depozitare. 

 

În Fig. 1.4 se prezintă o vedere exterioară a clădirii și spaţiul tehnic în care sunt amplasate pompele 

de căldură. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.4. Pompă de căldură sol - apă cu colectori verticali în Dortmund, Germania: 

 a) construcţie deservită; b) camera pompei de căldură. 
https://www.viessmann.com/refdb/detail/?id=161&lang=en&style=print&preview=true 

 

Se utilizează o singură pompă de căldură, atât pentru încălzirea construcţiei, cât și pentru răcirea 

acesteia. 

 

Caracteristicile sistemului de încălzire sunt: 

- puterea de încălzire a pompei de căldură 145 kW; 

- puterea de răcire a pompei de căldură: 158 kW; 

- numărul de foraje: 15; 

- adâncimea forajelor: 130m. 

 

În aplicaţiile rezidenţiale, pompele de căldură cu colectori verticali pot fi utilizate indiferent de 

spaţiul locuit, având în vedere spaţiul redus necesar colectorilor verticali.  
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Kiel - Holtenau, Germania 

Pompele de căldură sunt utilizate pentru încălzirea spaţiilor rezidenţiale și prepararea de apă caldă 

menajeră în Kiel - Holtenau, Germania. Sunt deservite cinci clădiri rezidenţiale, fiecare cu câte 

nouă apartamente. 

 

Fiecare sistem are următoarele caracteristici: 

- suprafaţă încălzită a fiecărei clădiri: 1054 m
2
; 

- pompă de căldură cu colectori verticali cu o putere nominală de 50 kW; 

- modul de operare al pompelor de căldură: monovalent; 

- numărul de foraje 4; 

- adâncimea forajelor: 100m; 

- sunt utilizate adiţional pentru a preleva căldură un număr de 56 de stâlpi de beton îngropaţi 

în sol care fac parte din structura de rezistenţă a clădirii cu o lungime de 13 m fiecare; 

- rezervor de acumulare cu un volum de 500 l; 

- două rezervoare de apă caldă menajeră de 500 l, conectate în paralel. 

 

În Fig. 1.5 se pot observa cele cinci clădiri în care au fost instalate pompele de căldură și unul din 

spaţiile tehnice în care sunt amplasate echipamentele sistemului de încălzire. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.5. Pompe de căldură sol - apă cu colectori verticali în Kiel - Holtenau, Germania: 

 a) construcţii deservite; b) cameră pompe de căldură. 
http://www.dimplex.de/entwicklung/referenzanlagen_industriell/pdfs/6_en_referenzanlage.pdf 

Puterea de extracţie din sol a fiecărui sistem este de 44 kW. Coeficientul de performanţă specificat 

de producător are valoarea 4.1 în cazul în care agentul termic primar intra în vaporizator cu 

temperatura de 0°C și este produsă apă caldă menajeră la o temperatură de 35 °C. 

 

Clădirile sunt răcite vara în mod natural , prin intermediul conductelor amplasate în pardoseală. 

Răcirea naturală este realizată fără pornirea compresoarelor, astfel, agentul termic vehiculat prin 

conductele amplasate în pardoseală cedează căldură agentului termic primar vehiculat prin 

colectorii verticali prin intermediul unui schimbător de căldură auxiliar. 
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Caracteristicile colectorilor verticali utilizaţi în unele din cele mai mari proiecte din Europa sunt 

prezentate în Tabelul 1.1. 

 

Tabelul 1.1. Proiecte mari cu pompe de căldură conectate la colectori verticali din Europa 

Ţara Oraș Nr. foraje Adâncime [m] Lungime totală foraje [m] 

Norvegia Lørenskog, Nye Ahus Hospital 350 200  70000  

Norvegia Oslo, Biruri/ apartamente Nydalen 180 200  36000  

Suedia Lund, IKDC / Institutul de Chimie 153 230  35190  

Spania Mollet de Valles, Spital 138 145  20000  

Turcia Istanbul, Ümraniye Mall 208 41…150 18327  

Ungaria Törökbálint, Biroul Pannon GSM 180 100  18000  

Germania Golm near Potsdam, Inst. Max-Planck 160 100  16000  

Suedia Stockholm, Sediul Blackebery  90 150  13500  

Norvegia Oslo, Parc de Birouri Alnafossen 64 200  12800  

Suedia Örebro, Liceul de Muzica 60 200  12000  

Ungaria Páty, Verdung Centru de Logistică 120 100  12000  

Belgia Melle, Biroul EANDIS 90 125  11250  

Germania Langen, Biroul DFS 154 70  10780  

Elveţia Zürich, Grand Hotel Dolder 70 150  10500  

Polonia Rudy, Fostă Mănăstire  100 100  10000  

http://egec.info/wp-content/uploads/2011/01/EGEC-Brochure-GSHP-2009.pdf 

 

Implementarea cu succes a sistemelor de încălzire cu pompe de căldură și colectori verticali până la 

ora actuală este demonstrată și de existenţa proiectelor de anvergură aflate în construcţie. Eficienţa 

energetică, precum și impactul redus pe care îl au asupra mediului constituie avantaje majore faţă de 

alte sisteme de încălzire.  
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Seul, Republica Coreea 

Încălzirea cu pompe de căldură se poate realiza cu succes și în cazul zgârie norilor. Astfel, ce-a de-a 

doua clădire din lume, „Lottle World Tower” situată în Seul, capitala Coreei  de Sud, va fi încălzită 

și răcită cu 6 pompe de căldură sol-apă cu colectori verticali. Pompele de căldură conectate la 

colectori verticali au puteri de 1.7 MW încălzire și 1.9 MW răcire. Acestea se conectează la 720 de 

sonde geotermale, cu o lungime de 200 m fiecare. Adiţional se vor monta șase pompe de căldură tip 

apă - apă cu puteri de încălzire de 2MW, respectiv 1.7 MW de răcire fiecare, care vor valorifica 

energia termică din apa unui râu care curge în apropierea construcţiei. Construcţia clădirii a început 

în anul 2011 și este programată pentru finalizare în anul 2015. 

 

În Fig. 1.6 se prezintă o simulare computerizată a clădirii, pentru a putea  observa dimensiunile 

colosale ale acesteia și o fază intermediară din realizarea construcţiei. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.6. Pompe de căldură sol-apă cu colectori verticali combinate cu  

pompe de căldură apă - apă în Seul, Republica Coreea: 

a) simulare computerizată a  construcţiei; b) fază intermediară de execuţie a construcţiei.  
http://www.viessmann.com/refdb/detail/?id=2072&lang=en&style=print&preview=true 

Datele generale ale construcţiei și a sistemului de încălzire sunt: 

- înălţime: 555 m, 123 etaje deasupra solului, 6 etaje la subsol; 

- anvelopa clădirii: sticlă și elemente metalice; 

- putere totală instalată: 22.2 MW încălzire, 20.4 MW răcire; 

- număr pompe de căldură instalate:12; 

- pompe de căldură conectate la colectori verticali: 6, fiecare unitate cu o putere de 1.7 MW 

încălzire și 1.9 MW răcire; 

- numărul de foraje: 720; 

- lungimea unui foraj: 200 m; 

- pompe de căldură care utilizează apa de suprafaţă ca sursă de căldură: 6, fiecare unitate cu o 

putere de încălzire de 2 MW încălzire și 1.7 MW răcire. 

 

Pompele de căldură sunt controlate electronic și funcţionează în cascadă, în funcţie de necesarul de 

încălzire, respectiv răcire a construcţiei. 

 
  

http://www.viessmann.com/refdb/detail/?id=2072&lang=en&style=print&preview=true
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Schimbul energetic la care participă solul este favorizat de prezenţa apei freatice, în acest caz 

nefiind obligatorie amplasarea unui schimbător de căldură în sol. Apa freatică poate fi extrasă prin 

intermediul unui foraj, vehiculată printr-un schimbător de căldură extern (de regulă sunt utilizate 

schimbătoarele cu plăci) conectat la ciclul frigorific, ulterior apa freatică fiind injectată din nou în 

sol, la o temperatură mai mică (Zhao 2004; Akpinar & Hepbasli 2007). 

 Pompe de căldură sol - apă cu colectori orizontali 1.5.

Absberg, Germania 

în Absberg, Germania este implementat un sistem de încălzire cu pompă de căldură care valorifică 

potenţialul termic al solului cu colectori orizontali.  

 

În Fig. 1.7 se prezintă construcţia încălzită cu ajutorul pompei de căldură și detalii de amplasare a 

colectorului orizontal. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.7. Pompă de căldură sol - apă cu colectori verticali în Absberg, Germania: 

 a) vedere  construcţii deservită; b) detaliu montaj colector orizontal. 
http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/pdf_referenzanlagen/referenzanlage_gb_303.pdf 

   

Pompa de căldură este utilizată pentru încălzirea unei locuinţe familiale. Clădirea este nouă, 

construită în anul 2007, cu un grad de izolare bun, necesarul de căldură calculat este de 20 kW. Ca 

sursă alternativă de încălzire este utilizată energia solară. Pentru prepararea apei calde menajere se 

utilizează o rezistenţa electrică adiţională, montată în rezervorul de apă caldă. 

 

Caracteristicile principale ale construcţiei și ale sistemului de încălzire sunt: 

- suprafaţa încălzită: 400 m
2
; 

- necesarul de căldură a construcţiei: 20 kW; 

- puterea nominală a pompei de căldură: 24 kW; 

- temperatura maximă setată a agentului termic vehiculat prin instalaţia de încălzire: 35 °C; 

- sursa alternativă de încălzire: solară; 

- conducta colectorului: polietilenă, diametrul exterior 32 mm și grosimea peretelui 2.9 mm; 

- lungimea conductei colectorului orizontal: 1000 m. 

 

Pentru prepararea apei calde menajere se utilizează și o rezistenţa electrică adiţională, montată în 

rezervorul de stocare a apei calde. 
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Munţii Dolomiţi, Italia 

Un studiu de caz privind utilizarea colectorilor orizontali se prezintă în (Maritan & Trevisan 2013). 

Se prezintă un sistem cu o pompă de căldură, instalat la finalul anului 2011, pentru o casă cu 180 

m
2
, localizată în Italia. Datorită suprafeţei mici disponibile, s-au utilizat colectori de formă 

compactă. Datorită izolaţiei bune a anvelopei construcţiei, puterea termică a pompei de căldură este 

de numai 6 kW. În sol sunt amplasate 10 module de colectori orizontali. Amplasarea și forma 

colectorilor se prezintă în Fig. 1.8.  

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.8. Pompă de căldură sol - apă cu colectori orizontali în Munţii Dolomiţi, Italia: 

a)  mod amplasare colectori orizontali; b) detaliu colector orizontal. 
http://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/SGW/2013/Maritan.pdf 

 

Colectorii orizontali au fost instalaţi în grădina locuinţei deservite. Pompa de căldură este conectată 

direct la încălzirea în pardoseală, fără utilizarea unui vas pentru acumularea energiei termice. 

Colectorii orizontali sunt fabricaţi din conductă de polietilenă. Săpătura în care s-au montat 

colectorii a avut o lăţime de 2 m, iar adâncimea de amplasare a colectorilor variază între 1.5 și 2 m. 

Între module există un spaţiu de 2 m. Rezervorul utilizat pentru acumularea apei calde menajere are 

un volum de 450 litri, iar în interiorul său, în partea inferioară se află o serpentină conectată la 

panouri solare. Energia colectată de panourile solare este utilizată pentru prepararea apei calde 

menajere. Surplusul este utilizat în regenerarea termică a solului.  
  

http://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/SGW/2013/Maritan.pdf
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Caracteristicile principale ale construcţiei și ale sistemului de încălzire sunt: 

- suprafaţa încălzită: 180 m
2
; 

- puterea nominală a pompei de căldură: 6 kW; 

- puterea electrică nominală absorbită de compresor: 1.3 kW; 

- agentul frigorific al pompei de căldură: R407C; 

- temperatura maximă setată a agentului termic vehiculat prin instalaţia de încălzire: 65 °C; 

- sursa alternativă de încălzire: solară;          

- colectorul: 10 module. 

 

Pompa de căldură acoperă integral necesarul termic al clădirii. Timpul de funcţionare a fost estimat 

la 3000 ore / an.  
 

Zonă rurală, Anglia 

Un alt sistem cu colectori orizontali destinat uzului rezidenţial este implementat într-o zona rurală 

supusă furtunilor de zăpadă în anotimpul rece din Anglia. Sistemul are la bază o pompă de căldură 

cu o putere nominală de 17.4 kW. Valoarea puterii nominale a pompei de căldură este dată de 

producător pentru producţia apei calde la 35 °C, corespunzătoare valorii de 0 °C a temperaturii la 

intrarea în vaporizator a soluţiei pe bază de glicol. 

 

Pompa de căldură este utilizată pentru încălzirea construcţiei în anotimpul rece și pentru prepararea 

apei calde menajere pe toată perioada anului. În Fig. 1.9 se prezintă modul de amplasare al 

colectorilor orizontali conectaţi la pompa de căldură și modul de amplasare a conductelor instalaţiei 

de încălzire. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.9. Pompă de căldură sol - apă cu colectori orizontali în zonă rurală, Anglia: 

a)  mod amplasare colectori orizontali; b) detaliu încălzire pardoseală. 
http://www.redgiantenergy.co.uk/case-studies/ground-source 

 

Pompa de căldură produce apă caldă menajeră la temperaturi de până la 60 °C. Se estimează că 

sistemul de încălzire și preparare apă caldă menajeră instalat, reduce costurile energiei utilizate cu 

până la 40 % în comparaţie cu un sistem convenţional care ar utiliza combustibil fosil.  
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Principalele caracteristici ale componentelor instalate sunt: 

- puterea nominală a pompei de căldură: 17.4 kW; 

- puterea electrică nominală absorbită de compresor: 2.14 kW; 

- agentul frigorific al pompei de căldură: R407C; 

- conducta colectorului: polietilenă reticulată, cu diametrul de 40 mm; 

- lungimea conductei colectorului: 800m. 

 

Coeficientul de performanţă specificat de producător are valoarea 4.1 în condiţiile în care agentul 

termic primar intra în vaporizator cu temperatura de 0°C și este produsă apă caldă menajeră la o 

temperatură de 35 °C. Circuitele colectorului sunt racordate la pompa de căldură prin intermediul 

unui distribuitor - colector, amplasat la 35 m de construcţie. Conductele de la distribuitor - colector 

la pompa de căldură au diametrul de 63 mm. 

 

Churchfield, Irlada  

În pofida costului redus în comparaţie cu colectorii verticali, proiectele cu colectori orizontali de 

dimensiuni mari sunt reduse, fiind limitate de suprafaţa ocupată de colectori. Unul din proiectele cu 

colectori orizontali de dimensiuni mari este localizat în Churchfield, Irlanda. Proiectul vizează un 

centru sportiv, cu șase terenuri utilizabile în orice condiţii meteorologice și un pavilion. Vestiarele 

sunt încălzite cu căldură extrasă din sol. Colectorii orizontali sunt utilizaţi în combinaţie cu 

colectori verticali. Sunt utilizate două pompe de căldură cu o putere nominală de 17 kW. Complexul 

este încălzit cu ajutorul pompelor de căldură pe toata durata anului. Pentru siguranţă este integrat in 

sistem și un cazan care funcţionează cu gaz. 

 

Clădirea încălzită cu ajutorul pompelor de căldură și o vedere a spaţiului tehnic se prezintă în 

Fig. 1.10. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.10. Pompe de căldură sol - apă cu colectori orizontali în Churchfield, Irlada: 

a)  clădire deservită; b) vedere camera tehnică. 
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_XXXX_REBestPracticeYearbook_2002_84f91065.pdf 

http://ec.europa.eu/energy/res/publications/doc2/EN/CORK_EN.PDF 
 

 

  

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_XXXX_REBestPracticeYearbook_2002_84f91065.pdf
http://ec.europa.eu/energy/res/publications/doc2/EN/CORK_EN.PDF
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Principalele caracteristici ale componentele instalate ale sistemului sunt: 

- pompe de căldură instalate: 2, cu puteri nominale de 17 kW; 

- puterea electrică nominală absorbită de fiecare compresor: 4.4kW; 

- puterea nominală termică instalată: 34 kW; 

- conducta colectorului orizontal: polietilenă, cu diametrul de 1”; 

- lungimea conductei colectorului orizontal: 600m. 

- adâncimea de îngropare a colectorului orizontal: 0.5 m; 

- foraje pentru amplasarea colectorilor verticali: 2;  

- adâncimea forajelor: 60 m. 

 

Tralee, Irlanda 

O pompă de căldură de dimensiuni mari a fost instalată pentru a încălzi biroul de taxe auto (Motor 

Tax Office) din orașul Tralee, Irlanda. Suprafaţa construcţiei deservite este de 1500 m
2
. Pompa de 

căldură are o putere nominală de 130 kW și este utilizată în timpul iernii în regim de încălzire, iar în 

timpul verii funcţionează în regim de răcire. Colectorul pompei de căldură ocupă o suprafaţă de 

2000 m
2
 și are o lungime de 5100 m. Pompa de căldură furnizează agent termic încălzirii în 

pardoseală la temperaturi de până la 35 °C. În modul de răcire, pompa de căldură preia apa din sol, 

care are o temperatură de aproximativ 10 °C și o utilizează pentru a răci aerul din clădire.  

 

Clădirea, săpătura în care urmează să fie montat colectorul, precum și conducta colectorului înainte 

de a fi montată se prezintă în Fig. 1.11. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.11. Pompe de căldură sol - apă cu colectori orizontali în Tralee, Irlada: 

a)  clădire deservită; b) detaliu colector. 
http://www.seai.ie/Publications/Your_Home_Publications_/Heating/Commercial_heat_Pump.pdf 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_XXXX_REBestPracticeYearbook_2002_84f91065.pdf 

 

Principalele caracteristici ale componentele instalate ale sistemului sunt: 

- putere termică nominală instalată 130 kW; 

- putere electrică nominală absorbită: 35 kW; 

- coeficientul de performanţă: 3.7; 

- număr circuite frigorifice: 2; 

- lungimea conductei colectorului orizontal 5100 m;  

- suprafaţa colectorului 2000 m
2
. 

 

Pentru a asista pompa de căldură în producţia de apă caldă menajeră, au fost montate panouri solare 

cu o suprafaţă de 15 m
2
. Alte sisteme moderne au fost implementate în clădire: sistem de ventilare 

naturală automat, sistem de iluminare eficient din punct de vedere energetic și sistem de 

management energetic al clădirii. 

http://www.seai.ie/Publications/Your_Home_Publications_/Heating/Commercial_heat_Pump.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_XXXX_REBestPracticeYearbook_2002_84f91065.pdf
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 În (Connell & Cassidy 2003) se prezintă câteva dintre instalaţiile mari cu pompe de căldură din 

Irlanda. În Tabelul 1.2 se prezintă câteva instalaţii cu pompe de căldură din Irlanda, racordate la 

colectori orizontali de diferite forme, geometrice, cu puteri de peste 12 kW. 

 

Tabelul 1.2. Proiecte cu pompe de căldură mai mari de 12 kW,  

conectate la colectori orizontali din Irlanda 

Nume Clădire, localizare Tip clădire Colector [m] PC [kW] COP 

Motor Tax Office, Tralee Co. Kerry Birouri 5100 130 3.7 

Marlton House, Wicklow Rezidenţială cu piscină 2800 40 3.5 

Sports Centre, Churchfield Co. Cork Complex sportiv 600* 34 2.37 

Spiddal, Co. Galway Rezidenţială cu piscină 1500 30 3.5 

An Seanscoill, Co. Galway Casă, vechea școală 1500 30 3.5 

Caheroye House, Athenry Co. Galway Hotel 1500 30 3.5 

Landfill Site Office, Kinsale Road, Cork Birouri 2400 28 3.5 

Pairc Gno an Draingan, Kerry Birouri parc industrial 960 26 - 

Notă: * Suplimentar există 2 colectori amplasaţi în foraje de 60 m. 

 

Colectorii pompelor de căldură sunt instalaţi la o adâncime de 1m, cu excepţia instalaţiei 

implementate în cadrul complexului sportiv din Chrurchfield, unde adâncimea de îngropare este de 

0.5 m. Se observă în tabel valoarea coeficientului de performanţă redus aferent acestei investiţii, în 

raport cu celelalte prezentate în tabel. 

 

În cadrul cercetărilor prezentate în lucrare, se analizează comportarea termică a solului în condiţii 

naturale şi în jurul colectorului geotermal orizontal, al unei pompe de căldură utilizate pentru 

încălzirea unei locuinţe de dimensiuni reduse. 

 

Prezenta lucrare, referitoare la comportamentul solului în prezenţa unui colector geotermal orizontal 

și a pompei de căldură aferente, reprezintă o continuare a cercetărilor privind valorificarea 

energiilor regenerabile, realizate la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Bălan 2007; Bălan et al 

2008; Bălan et al 2010; Dobra et al. 2010; Bălan 2011, Butuza 2014). 

 Scopul şi obiectivele cercetării 1.6.

Valorificarea potenţialului termic al solului, reprezintă o problemă complexă nu numai din punct de 

vedere tehnologic, dar şi din punct de vedere ştiinţific. Efectele prezenţei schimbătoarelor de 

căldură în sol, sunt studiate intens la nivel mondial, însă recomandările pentru aplicaţii practice sunt 

limitate şi depind de o serie de particularităţi, între care în primul rând caracteristicile solului.  

 

Scopul cercetării doctorale a fost pe de-o parte determinarea unor proprietăţi termice ale solului 

în regiunea Câmpiei Transilvaniei şi pe de altă parte investigarea comportamentului termic al 

solului şi al pompei de căldură utilizate pentru valorificarea căldurii extrase din sol. 

 

În vederea atingerii scopului propus, au fost realizate 3 studii care prezintă importante conexiuni şi 

între care există numeroase legături: 

- Studiu privind variaţia naturală a temperaturii solului în regiunea Câmpiei Transilvaniei; 

- Studiu privind comportarea termică a solului în jurul colectorului geotermal a unei 

pompe de căldură; 

- Studiu privind comportarea pompei de căldură. 
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Toate cele trei studii menţionate sunt caracterizate prin durate foarte lungi ale investigaţiilor 

respective, cuprinse între 6 luni şi peste 3 ani. 

 

Obiectivele preliminare ale cercetării în general şi ale celor trei studii în particular, au fost 

următoarele: 

 Obiective preliminare 

- Realizarea unui studiu bibliografic sintetic şi obiectiv, privind stadiul actual al cunoaşterii 

în domeniul studiat; 

- Identificarea principalelor probleme care prezintă interes pentru domeniul studiat şi care 

pot fi abordate în cadrul cercetărilor propuse. 

Obiectivele studiului privind variaţia naturală a temperaturii solului 

- Identificarea unui model matematic pentru variaţia naturală a temperaturii solului, valabil 

pentru adâncimi până la 10 m; 

- Determinarea coeficienţilor modelului matematic, prin metode statistice, împreună cu 

domeniul de variaţie a acestora, cu un grad de încredere de 95%; 

- Validarea modelului matematic pentru variaţia naturală a temperaturii solului; 

- Determinarea experimentală a caracteristicilor variaţiei naturale a temperaturii solului în 

două locaţii diferite din regiunea Câmpiei Transilvaniei, la adâncimi de până la 2 m; 

- Determinarea difuzivităţii termice a solului în cele două locaţii în care au fost realizate 

experimente, împreună cu domeniul de variaţie a acestui parametru, cu un grad de 

încredere de 95%. 

Obiectivele studiului privind comportarea termică a solului în jurul colectorului geotermal 
- Concepţia şi realizarea unui sistem experimental capabil să evidenţieze comportarea 

termică a solului; 

- Identificarea şi caracterizarea comportamentului termic al solului în condiţii reale de 

exploatare; 

- Interpretarea rezultatelor obţinute din punct de vedere fizic şi termic; 

- Realizarea unei analize comparative între rezultatele obţinute în cadrul acestui studiu şi 

cele obţinute în studii asemănătoare realizate la nivel internaţional. 

Obiectivele studiului privind comportarea pompei de căldură 

- Concepţia şi realizarea unui sistem experimental capabil să evidenţieze comportarea 

pompei de căldură; 

- Determinare condiţiilor reale de lucru ale pompei de căldură; 

- Determinare schimburilor energetice caracteristice ale pompei de căldură în condiţii reale 

de funcţionare; 

- Determinarea valorilor reale ale parametrilor de performanţă ai pompei de căldură; 

- Realizarea unei analize comparative între rezultatele obţinute în cadrul acestui studiu şi 

cele obţinute în studii asemănătoare realizate la nivel internaţional. 
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 Sinteză 1.7.

Capitolul introductiv prezintă în formă sintetică, informaţii utile, cu caracter general privind 

valorificarea potenţialului termic al solului, cu ajutorul pompelor de căldură. Sunt prezentate în 

continuare câteva aplicaţii reprezentative pentru diverse tipuri de pompe de căldură: aer - apă,  

apă - apă şi sol - apă atât cu colectori verticali cât şi cu colectori orizontali. Se menţionează că 

cercetările proprii abordează problema comportării termice în condiţii naturale în regiunea Câmpiei 

Transilvaniei şi problema comportării solului şi valorificării potenţialului termic al acestuia, cu 

ajutorul unei pompe de căldură cu colector orizontal, de putere termică redusă. 

 

Este prezentat scopul cercetării doctorale şi sunt prezentate cele trei studii realizate în vederea 

atingerii scopului propus: 

- Studiu privind variaţia naturală a temperaturii solului; 

- Studiu privind comportarea termică a solului în jurul colectorului geotermal; 

- Studiu privind comportarea pompei de căldură. 

 

Sunt enunţate obiectivele preliminare ale cercetării şi obiectivele particulare ale fiecărui studiu în 

parte. 
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 STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII 2.

 Noţiuni teoretice privind transferului termic prin sol 2.1.

  Noţiuni introductive şi terminologie 2.1.1.

Transferul termic prin sol este fenomenul fizic prin care poate fi captată şi apoi valorificată, energia 

termică, inclusiv cea acumulată în sol. 

 

Căldura reprezintă energia schimbată de un sistem prin interacţiune termică, se notează în general 

cu litera „Q” şi are unitatea de măsură a energiei [J].  

 

Transmiterea căldurii reprezintă acel capitol al termotehnicii care studiază fenomenele de 

propagare (transfer) de căldură ce se produc în corpuri sau sisteme de corpuri cu temperaturi 

neuniforme. Este un fenomen complex, cu caracter ireversibil, care prezintă variaţii în timp ale 

parametrilor caracteristici. Corpurile sau sistemele în care are loc transmiterea căldurii nu se găsesc 

în echilibru, existenţa dezechilibrului termic fiind însăşi condiţia necesară transferului termic. 

Există trei moduri elementare de transfer termic: conducţia, convecţia şi radiaţia. În practică aceste 

moduri elementare de transfer de căldură sunt cuplate fie două câte două fie toate trei simultan. În 

majoritatea cazurilor unul din modurile elementare de transfer termic predomină în raport cu 

celelalte două.  

 Conducţia termică este fenomenul de transfer termic fără mişcări aparente, caracteristic 

solidelor şi straturilor subţiri de fluid în repaus. Conducţia termică depinde de natura 

corpului şi de distribuţia câmpului termic. 

 Convecţia termică este fenomenul de transfer termic prin corpuri cu mişcări aparente. Se 

manifestă la fluide în mişcare şi în procesele de schimbare a stării de agregare. În funcţie de 

cauza care generează mişcarea fluidului, fenomenele convective se clasifică în două mari 

categorii: 

o Convecţia liberă sau naturală când fluidul se mişcă pe baza forţelor de tip Arhimede 

generate de neuniformitatea câmpului de temperaturi, vitezele de mişcare fiind în 

general mici; 

o Convecţia forţată când fluidul se mişcă pe baza forţelor rezultate din diferenţele de 

presiuni statice sau dinamice create artificial sau natural. În acest caz vitezele de 

curgere sunt mari. Convecţia căldurii se intensifică simultan cu creşterea vitezelor de 

mişcare sau cu accentuarea neuniformităţii câmpului de temperaturi. Convecţia se 

manifestă la suprafaţa de separaţie dintre un solid şi un fluid, dar şi la suprafaţa de 

separaţie a fazelor componente ale fluidelor polifazice. 

 Radiaţia este fenomenul de transfer termic ce utilizează drept suport material undele 

electromagnetice, efectul termic se manifestă la contactul cu corpurile pe care cade, fiind 

absorbită reflectată sau străbătând corpurile în proporţii ce depind de natura acestor corpuri. 

Corpurile emit energie radiantă direct proporţional cu puterea a patra a temperaturii absolute 

a acestora, cu suprafaţa şi timpul de emisie. În vid radiaţia se poate propaga independent de 

celelalte moduri elementare de transfer termic. În mediile materiale clasice, conducţia, 

convecţia şi radiaţia pot exista simultan, în proporţii diferite. 
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Căldura schimbată de sistem este proporţională cu masa sistemului şi cu variaţia temperaturii. 

Constanta de proporţionalitate se notează cu „c” şi se numeşte capacitate calorică specifică masică, 

sau capacitate termică specifică masică, sau mai simplu căldură specifică. Căldura specifică 

reprezintă căldura pe care trebuie să o schimbe o masă unitară dintr-un anumit sistem pentru a-şi 

modifica temperatura cu un grad Celsius sau cu un Kelvin. Căldura specifică este o caracteristică de 

material.  

 

Fluxul termic, sau sarcina termică, sau puterea termică, reprezintă cantitatea de căldură transferată 

în unitatea de timp.  

 

Densitatea fluxului termic „ q ” reprezintă cantitatea de căldură care străbate în unitatea de timp o 

suprafaţă izotermă unitară. 

 

Temperatura este parametrul de stare ce caracterizează nivelul energiei interne a unui corp, în 

raport cu celelalte corpuri. Temperatura se notează cu litera T. Experienţa arată că oricărui punct 

din spaţiu, în care se găseşte substanţă oarecare, i se asociază la un moment dat o anumită valoare a 

temperaturii. Temperaturile corpurilor studiate variază atât în spaţiu cât şi în timp.  

 

Câmpul de temperatură reprezintă totalitatea valorilor temperaturilor punctelor corpului studiat.  

 

Câmpul termic nestaţionar este caracterizat prin variaţia temperaturii în timp: 

 

Suprafaţa izotermă reprezintă totalitatea punctelor corpului sau sistemului considerat, care la un 

moment dat au aceeaşi temperatură. Suprafeţele izoterme ce aparţin unor câmpuri de temperatură 

staţionare nu-şi modifică poziţia în timp, iar suprafeţele izoterme care aparţin unor câmpuri de 

temperatură nestaţionare îşi modifică temperatura în timp. 

 

 Conducţia termică 2.1.2.

Conducţia termică este caracteristică corpurilor solide dar se manifestă şi în cazul fluidelor în 

straturi subţiri. Conducţia termică depinde de diferenţa de temperatură şi de natura materialului. La 

baza conducţiei termice stă ipoteza lui Fourier conform căreia densitatea fluxului termic este direct 

proporţională cu gradientul de temperatură: 

 

.gradTq         (2.1) 

 

Coeficientul de proporţionalitate λ se numeşte coeficient de conducţie termică sau conductivitate 

termică şi se măsoară în [W/(m∙K)]. 

 

Conducţia se numeşte staţionară atunci când temperatura fiecărui punct este constantă în timp. În 

caz contrar este vorba de conducţie tranzitorie, sau nestaţionară. 

 

Experienţele au confirmat ipoteza lui Fourier, dar au evidenţiat dependenţa conductivităţii termice 

(λ) de alţi parametri: 

 Temperatura influenţează valoarea coeficientului de conducţie termică al solidelor. Legile 

de variaţie sunt liniare, parabolice şi chiar exponenţiale (în cazul grafitului).  

 Umiditatea materialului are o influenţă asupra conductivităţii termice (λ), aceasta crescând 

pe măsură ce umiditatea creşte. 
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 Porozitatea materialelor este un factor de care coeficientul de conducţie devine sensibil, 

astfel materialele care au pori de mici dimensiuni şi care nu comunică între ei, iar porii 

conţin aer, sunt materiale izolatoare termic şi au λ mic.  

 Presiunea la care sunt supuse unele materiale  poroase si fibroase influenţează valoarea 

coeficientului de conducţie termică. Simultan cu creşterea presiunii porii îşi micşorează 

dimensiunile şi canalele de legătură dintre ei dispar, lucru care conduce la micşorarea lui λ. 

De la o anumită presiune însă, numită presiune critică, porii încep sa dispară complet şi în 

consecinţă λ creşte. 

 Anizotropia unor corpuri se manifesta prin existenţa unor valori diferite pentru λ pe diverse 

direcţii. Astfel, în cazul lemnului există trei valori distincte ale lui λ după cum fluxul termic 

se propagă paralel cu fibrele, tangenţial sau perpendicular pe fibre. 

 

Conducţia termică în sol, în regim staţionar a fost tratată sub diverse aspecte în  

(Leonăchescu 1981). Transportul căldurii la distanţă precum şi transportul unor fluide tehnologice 

la consumatori poate fi asigurat printr-o reţea de conducte montate direct în sol.  

 

În cazul câmpurilor neuniforme de temperaturi principala problemă care se pune este aceea a 

determinării spectrului de izoterme din sol şi a fluxului termic ce străbate pereţii conductei şi se 

disipează în sol. 

 

Alte probleme importante ale studiului transferului termic prin sol, sunt determinarea parametrilor 

termofizici ai solului: căldură specifică, conductivitate termică, densitate, sau difuzivitate, respectiv 

studiul factorilor care influenţează aceste mărimi. 

 Convecţia termică 2.1.3.

Convecţia termică este fenomenul de transmitere a căldurii între un fluid în mişcare şi un perete 

care delimitează mişcarea fluidului. Convecţia se manifestă în medii cu mişcări aparente şi în 

procese de schimbare de stare de agregare de tipul lichid-gaz sau gaz-lichid. Este caracteristică 

fluidelor pure, precum şi componenţilor acestora şi se manifestă la suprafaţa de separaţie a fazelor.  

 

Factorii care influenţează convecţia căldurii, determinând caracterul complex al acesteia sunt: 

natura fluidului, câmpul de viteze şi acceleraţii ale acestuia, câmpul de temperatură din fluid şi din 

solid în apropierea suprafeţei de separaţie, mărimile termofizice ale fluidului (densitate, căldură 

masică, vâscozitate, coeficient de conducţie termică, etc.), repartiţia presiunilor, starea de agregare, 

reacţiile chimice, structura geometrică în care fluidul se mişcă, gradul de prelucrare al suprafeţelor 

solide, etc. 

 

Legea de bază a convecţiei este legea lui Newton care dă densitatea fluxului termic pe care 

suprafaţa unui corp solid cu temperatura TS o transferă unui fluid în mişcare a cărui temperatură 

medie este notată cu T∞: 

 

).(  TTq s        (2.2) 

 

Coeficientul de proporţionalitate α, se numeşte coeficient de convecţie. 

 

Convecţia căldurii este studiată numai în regim staţionar şi îşi propune drept scop principal 

determinarea coeficientului α şi în final a densităţii fluxului termic convectiv. Această problemă se 

rezolvă prin similitudine fizică pornind de  la legile de bază ale convecţiei căldurii.  
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 Consideraţii privind determinarea experimentală a potenţialul termic al solului 2.2.

 Noţiuni introductive 2.2.1.

Potenţialul termic al solului diferă de la o poziţie geografică la alta, compoziţia solului şi parametrii 

climatici fiind definitorii. Au fost adoptate diferite scheme experimentale în vederea tratării acestui 

subiect. 

 

Pentru a eficientiza transferul termic dintre sol şi colectori sunt studiate în permanenţă configuraţii 

noi amplasare a colectorilor în sol: în spirală (Bi et al. 2002), în foraje înclinate (Cui et al. 2006), 

cele mai uzuale configuraţii întâlnite în  prezent în practică fiind colectorii orizontali şi sondele 

verticale. O sinteză a stadiului actual al sistemelor cu pompe de căldură care valorifică potenţialul 

termic al solului cu ajutorul colectorilor verticali este prezentat în (Yang et al. 2010). Transferul 

termic între colectori şi sol reprezintă o altă problemă de actualitate. În vederea unei dimensionări 

exacte ale colectorilor sunt studiate simulări analitice (Lamarche & Beauchamp 2007) şi numerice 

(Li & Zheng 2008) ale transferului termic între colectori şi sol. Petru a evalua puterea unui colector  

(Jun et al. 2009) sau pentru a studia proprietăţile termofizice ale solului (Esen & Inalli 2009) sunt 

monitorizate la un debit cunoscut al agentului termic vehiculat prin colector temperaturile pe tur, 

respectiv pe retur.  

 

În continuare sunt prezentate câteva sisteme experimentale utilizate pentru determinarea 

experimentală a potenţialului termic al solului, care poate fi valorificat cu ajutorul pompelor de 

căldură. 

  



26 

 

 Sisteme experimentale cu apă freatică 2.2.2.

Pompele de căldură care valorifică energia termică din apa freatică au o răspândire limitată. Pentru 

a putea valorifica potenţialul termic utilizând apa freatică este nevoie de un debit de apă 

proporţional cu puterea termică a pompei de căldură care o utilizează. Pe lângă problema existenţei 

unui debit minim necesar, se pune şi problema obţinerii avizelor de mediu de la autorităţi, întrucât 

este perturbată pânza freatică naturală, totuși trebuie luat în considerare avantajul dat de faptul că nu 

este necesară amplasarea de colectori, costul investiţiei iniţiale fiind semnificativ mai mic decât în 

cazul altor pompe de căldură.  

 

(Akpinar & Hepbasli 2007) 

Analiza exergetică a unui sistem cu apă freatică este descrisă în (Akpinar & Hepbasli 2007). În 

lucrare este prezentat un studiu comparativ din punct de vedere exergetic, a două sisteme care 

utilizează pompe de căldură. Unul dintre acestea este cu colector vertical, iar celălalt cu apă freatică. 

Sistemul care utilizează apa freatică poate fi observat în Fig. 2.1. 

 

 
Fig. 2.1. Instalaţie experimentală conform (Akpinar & Hepbasli 2007). 

V - vaporizator; C - compresor; K - condensator; VL - ventil laminare SCH2 - schimbător de căldură tip conductă; 
SCH1- schimbător de căldură cu plăci. 

 

Pompa de căldură funcţionează în regim de încălzire. Sistemul experimental a fost proiectat şi 

construit la Universitatea Ataturk din Erzurum, Turcia, pentru a evalua resursele geotermale cu 

temperaturi scăzute, care abundă în ţară. Sistemul experimental este format din trei circuite de apă 

şi un circuit frigorific. Apa freatică străbate schimbătorul de căldură în plăci, unde căldura extrasă 

este transferată circuitului de apă a vaporizatorului. Vaporizatorul preia căldura de la apa 

recirculată. Agentul frigorific utilizat este de tipul R22. Acesta vaporizează, absorbind căldura din 

apa care este recirculată prin vaporizator. Agentul frigorific în stare gazoasă intră în compresor, 

apoi în condensator. Circuitul de încălzire preia căldură de la agentul frigorific prin intermediul 

condensatorului. Energia termică este transmisă clădirii, prin intermediul instalaţiei de încălzire. 

Măsurătorile experimentale au fost realizate în regim staţionar. 
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Lista parametrilor măsuraţi ai instalaţiei experimentale şi valorile ale acestora sunt prezentate în 

Tabelul 2.1. 

Tabelul 2.1. Parametri măsuraţi ai instalaţiei experimentale prezentată în 

 (Akpinar & Hepbasli 2007) 
Nr. Parametru măsurat Val. medie U. M. 

1 Presiunea de vaporizare 0.76 MPa 

2 Presiunea de sucţiune a compresorului 0.68 MPa 

3 Presiunea de condensare 1.94 MPa 

4 Debitul masic al agentului frigorific 0.0372 kg/s 

5 Temperatura agentului frigorific la intrarea în vaporizator 13.8 °C 

6 Temperatura agentului frigorific la ieşirea din vaporizator 24 °C 

7 Temperatura agentului frigorific la intrarea în condensator 98 °C 
8 Temperatura agentului frigorific la ieşirea din condensator 47 °C 

9 Temperatura agentului frigorific la ieşirea din compresor 98 °C 

10 Temperatura apei la intrarea în condensator 39.4 °C 

11 Temperatura apei la ieşirea din condensator 45 °C 

12 Debitul apă vehiculat prin condensator 1100 l/h 

13 Temperatura apei la intrarea în vaporizator 27.5 °C 

14 Temperatura apei la ieşirea din vaporizator 23.4 °C 

15 Debitul apă vehiculat prin vaporizator 1100 l/h 

16 Temperatura apei freatice la intrarea în schimbătorul cu plăci 35 °C 

17 Temperatura apei freatice la ieşirea din  schimbătorul cu plăci 30 °C 

18 Debitul de apă freatică 1100 l/h 
19 Curentul absorbit de compresor 3.82 A 

20 Curentul absorbit de pompe 2.7 A 

21 Tensiunea de alimentare în sistem trifazat 375 V 

22 Tensiunea de alimentare în sistem monofazat 215 V 

 

(Zhao 2004) 

O altă instalaţie care utilizează apa freatică este prezentată în (Zhao 2004). Apa freatică utilizată de 

instalaţia experimentală prezentată are o temperatură medie mai mare decât a solului, fiind o resursă 

de energie regenerabilă care merită valorificată. Sistemul experimental este amplasat la Centrul 

Geotermal de Cercetare şi Formare din Tianjin, China. Experimentul prezentat în lucrarea 

menţionată mai sus se desfăşoară în data de 6 aprilie, 2001, temperatura mediului în timpul 

experimentului variind cu (9…14) °C. 

 

Consumatorul de căldură este o clădire cu o suprafaţă de 3500 m
2
. Necesarul termic a fost estimat 

cu aproximaţie la valoarea de 175 kW. Sistemul de încălzire a fost proiectat pentru valorile apei 

calde pe tur, respectiv retur de 75 / 65 °C, iar debitul apei vehiculată prin circuitul de încălzire este 

de 15 m
3
/h. În timpul experimentului, debitul de apă este de 13.75 m

3
/h, datorită faptului că 

temperatura exterioară este mai mare decât valoarea considerată la proiectarea sistemului. 

 

Apa freatică utilizată este utilizată ca sursă de temperatura joasă a pompei de căldură. Temperatura 

apei scade de la 45 la 35 °C de la intrarea la ieşirea din vaporizator. După ce trece prin vaporizator, 

apa este deversată în sistemul de canalizare a oraşului. 

 

Sunt utilizate două compresoare de 22 kW în pompa de căldură. Suprafaţa de condensare este de 

11.21 m
2
, iar suprafaţa de evaporare este de 9.21 m

2
. 

 

Senzorii de temperatură utilizaţi pentru monitorizare au o precizie de 0.1 °C, iar precizia senzorilor 

de presiune este de 0.001 bar. Debitul de apă freatică şi debitul de apă vehiculat prin circuitul de 

încălzire este măsurat cu două debitmetre ultrasonice cu o precizie de 0.01 kg/s.  

  



28 

 

Sistemul experimental este prezentat în Fig. 2.2. 

 

 
Fig. 2.2. Instalaţie experimentală conform (Zhao 2004). 

Notaţii: C - compresor; K - condensator; Rez - rezervor lichid; Reg - regulator presiune; VL - valvă expansiune; 

 Sr - subrăcitor; F - Filtru uscat; V - vaporizator; Sî - Supraîncălzitor; sep - separator gaz-lichid;  

P - senzor presiune; T - senzor temperatură.  

 

Durata de monitorizare este de 5.5 h. Datorită faptului că temperaturile apei la intrarea şi ieşirea din 

condensator au valori scăzute la începerea experimentului, sunt utilizate doar datele obţinute după 3 

ore de la pornirea instalaţiei experimentale. În primele 3 ore coeficientul de performanţă a pompei 

de căldură a scăzut de la 4.5 la 3.7, iar temperatura apei vehiculată prin circuitul de încălzire a 

crescut, la ieşirea din condensator de la valoarea de 50 la 74 °C. Temperatura apei freatice la 

intrarea în vaporizator rămâne cu valorile cuprinse între (40…46) °C, iar la ieşirea din vaporizator 

are valori cuprinse între (31…36) °C.  Parametrii motorizaţi sunt prezentaţi în Tabelul 2.2, alături 

de valori ale acestora, obţinute după o perioadă de 4 ore (240 min).   

 

Tabelul 2.2 Parametri măsuraţi ai instalaţiei experimentale prezentată în (Zhao 2004) 
Nr. Parametru măsurat Val. (240) min. U. M. 

1 Presiunea agentului frigorific la intrarea în vaporizator 5.61 bar 

2 Presiunea agentului frigorific la ieşirea din vaporizator 5.46 bar 

3 Presiunea agentului frigorific la intrarea în condensator 17.15 bar 

4 Presiunea agentului frigorific la ieşirea din condensator 16.74 bar 

5 Temperatura agentului frigorific la ieşirea din compresorul nr. 1 95.71 °C 

6 Temperatura agentului frigorific la intrarea în compresorul nr. 1 42.15 °C 

7 Temperatura agentului frigorific la ieşirea din compresorul nr. 2 90.14 °C 

8 Temperatura agentului frigorific la intrarea în compresorul nr. 2 42.20 °C 

9 Temperatura agentului frigorific la intrarea în condensator 85.66 °C 

10 Temperatura agentului frigorific la ieşirea din condensator 77.57 °C 

11 Temperatura agentului frigorific la intrarea în vaporizator 31.57 °C 

12 Temperatura agentului frigorific la ieşirea din vaporizator 40.85 °C 
13 Temperatura apei la intrarea în condensator 61.7 °C 

14 Temperatura apei la ieşirea din condensator 71.50 °C 

15 Temperatura apei freatice la intrarea în vaporizator 45.38 °C 

16 Temperatura apei freatice la ieşirea din vaporizator 34.84 °C 

17 Debitul apă vehiculat prin condensator 13.68 m3/h 

18 Debitul apă (freatică) vehiculat prin vaporizator  10.34 m3/h 

19 Curentul absorbit de compresor 76.24 A 

20 Tensiunea de alimentare a compresorului 376 V 

 
  



29 

 

Autorul prezintă tabelar aceşti parametri la 150, 180, 210, 240, 270, 300 şi 330 minute de la 

pornirea instalaţiei experimentale. Sunt calculate de asemenea pe baza valorilor prezentate şi: 

capacitatea termică a pompei de căldură, căldura preluată de la apa freatică, consumul fiecărui 

compresor, şi coeficientul de performanţă. 

 

Se observă o similitudine a lucrărilor studiate (Akpinar & Hepbasli 2007) şi (Zhao 2004) din punct 

de vedere a parametrilor monitorizaţi. 

 Sisteme experimentale cu colectori verticali 2.2.3.

Prin intermediul colectorilor verticali, energia este extrasă sau injectată în sol. Această configuraţie 

a colectorilor a fost creată în special datorită spaţiului redus pe care în ocupă, precum şi a eficienţei 

ridicate atinsă datorită amplitudinii reduse a variaţiei naturale a temperaturii solului la adâncimi mai 

mari. Sondele sau colectorii geotermali verticali sunt amplasate în puţuri efectuate prin forare. 

Principalul impediment al acestei configuraţii de pozare a colectorilor este limitarea tehnologică, 

dată de necesitatea echipamentelor speciale pentru efectuarea forajelor. 

 

Costul unei investiţii de acest tip poate creşte drastic dacă forajele necesare sunt supradimensionate. 

S-a reliefat astfel necesitatea unor studii experimentale şi teoretice complexe, pentru evaluarea 

performanţelor colectorilor verticali. 

 

(Sharqawy et al. 2009) 

O instalaţie experimentală pentru studiul performanţelor colectorilor verticali este prezentată în 

lucrarea (Sharqawy et al. 2009). Instalaţia experimentală este amplasată in Arabia Saudită, în zona 

Dhahran. Nivelul apei freatice este la 20 m adâncime, iar densitate solului are o valoare medie de 

1660 kg/m
3
. Au fost forate două puţuri, la o distanţă de 1 m unul faţă de celălalt, fiecare având 

diametrul de 20 cm şi adâncimea de 80 m. În primul foraj a fost introdusă o singură sondă verticală 

în formă de  „U”, spaţiul dintre conductă şi sol fiind umplut cu o mixtură de bentonită şi nisip. 

Conductele amplasate în sol sunt din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu un diametru de 1 µ” 

şi SDR 11. Distanţa dintre conductele verticale care formează sonda este de 12 cm, această distanţă 

fiind păstrată constantă cu ajutorul unor distanţiere din cauciuc. Distanţierele din cauciuc au fost 

montate pe toată lungimea forajului, cu un pas de 1 m. Al 2-lea foraj a fost utilizat pentru 

amplasarea senzorilor de temperatură. Au fost montate termocupluri, la adâncimi de: 0.1, 0.2, 0.3, 

10, 30 şi 50 m. Forajul a fost acoperit ulterior cu sol. 

 

Restul echipamentelor instalaţiei experimentale şi a instalaţiei de monitorizare au fost amplasate 

intr-o remorcă cu o singură axa, pentru a se asigura o mobilitate maximă. 

 

Principalele elemente ale sistemului experimental monitorizat sunt: 

- pompă de circulaţie a agentului termic;  

- trei elemente electrice pentru încălzirea apei de 5 kW fiecare; 

- regulator de tensiune pentru a stabiliza tensiunea de alimentare a încălzitoarelor electrice; 

- vas de apă pentru a furniza apă necesară umplerii circuitului colectorului vertical; 

- filtru de apă; 

- conducte izolate şi valve de izolare; 

- două furtunuri flexibile în exterior care permit conectarea la colectorul vertical. 
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Sistemul de monitorizare are ca şi componente principale: 

- debitmetru; 

- trei senzori de temperatură (termistoare) cu o precizie de 0.1°C; 

- şase termocupluri pentru monitorizarea variaţiei temperaturii solului la diferite adâncimi; 

- contor energie electrică pentru măsurarea energiei consumate de încălzitoare; 

- data logger. 

 

Elementele sistemului experimental, precum şi elementele sistemului de monitorizare sunt 

prezentate în Fig. 2.3. 

 

 
Fig. 2.3. Instalaţie experimentală cu colector vertical conform (Sharqawy et al. 2009). 

Notaţii: D - debitmetru; Pc - pompă circulaţie; VAC - vas acumulare;  
H1, H2 - încălzitoare electrice cu puterea de 1.5 kW; H3 - încălzitor electric cu puterea de 2 kW;  

T1…T3 - termistoare (OMEGA ON-410-PP);  

T4…T11  - termocupluri (OMEGA TMTSS-040G-6 T); R1…R7 - robinete cu sferă. 

 

Înainte de începerea unui test experimental de răspuns termic a colectorului vertical, s-a măsurat 

temperatura în interiorul forajului, coborând un termocuplu până în cel mai adânc punct. 

Temperaturile au fost preluate cu un pas de 1 m, pentru toată lungimea forajului. A fost obţinută o 

medie aritmetică a valorilor obţinute de 32.6 °C. Au fost preluate temperaturile la intrarea şi ieşirea 

din colector, la intervale de 10 secunde, cu elementele de încălzire electrice oprite. Apa a fost 

recirculată prin colectorul vertical cu ajutorul pompei timp de 60 minute. După (20…40) minute se 

constată ca valorile celor două temperaturi monitorizate sunt aproximativ egale, această valoare 

fiind considerată temperatura medie a solului pentru întreaga lungime a forajului. Pentru a putea 

evalua performanţele colectorului vertical, după atingerea unui stadiu de echilibru termic, au fost 

pornite încălzitoarele electrice. Pe întreaga durată a testului. Toate valorile temperaturilor, debitul şi 

consumul de energie electrică au fost monitorizate până când fluidul circulat atinge o stare de 

echilibru termodinamic. Starea de echilibru este atinsa după (75…150) ore, în funcţie de cantitatea 

de căldură injectată în sol. 

 

Cu ajutorul datelor experimentale obţinute, a fost obţinute următoarele valori pentru parametrii 

termici ai solului: conductivitatea solului 2.154 W/mK, difuzivitatea termică 6.252∙10
-6

 m
2
/s şi  

rezistenţa termică 0.315 mK/W. 
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(Hepbasli et al. 2003), (Akpinar & Hepbasli 2007) 

Un sistem experimental care are la bază o pompă de căldură conectată la un colector vertical este 

prezentată în (Hepbasli et al. 2003).  Pompa de căldură este conectată la o sală de clasă a Institutului 

de Energie Solară a Universităţii Ege, din Izmir, Turcia. Coordonatele sistemului experimental sunt: 

latitudine 38.24°N, longitudine: 27.5°E. Sistemul a fost construit pentru a funcţiona atât în regim de 

încălzire, cât şi în regim de răcire. Scopul sistemului experimental este de a determina diferiţi 

parametri de performanţă a pompei de căldură.  

 

Schema izometrică a instalaţiei experimentale, cu elementele principale și punctele de măsurare a 

temperaturii, este prezentată în Fig. 2.4. 

 

 
Fig. 2.4. Instalaţie experimentală cu colector vertical conform (Hepbasli et al. 2003). 

Notaţii: C - compresor; K - condensator mod încălzire /  vaporizator mod răcire;  

V - vaporizator mod încălzire / condensator  mod răcire; V4C - vană 4 căi; Dsî - desupraîncălzitror,  

Pc1 - pompă circuit primar; Pc2 - pompă circuit secundar; VCV - ventiloconvector; T - punct măsură temperatură;  

DL - data logger. 

Circuitul electric este format din două părţi: circuitul de putere şi circuitul de control 

(automatizarea). Prin circuitul de forţă sunt comutate între poziţiile de pornit / oprit compresorul şi 

pompele de circulaţie. Elementele de control ale sistemului sunt un microprocesor cu două 

controlere de presiune. Temperatura camerei este setată la o anumită valoare. Dacă temperatura 

scade sub această valoare, compresorul şi pompele de circulaţie sunt pornite automat. 
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Principalele elemente componente ale sistemului experimental studiat sunt prezentate în  

Tabelul 2.3. 

 

Tabelul 2.3. Principalele componente ale sistemului experimental studiat în (Hepbasli et al. 2003) 
Circuit Element Specificaţii tehnice 

Circuit primar 

Colector vertical  

Sondă verticală în formă de „U” , diametrul forajului: 

4 ½ in.; diametrul sondei: 1 ¼ in.;  

adâncimea forajului: 50 m; 

 materialul sondei: polietilenă. 

Pompă circulaţie agent  

termic primar (Pc1) 

Producător: Marina; tip: KPM 50; debitul cuprins 

între: (0.36…2.4) m3/h, înălţimea de pompare: 

(41…8) m coloană de apă; putere electrică: 0.37 kW; 
viteza:2800 rpm. 

Circuit frigorific 

Schimbător căldură (K): 

- condensator  pentru încălzire 

- vaporizator pentru răcire. 

Producător: Alfa Laval; model: CB 26-24  

capacitate: 6.66 kW;  

suprafaţă de transfer termic: 0.55 m2. 

Schimbător căldură (V): 

- vaporizator  pentru încălzire; 

- condensator pentru răcire. 

Producător: Alfa Laval; model: CB 26-34 capacitate: 

8.2  kW; suprafaţă de transfer termic: 0.80 m2. 

Tub capilar (TC) 
Tub capilar din cupru; lungime: 1.5 m, diametru 

intern: 1.5 mm. 

Compresor (C) 

Producător: Tecumseh; model: TFH 4524 F; debit 

volumetric 7.5 m3/h; viteza: 2900 rpm; putere 

electrică: 1.4 kW; agent frigorific: R22;  

putere: 4.134 kW (la temperatura de vaporizare / 

condensare de 0/45°C). 

Circuit 

ventiloconvectoare 

Ventiloconvectoare (2bucăţi) (VCV) 

Producător: Alarko; tip: ASA-2; capacitate răcire / 

încălzire: 3.01/6.98 kW; debit aer: 400 m3/h 
Producător: Aldag; tip: SAS 28; capacitate răcire / 

încălzire: 3.25/9.3 kW; debit aer: 600 m3/h. 

Pompă circulaţie agent  

termic secundar (Pc2) 

Producător: Marina; tip: KPM 50; debitul cuprins 

între: (0.36…2.4) m3/h, înălţimea de pompare: 

(41…8) m coloană de apă; putere electrică: 0.37 kW; 

viteza:2800 rpm. 

 

Sunt monitorizaţi constant, la intervale de o oră, următorii parametri: 

- debitul agentului termic vehiculat prin sonda geotermală verticală utilizând un debitmetru; 

- temperatura agentului termic primar la intrarea şi ieşirea din colectorul vertical; 

- presiunea de vaporizare şi condensare utilizând manometre de tip Bourdon; 

- presiunea atmosferică cu ajutorul unui barometru; 

- temperatura externă şi internă a aerului utilizând termocupluri; 

- puterea electrică furnizată compresorului şi pompei de circulaţie; 

- temperaturile aerului la intrarea, respectiv ieşirea aerului din ventiloconvectoare; 

- temperaturile de intrare, respectiv ieşire a apei din ventiloconvectoare cu termocupluri; 

- variaţia temperaturii în sol în timpul funcţionării cu termocupluri. 

 

Circuitul electric este format din două părţi: circuitul de putere şi circuitul de control 

(automatizarea). Prin circuitul de forţă sunt comutate între poziţiile de pornit / oprit compresorul şi 

pompele de circulaţie. Elementele de control ale sistemului sunt un microprocesor cu două 

controlere de presiune. Temperatura camerei este setată la o anumită valoare. Dacă temperatura 

scade sub această valoare, compresorul şi pompele de circulaţie sunt pornite automat. 
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Rezultatele experimentale obţinute de aceeaşi instalaţie sunt prezentate în studiul 

(Akpinar & Hepbasli 2007). Sunt studiate din punct de vedere al bilanţului exergetic două tipuri de 

instalaţie cu pompe de căldură. Prima instalaţie valorifică potenţialul termic al solului vehiculând 

apa freatică printr-un schimbător de căldură în plăci, instalaţia experimentală fiind descrisă în 

lucrarea prezentă în subcapitolul 2.2.2, iar a doua instalaţie studiată este cea descrisă anterior. 

 

(Wang et al. 2013) 

În forajele verticale pot fi amplasaţi colectori în care are loc vaporizarea directă a agentului 

frigorific. O astfel de instalaţie studiată în (Wang et al. 2013) este prezentată în continuare. 

Instalaţia experimentală este situată în Jinzhou, China. Coordonatele geografice ale 

amplasamentului din nordul Chinei unde este amplasată instalaţia experimentală sunt:  

latitudine 38.02 °N, longitudine 115.07 °E, temperatura medie a aerului pentru această poziţie fiind 

de 12.4 °C, iar adâncimea maximă de îngheţ în sol este de 0.56 m. Clădirea deservită de pompa de 

căldură este formată din parter, cu o suprafaţă de 30 m
2
. Valoarea maximă a necesarul de căldură 

este estimată la 240 W/m
2
.  

 

Clădirea în care este montată pompa de căldură,  cât si poziţia în plan orizontal a forajelor verticale 

poate fi observată în Fig. 2.5. Sunt marcate cu albastru punctele de monitorizare a variaţiei valorilor 

temperaturilor în apropierea colectorului vertical. 

 

 
Fig. 2.5. Instalaţie experimentală cu colectori verticali conform (Wang et al. 2013): 

poziţia pompei de căldură , a forajelor şi a punctelor de monitorizare a temperaturii solului. 
Notaţii: PC - pompă de căldură; VCV - ventiloconvector. 

 

Sistemul prezentat în lucrare este format din: sistemul de încălzire al încăperii, pompa de căldură, 

colectorul vertical şi sistemul de monitorizare.  

 

Sistemul de încălzire are la bază:  un ventiloconvector, treptele de funcţionare ale ventilatorului 

fiind: joasă - cu un debit de 560 m
3
/h, medie - cu un debit de 780 m

3
/h şi înaltă - cu un debit de 

1020 m
3
/h. Puterile corespunzătoare ale ventiloconvectorului pentru cele trei trepte de viteză a 

ventilatorului sunt: 6.35, 6.85 şi 8.05 kW. Pompa de circulaţie a agentului termic secundar are un 

debit maxim de 2.0 m
3
/h şi o înălţime maximă de pompare de 6 m. Pompa de căldură este formată 

din următoarele componente principale: compresor, separator de ulei, controlere de presiune înaltă 

şi joasă, valvă de expansiune electronică, vană cu patru căi, filtru umiditate, şi alte componente 
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pentru control. Capacitatea de încălzire a pompei de căldură este de 9.02 kW, la un consum de 

curent electric de 2.78 kW. Agentul frigorific utilizat este R22. Este utilizată o cantitate de 7.5 kg de 

agent frigorific. 

 

Colectorul vertical  este amplasat în 4 foraje, fiecare având o adâncime de 20 m. Forajele sunt 

dispuse în plan orizontal sub forma unui pătrat cu laturile de 6 m. Sunt utilizate un număr de 4 

tuburi de cupru în formă de „U” conectate în paralel. Diametrul tuburilor de cupru din care este 

format colectorul este de 12.7 mm şi grosimea de 1.5 mm. 

 

Sistemul de monitorizare a variaţiei temperaturii solului în zona colectorului este compus din două 

seturi de senzori de temperatura de tipul Pt1000. Poziţia senzorilor poate fi observată în Fig. 2.5 și 

în Fig. 2.6. Primul set de senzori este format din 4 senzori, montaţi la o distanţă de 15 m de forajul 

numărul 4. Prin intermediul acestora este monitorizată variaţia temperaturii solului la adâncimile 

de: 4, 8, 12 şi 17 m. Al doilea set de senzori este format din 3 senzori montaţi la o adâncime de 4 m, 

iar distanţele faţă de forajul cu numărul 1 sunt: 1, 2 şi 3 m. Înainte de montaj, toţi senzorii au fost 

calibraţi cu o acurateţe de ±0.01 °C. Debitul agentului termic vehiculat prin circuitul de încălzire 

este măsurat cu un debitmetru, cu a acurateţe de ±0.001 m
3
/h. Sunt valorificate de asemenea valori 

măsurate a temperaturii apei utilizată ca agent termic în instalaţia de încălzire. Precum şi valori ale 

presiunilor de condensare şi vaporizare. 

 

În Fig. 2.6 se poate observa poziţia punctelor de măsură în zona colectorului vertical. 

 

 
Fig. 2.6. Instalaţie experimentală cu colectori verticali conform (Wang et al. 2013): 

secţiune în plan vertical cu poziţia forajului #1 şi a punctelor de monitorizare a temperaturii solului.  

 

În urma studiului efectuat (Wang et al. 2013), se recomandă ca distanţa între colectoarele verticale 

amplasate în soluri argiloase să fie cuprinsă între 4 şi 6 m. În urma monitorizării variaţiei 

temperaturilor, se constată că în timpul funcţionării pompei de căldură, la o distanţă mai mare de  

2 m, temperatura tinde să scadă constant.  
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(Choi et al. 2013) 

Integrarea pompelor de căldură în construcţii cu destinaţie specială este în permanenţă studiată. În 

studiul (Choi et al. 2013) este studiat unu sistem de încălzire utilizat pentru ridicarea temperaturii 

interioare într-o seră, care are la bază mai multe pompe de căldură, conectate la colectori verticali. 

Se investighează parametrii de performanţă ai sistemului. Sera este amplasată în Coreea, în partea 

de sud şi are o suprafaţă de 715 m
2
. Necesarul de căldură maxim a fost estimat la 87.5 kW. Sunt 

montate două unităţi exterioare cu capacitaţi de 53.5 kW. La prima unitate exterioară sunt conectate 

7 unităţi interioare, iar la a 2-a unitate exterioară sunt conectate 6 unităţi interioare. Toate unităţile 

interioare au capacităţi de încălzire de 6 kW. 

Colectorii verticali sunt formaţi din 5 foraje la adâncimea de 150 m. Distanţa între foraje este de 6 

m. Colectorii verticali amplasaţi în foraje au forma de „U”, şi sunt din polietilenă, având diametrul 

de 32 mm.  

 

În Fig. 2.7 se pot observa echipamentele instalaţiei experimentale. 

 

 
Fig. 2.7. Instalaţie experimentală cu colectori verticali conform (Choi et al. 2013): 
Notaţii: PC - pompă de căldură: UE - unitate exterioară, UI - unitate interioară; Pc - pompă de circulaţie. 

 

Pentru a studia comportamentul colectorilor geotermali, au fost montaţi senzori de temperatură la 

suprafaţa conductei de polietilenă. Senzorii utilizaţi sunt de tipul PT100 Ω cu o precizie de ±0.1°C. 

Senzorii au fost montaţi la adâncimile de 5, 30 şi 150 m. Este monitorizat de asemenea şi debitul 

agentului termic care circulă prin colectorii verticali. Debitmetrul are o acurateţe de ±0.2%. energia 

electrică consumată este de asemenea monitorizată, cu ajutorul unui contor de energie electrică, cu 

o eroare de măsura cuprinsă în intervalul ±0.2%. Datele au fost înregistrate la un interval de 2 s. 

Parametrii au fost monitorizaţi în perioada 17 ianuarie 2009 - 19 martie 2009. În vederea analizei 

distribuţiei temperaturilor aerului în interiorul serei, s-a monitorizat variaţia temperaturii în 12 

puncte din interior, apropiate de faţada sudică a construcţiei. 

 

În urma studiului se trag concluzii referitoare la distribuţia temperaturilor în interiorul serei şi a 

coeficienţilor de performanţă obţinuţi în anumite condiţii. 
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 Sisteme experimentale cu colectori orizontali 2.2.4.

Sistemele de valorificare a potenţialului termic al solului cu colectori orizontali sunt utilizate acolo 

unde spaţiul este disponibil, faţă de sistemele cu colectori verticali necesitând un spaţiu mai mare.  

 

Avantajul utilizării acestor colectori este costul de montaj redus, datorită faptului că amplasarea lor 

nu necesită echipamente de forare specializate. Colectorii orizontali sunt pozaţi în principiu la 

adâncimi cuprinse între 0.8 şi 2 m, performanţa acestora fiind influenţată, pe lângă adâncime, de 

condiţiile climatice de la suprafaţa solului, de parametrii termofizici ai solului, de caracteristicile 

colectorilor (lungime, diametru, grosime, material). 

 

(İnallı & Esen 2004) şi (Esen, Inalli & Esen 2007b) 

O instalaţie experimentală cu colectori geotermali orizontali poate fi studiată în Fig. 2.8 (İnallı & 

Esen 2004). 

 

 
Fig. 2.8. Instalaţie experimentală conform (İnallı & Esen 2004). 

C - compresor; V - vaporizator; K - condensator răcit cu aer;  

TC - tub capilar;U - uscător; R - robinet pentru reglarea debitului circuitului primar; Pc - pompa circuit primar;  

D - debitmetru; DL - data logger multicanal;  

C el - contor energie electrică; T - termocupluri; Po, P1 - manometre tip Bourdon. 

 

Sistemul prezentat în această lucrare este format dintr-un colector geotermal divizat în două circuite 

separate, fiecare având o lungime de 50 m. Conducta utilizată este din polietilenă şi are un diametru 

de 0.016 m, pasul la care a fost montată conducta fiecărui colector fiind de 0.3 m. Cele două circuite 

au fost amplasate la adâncimi diferite, astfel HGHE(1) se află în sol la adâncimea de 1 m, iar 

HGHE(2) la adâncimea de 2 m.  
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Caracteristicile instalaţiei prezentate sunt: 

- utilizează ca agent frigorific R-22; 

- lipseşte un circuit de încălzire, aerul din interior fiind încălzit cu ajutorul unui ventilator 

montat pe condensator, care recirculă aerul din încăpere. 

 

Sistemul de monitorizare al instalaţiei prezentate este caracterizat prin măsurarea următorilor 

parametrii: 

- debitul de agent termic vehiculat prin colectorul geotermal măsurat cu ajutorul debitmetrul 

(11); 

- temperaturile glicolului, pe turul şi returul colectorilor geotermali cu ajutorul unor 

termocupluri; 

- presiunile la intrarea şi ieşirea din condensator (15); 

- consumul energetic al compresorului, ventilatorului pentru recircularea aerului în 

încăpere, precum şi a pompei pentru circulaţia agentului primar, cu ajutorul unui contor de 

energie electrică (13); 

- temperaturile agentului frigorific la intrarea şi ieşirea acestuia din condensator, compresor 

şi vaporizator cu ajutorul unor termocupluri; 

- temperaturile în sol la adâncimile de 1, respectiv 2 m; 

- temperatura aerului ambiant. 

 

Toţi parametrii monitorizaţi sunt înregistraţi cu o frecvenţă de 30 minute. Instalaţia este utilizată 

pentru a încălzi un spaţiu cu o suprafaţă de 16.24 m². 

 

Aceeaşi instalaţie experimentală este prezentată şi în (Esen, Inalli & Esen 2007b). Cu datele 

măsurate s-a calculat coeficientul de performanţă al pompei de căldură şi a fost dezvoltat un model 

matematic al transferului termic în sol pentru a determina distribuţia temperaturilor în apropierea 

colectorului. S-a utilizat metoda diferenţelor finite în analiza numerică. În Fig. 2.9 sunt prezentate 

modificările aduse pentru a studia variaţia temperaturilor în apropierea colectorului orizontal.  

 

 
Fig. 2.9. Fragment din instalaţie experimentală conform (Esen, Inalli & Esen 2007b). 

Notă: se păstrează notaţiile din Fig. 2.8. 

Temperaturile sunt monitorizate în 5 puncte în preajma colectorului orizontal. Intervalul de măsură 

a temperaturilor este şi în această lucrare de 30 minute. Colectorul este îngropat la o adâncime de  

1 m. Variaţia temperaturilor a fost stabilită atât experimental, cât şi prim modelare matematică, 

pentru diferite debite a agentului termic primar vehiculat prin sol (0.018 kg/s; 0.041 kg/s şi 0.066 

Kg/s). 
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În (Esen, Inalli, Esen, et al. 2007) se studiază eficienţele energetică și exergetică a unui sistem de 

încălzire cu pompă de căldură în funcţie de adâncimea de îngropare a colectorului orizontal în 

sezonul de încălzire. Instalaţia experimentală utilizată este prezentată și în (İnallı & Esen 2004). 

Instalaţia din Fig. 2.8 nu suferă modificări din punct de vedere constructiv, cu excepţia poziţiei 

senzorilor. Pentru monitoriza temperatura soluţiei de glicol se utilizează termocupluri montate pe 

turul și returul circuitului primar. 

  

Se monitorizează următorii parametri: 

- debitul de soluţie de glicol vehiculat prin circuitul primar; 

- viteza aerului vehiculat cu ajutorul unui ventilator montat în apropierea condensatorului; 

- puterea electrică consumată de întregul sistem (compresor, pompă de circulaţie a soluţiei de 

glicol și a ventilatorului); 

- temperaturile de intrare și ieșire a agentului frigorific (R22) în cazul compresorului, 

condensatorului și vaporizatorului; 

- temperaturile de intrare și ieșire a soluţiei de glicol în vaporizator; 

- temperatura exterioară și interioară, cu ajutorul unor termometre; 

- presiunile la intrarea și ieșirea din compresor și vaporizator, cu ajutorul manometrelor de tip 

„Bourdon.” 

 

Punctele de monitorizare a temperaturilor ciclului frigorific și a soluţiei pe bază de glicol, precum și 

punctele de monitorizare a presiunilor pot fi observate în Fig. 2.10. 

 

 
Fig. 2.10. Instalaţie experimentală conform (Esen, Inalli, Esen, et al. 2007). 

Notă: se păstrează notaţiile din Fig. 2.8. 

Se observă că există diferenţe constructive minore a standului experimental  prezentat în Fig. 2.10 

faţă de cel prezentat în Fig. 2.8 și anume: se prezintă inversat sensul de circulaţie a agentului termic 

primar, este monitoriză suplimentar presiunea la intrarea în vaporizator și diferă poziţia senzorilor 

de temperatura. Sunt prezentate rezultate ale parametrilor monitorizaţi în perioada 25 - 26 ianuarie 

2003, în vederea evaluării performanţei sistemului de încălzire. Evaluarea performanţei din punct de 

vedere energetic se realizează prin calcului coeficientului de performanţă. În studiu, autorii 
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calculează coeficientul de performanţă a întregului sistem, nu doar al pompei de căldură. Este 

realizată și analiza exergetică a componentelor sistemului, a pompei de căldură și a întregului 

sistem. 

 

(Ozgener & Hepbasli 2007) 

În (Ozgener & Hepbasli 2007) se prezintă modelarea energetică și exergetică a unui sistem ce are la 

bază o pompă de căldură cu colectori orizontali și a unui sistem cu pompă de căldură conectată la 

panouri solare cu colector vertical, în vederea analizei sistemelor și a evaluării performanţelor 

acestora. Se va prezenta succint partea din studiu referitoare la pompa de căldură cu colectori 

orizontali. Sistemul proiectat are în componenţa sa circuitul frigorific format din compresor, 

condensator răcit cu aer, tub capilar și vaporizator; circuitul primar, format din colectorul amplasat 

la 1 m adâncime. Pentru proiectarea sistemului, autorii iau în calcul temperatura solului la 2 m. 

Autorii prezintă sub formă tabelară valori de referinţă a temperaturilor și presiunilor agentului 

frigorific la intrarea și ieșirea agentului frigorific pentru fiecare componentă a circuitului frigorific. 

De asemenea sunt prezentate valori ale temperaturilor și presiunii aerului la intrarea și ieșirea din 

condensator, iar în cazul circuitului primar se prezintă valori ale temperaturilor și presiunilor 

soluţiei de glicol la intrarea și ieșirea din colector, respectiv la intrarea în pompa de circulaţie. 

Pompa de căldură este proiectată în scopul de a încălzi și răci o cameră cu o suprafaţă de 10 m
2
 din 

Izmir, Turcia, necesarul de căldură al camerei este de 4.5 kW, iar necesarul de frig este de 5.1 kW. 

Se studiază comportamentul pompei de căldură în regim de încălzire, coeficientul de performanţă 

obţinut are valoarea de 3.12 pentru pompa de căldură și 2.72 pentru întreg sistemul de încălzire.  

 

(Tarnawski et al. 2009) 

În (Tarnawski et al. 2009) se prezintă o simulare, respectiv o analiză a unei pompe de căldură cu 

colectori orizontali, care funcţionează în regim  de încălzire (maxim 5.5 kW) și în regim de răcire 

(maxim 3.3 kW), în cazul unei locuinţe tipice cu o suprafaţă de 200 m², localizată în Sapporo, 

Japonia. Necesarul de căldură s-a estimat pentru perioada septembrie 1998 - august 1999, sezonul 

de încălzire fiind cuprins în perioada octombrie 1998 și iunie 1999. Pentru maximul de 5.5 kW sunt 

alese două pompe de căldură cu puterile de: 3.8 kW (70% din maximul necesarului de încălzire), 

respectiv 5.5 kW (100% din maximul necesarului de încălzire). Debitul de aer care răcește 

condensatorul este egal cu 0.189 m³/s în cazul primei pompe de căldură, respectiv 0.283 m³/s în 

cazul celei de-a doua pompe de căldură. Debitele de soluţie pe bază de glicol vehiculate prin sol 

sunt de13.2 l/min în cazul primei pompe de căldură, pentru un colector cu diametru nominal de  

20 mm, respectiv19 l/min în cazul celei de-a doua pompe de căldură, pentru un colector cu 

diametrul nominal de 30 mm. 

 

Simulările realizate pe calculator s-au realizat în două cazuri de pozare a colectorului orizontal: 

- întru-un singur plan orizontal, la adâncimi de 0.5 și 1 m, cu serpentine cu pasul dintre 

conductele colectorului de 0.5 m; 

- în două plane orizontale suprapuse, la adâncimi de 0.5 și 1 m cu serpentine cu pasul dintre 

conductele colectorului de 0.5 m. 

 

Dintre cele două cazuri prezentate mai sus, sunt interesante din punctul de vedere al studiului 

prezent doar rezultatele obţinute în primul caz. 

 

Autorul sugerează că ar fi ideală simularea parametrilor care descriu  comportamentului pompei  de 

căldură cu o frecvenţă de o oră, dar datorită cantităţii mari de date, simulările efectuate cu ajutorul 

calculatorului se realizează pentru intervale de o zi, utilizând datele climatice medii pe zile, în 

decursul unui an. 
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Simulările s-au realizat cu programul „Ground Heat Exchanger Analysis, Design and Simulation”. 

Programul utilizat simulează performanţele din punct de vedere termodinamic a pompelor de 

căldură cu colectori și regimurile de temperaturi și umiditate în apropierea colectorilor amplasaţi în 

sol. Programul permite selecţia dintr-o baza de date mare a: tipului de sol în care va fi montat 

colectorul, tipului pompei de căldură utilizată, fluidului vehiculat prin circuitul primar, și a 

configuraţiei colectorului. Sunt necesare de asemenea datele meteorologice zilnice, utilizate pentru 

estimarea transferului termic și a umidităţii la suprafaţa solului. În funcţie de datele de intrare și de 

necesarul de căldură, respectiv de răcire, programul calculează valorile medii zilnice ale 

coeficientului de performanţă și a cantităţii de energie consumată de pompa de căldură, precum și a 

distribuţiei temperaturilor în sol și a umidităţii în preajma colectorului.  Coeficientul de performanţă  

este calculat pe baza temperaturilor simulate de intrare și ieșire din colector.  

 

Rezultatele preliminare obţinute în urma mai multor simulări arată faptul ca după trei ani de 

funcţionare a sistemului de încălzire cu colectori orizontali, regimul termic al solului rămâne practic 

neschimbat.  

 

Schema instalaţiei simulate este prezentată în Fig. 2.11. 

 

 
Fig. 2.11. Schema instalaţiei simulate conform (Tarnawski et al. 2009). 
Notaţii: Qcedat - căldura cedată de construcţie; Qprimit - căldura primită de construcţie;  

Q0 - căldura preluată de la sol; Qk - căldura produsă de pompa de căldură; Wco - energia consumată de compresor;  

Wp - energia consumată de pompa de circulaţie a agentului primar; C - compresor;  

K - condensator mod încălzire /  vaporizator mod răcire; V - vaporizator mod încălzire / condensator  mod răcire;  

V4C - vană 4 căi; Dsî - desupraîncălzitror, Pc - pompă circuit primar. 
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În figură se prezintă modul de funcţionare a pompei de căldură în regim de încălzire. În lucrare se 

tratează și funcţionarea în regim de răcire. În regim de răcire, căldura în timpul verii este preluată de 

la construcţie și disipată în sol, prin intermediul colectorului. În calcului coeficientului de 

performanţă, autorii iau în considerare energia consumată atât de compresor, cât si de celelalte 

componente electrice (ventilatorul condensatorului, pompa de circulaţie a agentului primar, energia 

utilizată de elementul de încălzire suplimentar). Se calculează astfel coeficientul de performanţă al 

întregului sistem pentru funcţionarea în regim de încălzire, răcire, cât și coeficientul de performanţă 

global. 

Coeficientul de performanţă obţinut în urma simulărilor, pentru lungimile colectorului orizontal 

cuprinse între 100 și 1000 m, pentru sezonul de încălzire este cuprins între valorile: 

- (2…2.4), pentru adâncimea de îngropare de 0,5 m, în cazul pompei de căldură de 3.8 kW; 

- (2…2.6), pentru adâncimea de îngropare de 1 m, în cazul pompei de căldură de 3.8 kW; 

- (2.9…3.5), pentru adâncimea de îngropare de 0,5 m, în cazul pompei de căldură de 5.5 kW; 

- (2.9…3.7), pentru adâncimea de îngropare de 1 m, în cazul pompei de căldură de 5.5 kW. 

 

(Pulat et al. 2009) 

În (Pulat et al. 2009) se prezintă un studiu experimental privind performanţele unei pompe de 

căldură amplasată în orașul Bursa din Turcia. Pompa de căldură este conectată la un colector 

orizontal. Colectorul orizontal utilizat este format dintr-o conductă de 20 m din cupru, cu un 

diametru de 0.016 m montată în sol, la adâncimea de 2 m. Pentru a menţine conductele colectorului 

paralele, acesta a fost montat pe o plasa din sârmă de oţel. Agentul frigorific utilizat este de tipul 

R134a. Pompa de căldură are în componenţa sa o vană cu patru căi, astfel aceasta poate funcţiona și 

în regim de răcire. Autorii menţionează că dacă debitul de soluţie pe baza de glicol vehiculată prin 

circuitul primar crește, consumul de energie necesar încălzirii și răcirii unui spaţiu scad, datorită 

creșterii coeficientului de performanţă. Economia de energie este totuși nesemnificativa (mai puţin 

de 4 %), iar necesarul de energie suplimentară necesară pompei de circulaţie ar fi mai mare decât 

economia făcută. Se utilizează astfel o pompă cu trei trepte de turaţie și cea mai mică treaptă este 

selectată pe durata experimentului. 

 

Se studiază comportamentul pompei de căldură în regim de încălzire. Testele au fost desfășurate în 

condiţii de laborator, în perioada decembrie 2004 - martie 2005. Datele au fost înregistrate zilnic, cu 

o frecvenţă de o oră între orele 9:00 a.m. și 17:00 p.m. 

 

Au fost măsurate variaţiile următorilor parametri: 

- debitul soluţiei pe bază de glicol; 

- temperaturile refrigerantului și soluţiei pe bază de glicol la intrarea și ieșirea din fiecare 

componenta; 

- temperaturile aerului la intrarea și ieșirea din condensator; 

- viteza aerului care traversează condensatorul; 

- presiunile de vaporizare și condensare; 

- puterea electrică a pompei de circulaţie a soluţiei pe bază de glicol și a compresorului, 

respectiv a ventilatorului montat în apropierea condensatorului 

- temperatura solului. 

 

În lucrare se prezintă și analiza numerică pe baza metodei elementelor finite a transferului de 

căldură în apropierea conductei colectorului. În analiza transferului de căldură în apropierea 

colectorului s-a pornit de la premizele conform cărora: conducţia termică are loc în regim staţionar, 

suprafaţa solului se află în echilibru termic cu aerul, conductivitatea solului este constantă, iar solul 

este un mediu izotrop, suprafaţa conductelor se află în echilibru termic cu soluţia pe baza de glicol 

în fiecare rând. Efectul de capăt (la întoarcerea conductelor) este neglijat. 
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În Fig. 2.12 este prezentat sub formă de diagramă bilanţul energetic al sistemului. 

 
Fig. 2.12. Diagrama bilanţului energetic al instalaţiei conform (Pulat et al. 2009). 

Notaţii:  ̇sol - puterea termică preluată de sol;  ̇0 - puterea termică a vaporizatorului; ;  ̇k - puterea termică a 

condensatorului ;  ̇înc - puterea termică cedată încăperii ;  ̇co - puterea electrică a compresorului; 

  ̇p - puterea electrică a pompei de circulaţie; ;  ̇v - puterea electrică a ventilatorului; 

 t tur sol - temperatura agentului termic primar la ieșirea din colector / intrarea în vaporizator;  

t retur sol - temperatura agentului termic primar la intrarea în colector / ieșirea din vaporizator; C - compresor;  

K - condensator; V - vaporizator; Pc - pompă circuit primar. 

Pe baza parametrilor monitorizaţi se obţine coeficientul de performanţă al pompei de căldură și al 

întregului sistem. Se obţin astfel valori ale coeficientului de performanţă cuprinse între (4.03…4.18) 

pentru pompa de căldură și de (2.46…2.58) pentru întregul sistem. 

 

(Sanaye & Niroomand 2010) 

În (Sanaye & Niroomand 2010) se prezintă un proces de modelare și optimizare a unei pompe de 

căldură cu colector orizontal. Pentru valoarea prestabilită a necesarului de  căldură și de frig sunt 

simulate valorile optime ale temperaturilor de saturaţie și a parametrilor colectorului orizontal 

(temperatura de intrare și ieșire, precum și lungimea și configuraţia colectorului).  

 

Specificaţiile principale ale sistemului studiat sunt: 

- agentul frigorific utilizat este R-22; 

- vaporizatorul și condensatorul sunt schimbătoare de căldură cu ţevi coaxiale; 

- colectorul orizontal este din polietilenă. 

 

Bazat pe procesul de modelare și optimizare prezentat de autori, se prezintă un studiu de caz 

referitor la proiectarea unui sistem de  încălzire cu pompă de căldură  cu o putere de 16 kW, 

implementat pentru încălzirea și răcirea Laboratorului de Îmbunătăţiri a Sistemelor Energetice din 

cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică a Universităţii de Știinţă și Tehnologie din Iran. 

Lungimea colectorului rezultat este de 342.6 m. Coeficientul de performanţă al sistemului rezultat 
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este cuprins între (4.84…4.57) pentru funcţionarea în regim de încălzire și de (5.16…5.34) pentru 

funcţionarea în regim de răcire al pompei de căldură. 

 

(Benli & Durmuş 2009) 

În (Benli & Durmuş 2009) se prezintă evaluarea performanţei unei pompe de căldură utilizată în 

încălzirea unei sere, combinată cu stocarea căldurii latente. Căldura latentă se referă la cantitatea de 

energie absorbită sau eliberată de către o substanţă în timpul unei transformări de fază, dar fără 

schimbare de temperatură. Studiul se axează pe analiza funcţionării unei pompe de căldură de 

dimensiuni relativ mari, în regim de încălzire. Pompa de căldură funcţionează constant cu scopul de 

a încălzi o seră cu o suprafaţă de 30 m
2
, cât și pentru a încărca rezervorul utilizat în stocarea căldurii 

latente. 

 

Agentul frigorific utilizat este R-22. Colectarea energiei termice din sol se face prin intermediul 

soluţiei pe baza de glicol, care este vehiculată printr-un colector orizontal. Pompa de căldură poate 

funcţiona și în scopul răcirii spaţiului respectiv. Puterea electrică a compresorului utilizat este de 

1.86 kW, iar puterea termică  este de 5.484 kW. Studiul prezentat se referă doar la perioada în care 

pompa de căldură funcţionează în regim de încălzire (1 septembrie 2005 - 30 aprilie 2006). Sistemul 

experimental este amplasat în Elaziğ, Turcia.  

 

Colectorul geotermal are o lungime de 246 m, si este amplasat la o adâncime de 2 m cu un pas de 

0.3 m. Conducta utilizată este din polietilenă cu diametrul de 0.016 m. Geometria colectorului 

orizontal utilizat, precum și zonele de amplasare a senzorilor de temperatură se pot observa în  

Fig. 2.13. 

 

 
Fig. 2.13. Geometria colectorului și poziţia senzorului în sol conform (Benli & Durmuş 2009). 

Notaţii: T - senzor temperatură. 

Unitatea utilizată pentru stocarea căldurii latente este formată dintr-un rezervor de plastic, cu un 

diametru de 0.60 m și un volum total de 0.33565 m
3
. Întreaga suprafaţă a rezervorului a fost izolată 

cu un strat de vata minerală cu o grosime de 0.07 m. Rezervorul are incorporate un număr de 30 de 

conducte de polietilenă, cu o lungime totală de 45 m și un diametru de 0.05 m.  Energia termică se 
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transferă rezervorului de stocare a căldurii latente de la pompa de căldură prin circularea aerului 

prin conductele de polietilenă. Substanţa cu schimbare de fază utilizată este clorura de calciu 

hexahidrată, cu temperatura de topire cuprinsă între (32…45) °C și căldura latentă de 190 kJ/kg. Se 

utilizează 300 kg de substanţă (10 kg pentru fiecare m
2
 al serei). În rezervor se adaugă 200 kg de 

apă și 6 kg de azotat de potasiu. 

 

Transferul de căldură intre pompa de căldură, rezervorul de acumulare a căldurii latente și seră se 

realizează prin convecţie forţată. Sunt utilizate două ventilatoare: unul montat în apropierea 

condensatorului și unul în apropierea rezervorului de acumulare. În timpul iernii, două termostate 

sunt utilizate pentru a controla procesul de încărcare și descărcare cu energie termică. În timpul 

fazei de încărcare, aerul cald obţinut cu ajutorul pompei de căldură se vehiculează prin conductele 

rezervorului de acumulare. În timpul iernii, când temperatura serei scade sub o anumită valoare, 

ventilatorul din apropierea rezervorului de acumulare este pus în funcţiune. Aerul din seră este 

astfel vehiculat prin conductele rezervorului de acumulare. 

 

În timpul experimentului, sunt monitorizaţi la intervale de 15 minute, următorii parametri:  

- debitul soluţiei pe baza de apă și glicol; 

- debitul agentului frigorific; 

- temperatura soluţiei pe bază de apă și glicol la intrarea și ieșirea do colectorul geotermal; 

- presiunile de condensare și vaporizare; 

- presiunea atmosferică; 

- temperatura și umiditatea aerului exterior și interior în zona de nord și in zona de sud a serei; 

- puterea electrică absorbită de compresor, pompa de circulaţie și cele două ventilatoare; 

- temperaturile solului, în diferite puncte; 

- viteza vântului, la înălţimea de 6 m; 

- radiaţia solară în interiorul și exteriorul serei; 

- temperaturile soluţiei de stocare a energiei termice în 10 puncte și temperatura aerului 

recirculat. 

 

Valorile coeficientului pompei de căldură sunt situate în intervalul (2.3…3.8), iar a întregului sistem 

între (2…3.5). În funcţie de temperatura aerului în seră, pompa de căldură a crescut valoarea 

acesteia cu (5…10) °C. Prin intermediul soluţiei pe bază de substanţă cu schimbare de fază din 

acumulator, temperatura a crescut cu (1…3) °C. Cele mai înalte valori ale coeficientului de 

performanţă calculat în cazul pompei de căldură, respectiv al întregului sistem au valorile de 4.3 și 

3.8 fiind corespunzătoare datei de 20 martie 2006. Studiile experimentale arată că încălzirea doar 

prin intermediul pompei de căldură, fără o altă sursă de energie, nu acoperă necesarul termic dacă 

temperatura exterioară este foarte scăzută. Pentru regiunea din Estul Turciei, autorii recomandă 

utilizarea pompelor de căldură în regim bivalent (combinate cu o altă sursă de căldură) pentru 

încălzirea serelor. 

 

(Benli 2013) 

În (Benli 2013) se prezintă un studiu comparativ între performanţele unei pompe de căldură 

conectară la un colector orizontal, respectiv la un colector vertical. Sistemul experimental cu 

colector orizontal este similar cu cel prezentat în (Benli & Durmuş 2009), cu excepţia faptului că 

lipsește rezervorul de acumulare care conţine clorură de calciu hexahidrată. Pompa de căldură este 

utilizată pentru încălzirea unei sere - model, cu suprafaţa de 30 m
2
. Rezultatele experimentale sunt 

obţinute în perioada noiembrie 2007 - aprilie 2008.  
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Geometria colectorului orizontal este prezentată în Fig. 2.13. Colectorul vertical este amplasat  

într-un foraj cu o adâncime de 60 m. Diametrul forajului  este de 120 mm, iar diametrul conductei 

utilizate este de 32 mm. Conducta utilizată este din polietilenă. 

 

Parametri măsuraţi sunt similari cu cei enumeraţi anterior, prezentaţi în (Benli & Durmuş 2009).  Se 

monitorizează suplimentar temperaturile la intrarea și ieșirea din colectorul vertical.  

 

Studiul experimental s-a efectuat în timpul zilelor reci, din perioada 1 octombrie 2007 - 31 mai 

2008, între orele 8 a.m. și 7 p.m., și uneori fără oprire, cu scopul de a determina coeficienţii de 

performanţă a pompei de căldură și a întregului sistem atât cu colector orizontal, cât și cu colector 

vertical. 

 

Schema sistemului experimental este prezentată în Fig. 2.14. 

 

 
Fig. 2.14. Schema instalaţiei conform (Benli & Durmuş 2009).  

VL - ventil laminare; Rez - rezervor agent frigorific (lichid); R - robinet;  Pc - pompă circulaţie;  

RACg - rezervor soluţie pe baza de apă și glicol. 

 

Valorile măsurate temperaturilor sunt superioare la adâncimea de 2 m faţă de adâncimea de 60 m în 

cazul lunilor noiembrie, decembrie și aprilie. Media cea mai ridicată a valorilor temperaturilor 

înregistrate este aferentă lunii noiembrie, de 18.3 °C la 2 m și 11.4 °C la 60 m adâncime. Valorile 

minime ale mediilor temperaturilor corespund lunii februarie și sunt egale cu 7.8 °C pentru 2 m, 

respectiv 11.4 °C pentru 60 m. Mediile lunare pentru perioada de monitorizare sunt de  

12.96  (la 2 m) și 11.95 °C (la 60 m). Diferenţa între valorile mediilor lunare înregistrate în cazul 

celor două adâncimi este de 1.01 °C. media temperaturilor la intrarea și ieșirea din colectorul 

orizontal în luna februarie sunt de 5.2 °C, respectiv 8.0 °C. Diferenţa între temperatura soluţiei pe 

bază de glicol la intrarea și ieșirea din colector este de aproximativ 2.9 °C. În momentul în care 

această valoarea a fost atinsă, temperatura solului acea valoarea de 8.1 °C. 
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Valoarea medie a coeficientul de performanţă calculat este de: 

- (3.1…3.6) pentru pompa de căldură conectată la colectorul orizontal; 

- (2.7…3.3) pentru întreg sistemul de încălzire cu colector orizontal; 

- (3.2…3.8) pentru pompa de căldură conectată la colectorul vertical; 

- (2.9…3.5) pentru întreg sistemul de încălzire cu colector vertical. 

Rezultatele experimentale arată că utilizarea colectorilor verticali este mei eficientă decât utilizarea 

colectorilor orizontali. Coeficienţii de  performanţă  rezultaţi au valori mai mari în cazul utilizării 

colectorilor verticali decât în cazul utilizării colectorilor orizontali, dar instalarea colectorilor 

verticali este mai costisitoare. 

 

(Demir et al. 2009) 

O altă instalaţie experimentală cu o pompă de căldură care valorifică potenţialul termic al solului cu 

un colector geotermal orizontal este descrisă în (Demir et al. 2009).  

 

Pompa de căldură utilizată are o capacitate de încălzire de 4 kW şi o capacitate de răcire de 2.7 kW.  

Colectorul este realizat din trei conducte paralele, care au o lungime de 40 m şi un diametru de ´”, 

îngropate în sol la adâncimea de 1.8 m. 

 

Distanţa dintre cele trei conducte paralele, precum și zonele de monitorizare a temperaturilor sunt 

prezentat în Fig. 2.15.  

 

 
Fig. 2.15. Instalaţie experimentală conform (Demir et al. 2009): 

configuraţie colector orizontal şi puncte de măsură a temperaturii. 

 

Colectorul este montat în campusul Davupasa al Universităţii Tehnice Yıldız din Istanbul, Turcia, 

pe o suprafaţă de 800 m
2
. Suprafaţa solului în care a fost montat colectorul orizontal nu are un strat 

de acoperire special.  
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Au fost colectate valori ale temperaturilor cu ajutorul unor termocupluri, montate în sol la diferite 

distanţe pe verticală şi orizontală de colector. S-au monitorizat variaţiile temperaturilor şi la intrarea 

şi ieşirea agentului termic din colectorul geotermal. Toate termocuplurile au fost conectate la un 

data logger cu 64 de canale, capabil să salveze valori ale temperaturilor măsurate la un interval de o 

oră, pe o perioadă de 8 zile.  

 

În  Fig. 2.16 se poate observa schema sistemului experimental. 

 

 
Fig. 2.16. Instalaţie experimentală conform (Demir et al. 2009): pompa de căldură şi  

sistemul de monitorizare. 
Notaţii: PC - pompă de căldură; VAC - vas acumulare; T - termocuplu; D – debitmetru; DL – data logger;  

Pc – pompă de circulaţie. 

 

În Fig. 2.16 se observă că pompa de căldură utilizată este una de tipul apă-aer, monofazată.  

 

Sistemul experimental a fost pus în funcţiune la data de 13 decembrie 2005. Autorii au valorificat 

rezultatele experimentale obţinute de la un număr de 7 termocupluri montate în plan vertical şi de la 

8 termocupluri din plan orizontal,montate la diferite distanţe fată de axul conductei colectorului. Au 

fost realizate grafice cu valori simulate ale temperaturilor în diferite puncte pe verticală şi orizontală  

cu pas de 0.1 m faţă de centrul conductei şi cu valorile experimentale la intervalele de 1.50 şi 910 

ore de la punerea în funcţiune a sistemului experimental. 

 Concluzii 2.3.

Noţiunile teoretice privind transferul termic, cuprinse în prima parte a capitolului, reprezintă câteva 

elemente teoretice şi analitice fundamentale, a căror prezentare este importantă deoarece se 

constituie în instrumente de lucru întâlnite în majoritatea studiilor referitoare la valorificarea 

potenţialului termic al solului. 

 

Având în vedere caracterul preponderent experimental al cercetărilor prezentate în lucrare, sunt 

descrise într-o formă concisă, câteva din studiile experimentale identificate în literatura de 

specialitate, care abordează problema valorificării potenţialului termic al solului cu ajutorul 

pompelor de căldură. Pentru toate studiile referitoare la pompele de căldură cu colectori orizontali, 

au fost evidenţiate caracteristicile experimentului, condiţiile de lucru, parametrii termici ai solului, 

schimburile energetice şi parametrii de performanţă. Aceste elemente au fost utilizate ulterior 

pentru compararea rezultatelor proprii cu cele raportate în literatura de specialitate. 
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 Sinteză 2.4.

Capitolul prezintă pe de-o parte elementele teoretice necesare studierii problemelor de transfer 

termic prin sol şi pe de altă parte o serie de studii experimentale, identificate în literatura de 

specialitate, care abordează problema valorificării potenţialului termic al solului.  

 

Toate sistemele experimentale sunt descrise din punct de vedere constructiv şi funcţional. Pentru 

fiecare din studiile referitoare la pompele de căldură cu colectori orizontali sunt prezentaţi în mod 

sintetic parametrii care descriu condiţiile de lucru şi parametrii de performanţă, în vederea 

comparării acestora cu rezultatele propriilor experimente. 
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 STUDIU PRIVIND VARIAŢIA NATURALĂ A TEMPERATURII SOLULUI 3.

 Noţiuni introductive 3.1.

La fel ca şi temperatura aerului extern, temperatura solului  are o variaţie periodică. Variaţia 

naturală a temperaturii în sol este influenţată de parametri externi (climatici: radiaţie solară, 

precipitaţii, viteza vântului, etc.), de compoziţia acestuia, de umiditatea din sol (care la rândul ei 

depinde de precipitaţii cât şi de dinamica pânzei freatice). La fel ca în orice sistem termodinamic, 

valorile temperaturii în sol sunt diferite. Câmpul de temperatura depinde în general de coordonatele 

poziţie şi timp. Solul poate fi considerat un perete semi-infinit cu solicitare termică periodică.  

 

În continuare se expune un studiu al variaţiei naturale a temperaturii solului (Bălan et al. 2013), 

rezultatele obţinute fiind importate în valorificarea potenţialului termic al solului în aplicaţiile 

tehnice. 

 

Rezultate ale monitorizării variaţiei naturale a temperaturii solului pe perioade mai lungi de timp 

sunt prezentate în numeroase lucrări (Baggs 1983; Mihalakakou et al 1997; Bodri & Cermak 1998; 

Majorowicz & Šafanda 1998; Anandakumar et al. 2001; Popiel et al. 2001; Chacko & Renuka 

2002; Mihalakakou 2002; Signorelli & Kohl 2004; Wang et al. 2005; Nassar et al. 2006;  

Béhaegel et al. 2007; Beltrami 2001; Esen, Inalli & Esen 2007a; Carpentier et al. 2008;  

Koo & Song, 2008; Guan et al. 2009).  

 

În unele studii privind proprietăţilor termice ale solului sunt prezentate  corelaţii între conţinutul de 

apă, textură şi proprietăţile termice fără a implica măsurători ale temperaturii (Usowicz et al. 1996; 

Abu-Hamdeh 2003; Lipiec et al. 2007). Influenţa compoziţiei solului asupra proprietăţilor termice 

ale acestuia, alături de monitorizarea valorilor temperaturii efectuate pe perioade mai scurte sunt 

prezentate în (Bristow 1998; Sperber et al. 2003). 
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Numeroase studii precedente referitoare la măsurarea temperaturii solului, ale căror rezultate sunt 

sintetizate în Tabelul 3.1, tratează parametrii mediului ambient, compoziţia solului şi proprietăţile 

termice ale solului. Parametrii mediului ambiant luaţi în considerare sunt: temperatura aerului (ta), 

radiaţia solară (sr), viteza vântului (w), umiditatea relativă (rh), precipitaţiile (p), fluxul de căldură 

prin sol (h) sau stratul de zăpadă (s). Compoziţia solului se referă la conţinutul de apă, structura 

mecanică, chimică sau compoziţia. 

  

Tabelul 3.1. Parametrii atmosferici la nivelul solului şi parametrii termici ai solului în funcţie de 

temperatura solului 

Referinţa 

ts 

Parametrii atmosferici  

la nivelul solului 

cpw 

Proprietăţile 

termice ale  

solului 

ta sr w rh p s h ρ λ cp α 

Abu-Hamdeh 2003           =   

Anandakumar et al. 2001          =    

Baggs 1983              

Bădescu 2002             = 
Beltrami 2001              

Béhaegel et al. 2007              

Bodri & Čermák 1998              
Bristow 1998          =    

Carpentier et al. 2008              

Chacko & Renuka 2002          =    

Esen, Inalli & Esen 2007a              

Koo & Song 2008              

Lipiec et al. 2007              

Guan et al. 2009          =    

Majorowicz & Šafanda 1998              

Mihalakakou et al. 1997              

Mihalakakou 2002              

Nassar et al. 2006             = 

Ochsner et al. 2001              

Popiel et al. 2001              

Signorelli & Kohl, 2004               

Sperber et al. 2003          =    

Usowicz et al. 1996          =    

Wang et al. 2005          =    

Studiul nostru              

ts – temperatura solului. 

Parametrii ambientali:  

ta – temperatura aerului; sr – radiaţia solară; w – viteza vântului; rh –umiditatea relativă; p – precipitaţiile;  

s – stratul de zăpadă; h – fluxul de căldură prin sol;  

cpw – compoziţia solului (conţinutul de apă, textura şi porozitatea). 

Proprietăţile termice ale solului:  

ρ – densitatea; λ – conductivitatea termică; cp – căldura specifică (sau capacitatea termică);  

α –difuzivitatea termică. 
 marcajul indică faptul că parametrul este menţionat în lucrarea citată.  

= marcajul indică faptul că parametrul nu este menţionat în lucrarea citată, dar poate fi determinat, din definiţia 

difuzivităţii termice (α=λ/ρ·cp). 

 

Toate elementele prezentate în Tabelul 3.1, sunt importante pentru studiul condițiilor de operare a 

multor sisteme termice, bazate pe utilizarea căldurii acumulată în sol, ca potențială sursă de energie 

regenerabilă. Astfel de sisteme tehnice sunt pompe de căldură geotermale și schimbătoare de 

căldură sol / aer. Unul dintre cei mai importanți parametri care definesc transferul de căldură în sol 
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este difuzivitatea termică. Acest parametru este indispensabil în proiectarea sistemelor menționate 

mai sus,  prin urmare,  acest studiu se va concentra în principal pe difuzivitatea termică. 

 

Solurile luate în considerare în acest studiu sunt de tip argilos.  

Elementele de noutate din acest studiu sunt: (1) modelele propuse sunt adecvate pentru adâncimi de 

până la 10 m, reprezentând o limită mai mare decât cea găsită în literatura de specialitate, (2) fiecare 

parametru a modelului este prezentat cu game specifice de variaţie şi intervale de confidenţă, (3) 

difuzivitatea termică a solului a fost obţinută doar din măsurătorile temperaturii. 

 

Scopul studiului a fost pe de-o parte obţinerea unui model matematic pentru estimarea variaţiei 

naturale a temperaturii solului şi pe de altă parte determinarea difuzivităţii termice a solului doar 

prin măsurarea unor temperaturi. 

 Poziţii geografice 3.2.

Studiul a fost efectuat în două amplasamente din centrul Transilvaniei, România: între 1 mai 2009 şi 

8 octombrie 2010 în Cluj-Napoca, în sol argilos, fără vegetaţie şi între 17 octombrie 2009 şi 26 

iunie 2010 în Reghin în sol argilos, acoperit cu iarbă. Coordonatele geografice ale unde au fost 

efectuate măsurătorile în Cluj-Napoca sunt: N: 46° 45' 35"; E: 23° 34' 19", la o altitudine de 379 m, 

şi Reghin: N: 46°46'12"; E: 24°41'28" la o altitudine de 390 m. 

 

Regiunea geografică în care au avut loc măsurătorile (centrul Transilvaniei sau depresiunea colinară 

a Transilvaniei) este caracterizată de un climat temperat-continental, conform clasificării climatice 

Köppen-Geiger (Peel et al  2008). Climatul este dinamic, variind de la veri calde şi uscate la ierni 

reci şi umede. Partea sudică este mai uscată, cu vegetaţie de stepa iar partea de nord este mai 

umedă. Informaţii privind temperaturile solului din regiune sunt foarte limitate (Haggard  2008). 

Regiunea centrală a Transilvaniei are un relief deluros, cu altitudini cuprinse între  (300…450) m în 

sud şi (550…600) m în nord. Solul este de origine marină şi este compus în mare parte din marnă, 

marnă argiloasă, nisip şi complexe de nisipuri argiloase. Solurile predominante sunt: molisoluri 

40%, alfisoluri, 22% şi entisoluri 25% (Weindorf et al 2009). Aceste tipuri de sol sunt asociate cu 

„argila” (Chesworth 2008).  

 

Procedura evaluării densităţii în vrac a solului, la adâncimi de 10 cm şi 30 cm, bazată pe 

măsurătorile a unui număr de 40 de probe, este prezentată în (Weindorf et al. 2009). Densitatea în 

vrac obţinută în zona centrală a Transilvaniei variază între 0.83∙10
3  

kg/m
3
 şi 1.50∙10

3  
kg/m

3
 cu o 

medie de 1.29∙10
3  

kg/m
3
. 
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Cele două poziţii geografice sunt prezentate pe harta Europei de Est în Fig. 3.1. 

 

 
Fig. 3.1. Poziţiile geografice în care au avut loc măsurătorile pe harta Europei de Est. 

 Cluj-Napoca: N: 46° 45' 35"; E: 23° 34' 19 şi Reghin: N: 46°46'12"; E: 24°41'28".  

(Google Earth © 2013 Google) 

 Sistemul de măsură 3.3.

Procedura evaluării variaţiei temperaturii solului este o problemă de bază în valorificarea 

potenţialului termic al solului, fapt demonstrat de prezenţa unui număr mare în literatura de 

specialitate a instalaţiilor de monitorizare, cu diferite caracteristici, aşa cum se poate observa în 

Tabelul 3.2. Sunt indicate de asemenea şi caracteristicile sistemelor de monitorizare a variaţiei 

naturale a temperaturii utilizate în studiul prezent. 

 

Tabelul 3.2. Caracteristicile diferitelor sisteme de monitorizare prezente în literatura de specialitate 

Referinţa
 
 H T D ST S N 

Anandakumar et al 2001 0-0.5 m 1 sec / 15 min
*
 10 zile argilă gol 2 

Baggs1983 0-5 m - "termen lung" argilă / nisip gol 20 

Beltrami 2001 0-1 m 30 sec / 5 min
*
 360 zile argilă iarbă 1 

Béhaegel et al. 2007 0-0.6 m 1 min 360 + zile argilă iarbă 1 
Bodri & Čermák 1998 0-900 m - 250 ani variat - 15 

Carpentier et al. 2008 0-0.1 m - 5 zile argilă / nisip - 2 

Chacko & Renuka 2002 0-0.5 m 3 ore 360 zile laterit - 1 

Esen, Inalli & Esen 2007a 0-2 m 30 min 360 zile argilă - 1 
Guan et al. 2009 0-0.8 m 30 sec 2 ani loess - 1 

Koo & Song 2008 0-5 m 24 ore 20 ani variat - 322 

Majorowicz & Šafanda 1998  0-600 m - 100 ani variat - 35 
Mihalakakou et al. 1997 0-1.2 m 3 ori în 24 h 10 ani - gol / iarbă 2 

Mihalakakou 2002 0-1.2 m - 10 ani  - gol / iarbă 2 

Nassar et al. 2006 0-4 m - 360 zile - gol / iarbă 1 
Popiel et al. 2001 1-14 m 1 săptămână 588 zile - gol / iarbă 2 

Signorelli & Kohl 2004 0-100 m 10 min 20 ani variat - 28 

Wang et al. 2005 0-0.8 m 5 sec 750+ zile argilă - 1 

Weindorf et al. 2009  0.5 m - 360 zile variat - 20 
Studiul nostru Cluj-Napoca 0-2 m 1 min 530+  zile argilă gol 1 

Studiul nostru Reghin 0-2 m 1 min 250+ zile argilă iarbă 1 
H – Adâncimea de măsurare a temperaturilor; T – Intervalul de timp a sistemului de monitorizare; D – durata totală a 

experimentului; ST – Tipul de sol; S – tipul stratului care acoperă solul; N – Numărul amplasamentelor măsurătorilor 
* Măsurătorile sunt realizate la intervalul precizat în secunde, dar sunt stocate doar mediile pentru intervalele 

precizate în minute. 
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Pentru colectarea datelor experimentale în ambele amplasamente s-a utilizat un sistem de 

monitorizare a temperaturii si a umidităţii solului fără fir. 

 

Patru perechi de senzori de temperatură şi umiditate au fost montate în sol la diferite adâncimi până 

la 2 m, urmărind o progresie geometrică: 0.18 m, 0.40 m, 0.89 m şi 2 m. Progresia geometrică a fost 

aleasă pentru a fi corelată cu variaţia exponenţială a temperaturii solului cu adâncimea. 

Caracteristicile senzorilor sunt prezentate în documentaţia tehnică a producătorului (Davis 

Instruments 2006, Davis Instruments 2009). 

 

Componentele sistemului experimental sunt prezentate în Fig. 3.2. 

 

 
Fig. 3.2. Schema sistemului de monitorizare. 

1 - Staţie meteo sol; 2 - Comunicare radio Wi-Fi; 3 - Consolă recepţie; 4 - Data logger; 5 - Calculator local;  

6 - Conexiune internet; 7 – Server. 

 

Staţia meteo pentru monitorizarea solului (1) transmite prin intermediul unui sistem fără fir prin 

unde radio (2) unei console datele colectate. Un data logger (4) este conectat la o consolă de 

recepţie şi la un calculator local (5), dotat cu o conexiune internet (6). Un soft realizat de către 

utilizator este folosit pentru a transfera datele într-o bază de date localizată pe server (7).Datele sunt 

măsurate la intervale de 1 minut. 

 

Sistemul de monitorizare a solului (1)…(4) şi calculatorul local (5) sunt amplasate la Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca şi în Reghin la o mică fermă privată. 

Serverul (7) este localizat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

 

Sistemul de achiziţie a datelor prezentat în acest studiu a funcţionat în mod continuu în ambele 

amplasamente mai mult de 530 de zile în Cluj-Napoca şi mai mult de 250 de zile în Reghin, făcând 

excepţie câteva întreruperi cauzate în principal de defecţiunile reţelei electrice. În Cluj-Napoca 

durata totală a întreruperilor a fost de aproximativ 60 de zile, reprezentând 11% din durata totală a 

perioadei experimentului şi în Reghin durata totală a întreruperilor a fost de aproximativ 140 de 

zile, reprezentând 56% din durata totală a experimentului.  

  

Soft original Sistemul de monitorizare cu staţiile meteo 

1 2 3 4 5 

6 

7 
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 Modelul teoretic 3.4.

Variaţia naturală a temperaturii t(z,τ) se poate calcula cu ajutorul următoarei expresii matematice 

(Bristow 1998, Jury & Horton 2004; Leng et al. 2004):  
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ztzt)t(z, ampavg    (3.1) 

unde: 

z - adâncimea la care temperatura este calculată [m]; 

τ - momentul pentru care temperatura este calculată [s]; 

)(ztavg - temperatura medie anuală a solului la o adâncime dată (z) [
°
C]; 

ampt - amplitudinea anuală a variaţiei temperaturii la suprafaţa solului [
°
C]; 

d  - durata anului (s) – 31536000 s/an; 

 0  - constantă de fază; 

  - difuzivitatea termică a solului [m
2
·s

-1
]. 

 

Modelul matematic prezentat  în ecuaţia 3.1 acoperă variaţia naturală a temperaturii solului pe 

întreaga perioadă a anului. Pentru validarea experimentala a modelului matematic au fost utilizate 

valorile temperaturilor la adâncimi diferite a solului, înregistrate pe o perioadă mai lungă de timp. 

S-a demonstrat stabilitatea modelului matematic inclusiv pentru perioade de timp mai scurte 

utilizând datele experimentale. 

 

Pentru ecuaţia 3.1 au fost utilizate următoarele notaţii: 
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Utilizând notaţiile de mai sus, şi egalitatea d/2 1,992x10
-7

s
-1

, ecuaţia (3.20) devine: 

 

))(10992,1cos()()(),( 2

7

1 zaxzaztzt avg    .    (3.3) 

 

În ecuaţia (3.3) în scopul modelării variaţiei naturale a temperaturii solului, valorile timpului au fost 

transformate în secunde de la începerea Epocii Unix (1 Ianuarie 1970 00:00:00 GMT). 

 

Coeficienţii ecuaţiei (3.3) au fost determinaţi astfel ca valorile temperaturii să se potrivească unui 

set de temperaturi determinate pe cale experimentală, selectate la intervale de o oră. Aceste 

temperaturi corespund valorii exacte a minutului  “00”. Ecuaţia (3.3) a fost implementată în softul  

SlideWrite, soft cu funcţii importante de  analiză a datelor (Kenane 1990).  
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Următoarele notaţii au fost utilizate pentru coeficienţii a1 şi a2: 
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unde: 
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3  [-].    (3.6) 

 

Ecuaţiile (3.2) - (3.5) împreună cu valorile obţinute ale coeficienţilor b1, b2, b3 reprezintă un model 

matematic simplu şi precis pentru variaţia naturală a temperaturii solului la orice adâncime şi 

moment pană la 10 m (Baggs 1983; Popiel et al. 2001). 

 

Validarea modelului matematic s-a efectuat conform procedurii prezentată în Fig. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Schema procedurii de validare a modelului matematic. 
Obs00, Obs20, Obs40 – Setul de date observate la minutele “00”, “20” şi “40; 

Mod00, Mod20, Mod40 – Seturi de date calculate pentru valoarea exactă a minutelor “00”, “20” şi “40”; 

r00, r20, r40 – Valoarea coeficientului de corelaţie între Obs00 - Mod00, Obs20 - Mod20 şi Obs40 - Mod40; 
t(r00,20), t(r00,20) – Testul Student pentru Mod00 - Obs20 şi Mod00 - Obs40; 

X
2
 – testul Chi pătrat pentru datele observate şi calculate.  

 

Toate seturile de date măsurate (Obs) şi calculate (Mod) se referă la cele patru adâncimi la care 

senzorii de temperatură au fost montaţi. Fiecare set de valori ale temperaturilor (Obs00, Obs20, 

Obs40) conţine un număr de 8599 valori pentru fiecare adâncime, selectate la un interval de o oră. 

 

Primul pas a fost obţinerea modelului matematic bazat pe datele Obs00  împreună cu semnificaţia 

fizică a coeficienţilor. Ulterior au fost calculate datele Mod-00 şi corelate cu Obs00 cu ajutorul 

modelului matematic obţinut. Coeficientul de corelaţie r00 a fost de asemenea obţinut. Următorul 

pas a fost aplicarea modelului matematic şi datele calculate Mod20 şi Mod40  au fost corelate cu 

seturile de date observate Obs20 şi Obs40.  Coeficienţii de corelaţie r20 şi r40 au fost de asemenea 

obţinuţi.  

 

Mod40 

r20 Obs20 

X
2 

r20 Obs40 

t(r00,20) 

t(r00,40) 

Obs00 r00 Mod00 

Mod20 
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Testul student (Student 1908) şi testul Pearson chi pătrat (Pearson 1900) au fost aplicate pe 

coeficienţii obţinuţi (r00, r20 şi r40) pentru a demonstra că nu există diferenţe semnificative între 

datele calculate şi cele măsurate. 

 

Transformarea Fisher Z (Fisher 1921) a fost utilizată în ambele teste. 

 Rezultate şi discuţii 3.5.

Valorile coeficienţilor din ecuaţia (3.2) obţinute, cu gama de variaţie şi coeficientul de determinare 

(r
2
) sunt prezentate în Tabelul 3.3. valorile coeficienţilor au fost obţinute pentru punctele de 

observaţie de la adâncimi diferite. Valorile prezentate în fiecare linie au fost obţinute din serii ale 

datelor (temperatură, timp) a adâncimii corespunzătoare. 

 

Tabelul 3.3 Valorile coeficienţilor din ecuaţia (3.2) şi a coeficientului de determinare(r
2
) 

Amplasament Adâncime 

[m] 

tavg(z) 

[°C]
*
 

a1 

[°C]
*
 

a2 

[-]
*
 

r
2
 

Cluj-Napoca 

0.18 11.915±0.040 10.705±0.059 1.935±0.005 0.938116 

0.40 12.045±0.032 10.285±0.047 2.007±0.004 0.956489 

0.89 11.819±0.017 8.185±0.026 2.215±0.003 0.978673 

2.00 11.639±0.007 4.836±0.011 2.723±0.002 0.988780 

Reghin 

0.18 11.451±0.085 9.565±0.120 0.490±0.012 0.935264 

0.40 11.457±0.050 8.566±0.074 0.625±0.008 0.968133 

0.89 11.628±0.036 6.617±0.055 0.885±0.007 0.969332 

2.00 11.131±0.013 3.959±0.020 1.366±0.004 0.988333 
* 
± 

*
Constante a intervalului de încredere de 95%  

 

Modelul a generat un număr de patru valori ale lui tavg(z), câte una pentru fiecare dintre cele patru 

adâncimi cu un interval de ≈0.4 °C pentru Cluj-Napoca şi de ≈0.5 °C pentru Reghin. Acest lucru 

poate fi cauzat de imperfecţiunile modelului, în special la suprafaţa solului. Principalii factori care 

influenţează temperatura solului sunt vântul, radiaţia solară, ploaia, etc. Pentru a stabili temperatura 

medie la suprafaţa solului, s-a luat în considerare media aritmetică a valorilor lui a0, prin urmare s-a 

obţinut tavg≈11.85 °C pentru Cluj-Napoca şi tavg≈11.42 °C pentru Reghin.  

 

În Tabelul 3.4 sunt prezentate valori ale coeficienţilor b1…b3, valorile derivate ale difuzivităţii 

termice şi τ0. 

 

Tabelul 3.4. Valorile coeficienţilor b1…b3 şi valorile derivate 

Amplasament 
Coeficienţii Valori derivate 

b1 [°C] b2 [m] b3 [-] α [m
2
/s] τ0 

Cluj-Napoca  0.444 ± 0.02 1.835 ± 0.06  
9210067 ± 301146 s =  

106.6 ± 3.5 zile 

Reghin  
0.480± 

0.025 
0.425±0.027 (4.36±0.45)·10

-7
 2153198 s = 25 zile 

 

  

52.1
35.1

94.11 


749.0
79.0

1005.5 




288.0
280.0

318.10 
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Valorile coeficienţilor de corelaţie şi a transformării Fisher Z sunt prezentaţi în Tabelul 3.5. 

 

Tabelul 3.5. Valori ale coeficienţilor de corelaţie şi a transformării Fisher Z 

Seriile corelate Coeficientul de corelaţie r Transformarea Fisher Z(r) 

Obs00 – Mod00 r00 = 0.977115925 2.229476605 

Obs20 – Mod20 r20 = 0.977103974 2.229212533 

Obs40 – Mod40 r40 = 0.977137347 2.229950288 

 

Valorile testului Student (tval) şi a probabilităţii asociate (p) au fost calculate prin aplicarea 

formulelor prezentate în (Student 1908; Cohen 2002). 

Valorile testului Pearson chi pătrat (X
2
) şi a probabilităţii asociate au fost calculate aplicând 

formulele prezente în (Pearson 1900; Fisher 1935). 

 

Rezultatele statisticii aplicate sunt prezentate în Tabelul 3.6. 

 

Tabelul 3.6. Rezultatele statistice 

Calcule statistice Valori Interpretări 

diffZ(r00,20); t(r00,20); pt(t,n-3) 2.641·10
-4
; 3.46∙10

-2
; 0.972 (1) 

diffZ(r00,40); t(r00,40); pt(t,n-3) 4.737·10
-4
; 6.21∙10

-2
; 0.950 (2) 

; ; X
2
; pχ2(X

2
,2) 2.229546476; 2.795·10

-7
; 9.61·10

-3
; 0.995 (3) 

În ipoteza erorilor aleatoare: 

(1) Mai mult de 97% dintre corelaţii sunt statistic diferite faţă de ce s-a observat experimental, în consecinţă, ipoteza 

ca Mod 20 nu este modelul evoluţiei lui Obs20 nu a reuşit să fie respinsă la un nivel de semnificaţie de 5%.  

(2) Mai mult de 95% dintre corelaţii nu au fost mai diferite statistic decât a fost observat experimental; în consecinţă 

ipoteza ca Mod40 nu este evoluţia modelului Obs40 nu a reuşit să fie respinsă cu un nivel de semnificaţie de 5%.  

 (3) Mai mult de 99% dintre corelaţii sunt mai diferite decât a fost observat experimental când corelaţiile 

r(Mod00,Obs00), r(Mod20,Obs20), şi r(Mod40,Obs40) au fost investigate; în consecinţă ipoteza ca observaţiile sunt 
diferite semnificativ între ele nu a putut să fie respinsă la un nivel de semnificaţie de 5%.  

 

Temperatura este unul dintre cei mai importanţi parametrii în evaluarea potenţialului termic al 

solului. 

  

Z   2)ZZ(
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Variaţiile temperaturilor măsurate sunt prezentate în Fig. 3.4 pentru Cluj-Napoca şi Fig. 3.5 pentru 

Reghin, împreună cu variaţiile temperaturilor calculate pentru diferite adâncimi. 

 

 
Fig. 3.4. Variaţia valorilor temperaturii: (C) – calculate şi (M) – măsurate în Cluj-Napoca. 

 

 
Fig. 3.5. Variaţia valorilor temperaturii (C) – calculate şi (M) – măsurate în Reghin. 

 

Următorii parametrii ai variaţiei naturale a temperaturii solului la diferite adâncimi au fost calculaţi, 

cu ajutorul modelului matematic: temperatura medie anuală (tavg), valoarea cea mai mare a 

temperaturii (tmax), valoarea cea mai mica a temperaturii (tmin) şi amplitudinea anuală a variaţiei 

temperaturii (tamp). Aceste valori sunt prezentate în Tabelul 3.7, împreună cu datele calendaristice în 

care au fost atinse valorile :maximă, minimă şi medie a temperaturilor anuale. 
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Tabelul 3.7. Parametrii variaţiei temperaturii, la diferite adâncimi 

Amplasament Tipul temperaturii 
Adâncimea [m] 

0.00 0.5 1.00 1.5 2.00 5.00 10 

Cluj-Napoca 

Media (tavg) [°C] 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 

Maxima (tmax) [°C] 23.74 21.41 19.54 18.03 16.82 13.19 12.00 

Minima (tmin) [°C] -0.04 2.29 4.16 5.67 6.88 10.51 11.70 

Amplitudinea (tamp) [°C] 11.89 9.56 7.69 6.18 4.97 1.35 0.15 

Data temp. maxime  16.07 29.07 10.08 23.08 05.09 20.11 26.03 

Data temp. minime 15.01 27.01 09.02 22.02 06.03 20.05 25.09 

Data temp. medie 
16.04 26.04 08.05 24.05 05.06 19.02 26.06 

15.10 28.10 10.11 22.11 05.12 20.08 26.12 

Reghin 

Media (tavg) [°C] 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42 

Maxima (tmax) [°C] 21.83 19.60 17.84 16.47 15.38 12.35 11.50 

Minima (tmin) [°C] 1.01 3.24 5.00 6.37 7.46 10.49 11.34 
Amplitudinea (tamp) [°C] 10.41 8.18 6.42 5.05 3.96 0.93 0.08 

Data temp. maxime  20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 07.12 26.04 

Data temp. minime. 18.01 01.02 15.02 01.03 15.03 08.06 26.10 

Data temp. medie 
20.04 03.05 18.05 01.06 15.06 08.03 27.01 
19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 07.09 26.07 

 

În ambele poziţii geografice ale măsurătorilor, în iarna dintre anii 2009/2010, stratul de zăpadă care 

a acoperit solul a fost suficient de gros pentru a preveni îngheţul solului, inclusiv la suprafaţa 

acestuia. În absenţa zăpezii, fenomenul de îngheţ al solului poate apărea când temperatura mediului 

ambiant scade sub 0 °C. 

 

Din analiza datelor prezentate în Tabelul 3.7 rezultă următoarele: 

- temperatura medie anuală (tavg) calculată la orice adâncime a fost constantă 

(tavg≈11.85°C în Cluj-Napoca şi tavg≈11.42 °C în Reghin); 

- amplitudinea variaţiei temperaturii la suprafaţă (tamp≈11.89 °C în Cluj-Napoca şi 

tamp≈10.41°C în Reghin) este identică cu coeficientul b1 din ecuaţia 3.4, fiind  în gama 

estimată de variaţie a acestui parametru; 

- valoarea maximă (tmax) a temperaturii scade cu adâncimea, după cum era de aşteptat; 

- valoarea minimă(tmin) a temperaturii creşte cu adâncimea după cum era de aşteptat; 

- amplitudinea variaţiei anuale a temperaturii (tamp)scade cu adâncimea, după cum era de 

aşteptat. 
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Variaţia temperaturii la diferite adâncimi, până la 10 m au fost calculate cu modelul matematic 

propus. Rezultatele simulărilor sunt prezentate în Fig. 3.6 pentru Cluj-Napoca şi Fig. 3.7 pentru 

Reghin. 

 

 
Fig. 3.6. Variaţia simulată a temperaturii pe o perioadă de un an în Cluj-Napoca,  

pentru adâncimi cuprinse între (0…10) m. 

 

 
Fig. 3.7. Variaţia simulată a temperaturii pe o perioadă de un an în Reghin, 

 pentru adâncimi cuprinse între (0…10) m. 
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Diagramele variaţiei temperaturii cu adâncimea sunt prezentate în Fig. 3.8 pentru Cluj-Napoca şi în 

Fig. 3.9 pentru Reghin, fiecare curbă fiind reprezentată pentru a 15-a zi din fiecare lună. 

 

 
 

Fig. 3.8. Variaţia simulată a temperaturii cu adâncimea pe o perioadă de un an,  

în fiecare a 15-a zi a lunii, pentru Cluj-Napoca. 

 
Fig. 3.9. Variaţia simulată a temperaturii cu adâncimea pe o perioadă de un an, 

 în fiecare a 15-a zi a lunii, pentru Reghin. 
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Rezultă ca temperatura în sol variază în jurul aceleiaşi valori medii la orice adâncime până la 10 m, 

adâncime la care devine aproape constantă cu fluctuaţii foarte uşoare, aşa cum se poate observa în 

Tabelul 3.7, cât şi în Fig. 3.8. şi Fig. 3.9. 

 

Metoda de analiză prezentată în studiu a fost utilizată pentru a calcula difuzivitatea termică. 

Difuzivitatea termică a rezultat doar din valorile măsurate a temperaturilor. În ambele poziţii din 

România, respectiv Cluj-Napoca şi Reghin, au fost realizate măsurători experimentale pe termen 

lung. 

 

În Fig. 3.10 este indicată dispersia difuzivităţii termice pentru ambele poziţii geografice. Valorile 

variază între limitele observate în literatura de specialitate, pentru sol argilos. 

 
Fig. 3.10. Valori ale difuzivităţii termice prezente în literatura de specialitate (x10

-7
 m

2
/s)  

pentru soluri argiloase, comparate cu cele obţinute în studiul prezent pentru  

Cluj-Napoca (CJ) şi Reghin (RG). 

 

Se poate observa că valorile raportate ale difuzivităţii termice pentru soluri argiloase sunt situate 

într-un interval mare de variaţie (1.7…13.5) x 10
-7

 m
2
/s. Acest interval mare de variaţie nu este 

relevant pentru proiectarea sistemelor geotermale, unde este necesară o evaluare mult mai precisă a  

difuzivităţii termice, pentru o dimensionare oprimă a echipamentului termic. 

 

Actuala concentrare asupra utilizării extinse a energiilor regenerabile justifică cercetarea 

experimentală detaliată cu privire la potențialul termic al solului și comportamentul său particular în 

Cluj-Napoca și Reghin, România. 

 

CJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

 

 

(Anandakumar et al. 2001) 

 

 

(Wang et al. 2005) 

(Lipiec et al. 2007) 

(Baggs 1983) 

(Sperber et al. 2003) 

(Beltrami 2001) 

(Ochsner et al. 2001) 

(Abu-Hamdeh 2003) 
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Studiul experimental prezentat poate fi comparat cu (Esen, Inalli & Esen 2007a) după aceleaşi 

criterii urmate: adâncime maximă (2 m), acelaşi tip de sol (argilă) şi de asemenea cu  

(Béhaegel et al. 2007) după criteriile următoare: acelaşi interval de măsură (1 min.), acelaşi tip de 

sol (argilă) şi acelaşi număr al poziţiilor geografice (una). În comparaţie cu studiul prezentat în 

(Esen, Inalli & Esen 2007a), studiul prezent are un interval de măsură a datelor mai mic (1 minut, în 

comparaţie cu 30 minute) şi o durată totală a experimentului diferită (530/250 zile, comparată cu 

360 + zile).  

 

Singurele date referitoare la variaţia naturală a temperaturii în Transilvania au fost raportate în 

(Weindorf et al. 2009), dar numai până la o adâncime de 0.5 m.  

 

Valorile normale ale temperaturii solului sunt situate în intervalul (2…9) °C în Scandinavia, 

(9…11) °C în Germania sau (13…17) °C în Italia (Ochsner 2008). Valorile medii obţinute:  

11.85 °C pentru temperatura medie a solului simplu, neacoperit pentru Cluj-Napoca şi 11.42 °C 

pentru temperatura medie a solului acoperit cu iarbă din Reghin sunt situate între valorile normale 

ale temperaturilor solului din Germania şi Italia. Această concluzie este rezonabilă, luând în 

considerare poziţia geografică a celor trei ţări. 

 

Modelul matematic identificat în acest studiu va fi în continuare investigat în aplicaţii tehnice, 

precum pompele de căldură sau sisteme de încălzire / răcire pasive cu schimbătoare de căldură 

amplasate în sol, precum şi in aplicaţii din agricultură şi horticultură. 

 Concluzii 3.6.

Un model matematic simplu pentru variația naturală a temperaturii solului a fost identificat și 

validat ca instrument de analiză pentru variația temperaturii solului. Acest model s-a dovedit a fi 

corect pentru două seturi de date, altele decât cel folosit pentru a identifica modelul. Coeficienții 

modelului matematic au fost stabiliţi în intervalul de variaţie indicat cu un grad de încredere de 

95%.  Autorii studiului nu au cunoştinţă de existenţa în prezent a unui model matematic disponibil 

pentru variaţia naturală a temperaturii solului care să furnizeze valori ale coeficienţilor împreună cu 

intervalul de variaţie al acestora şi cu intervalul de încredere. 

 

Variaţia locală a temperaturii solului a fost monitorizată şi simulată la diferite adâncimi, în una din  

poziţiile geografice pe o perioadă mai lungă de un an, iar în alta pe o perioadă mai mare de nouă 

luni. S-au estimat valorile temperaturii: medie, maximă şi minimă la diferite adâncimi. Au fost 

estimate şi datele calendaristice la care aceste valori particulare ale temperaturilor sunt atinse. S-au 

estimat amplitudinile variaţiei temperaturilor la diferite adâncimi până la 10 m. 

 

Difuzivitatea termică a fost calculată doar pe baza variaţiei temperaturii, cu intervalul de variaţie a 

acesteia, cu un interval de încredere de 95%. Acest parametru este important in toate tipurile de 

aplicaţii ce includ transferul de căldură în sol. rezultatele studiului se referă la date măsurate de la 

adâncimi mici, apropiate de suprafaţa solului, până la 10 m. A fost subliniat faptul ca rezultatele 

obţinute sunt importante în aplicaţiile care implică energia regenerabilă precum pompele de căldură 

şi sistemele pasive de încălzire / răcire care utilizează schimbătoare de căldură amplasate în sol. 

 

  



64 

 

 Sinteză 3.7.

Capitolul prezintă un studiu complex privind variaţia naturală a temperaturii solului. La baza 

studiului au stat două experimente realizate unul la Cluj-Napoca cu durata de peste 12 luni şi unul la 

Reghin cu durata de peste 9 luni. În cadrul fiecărui experiment au fost monitorizate valorile 

temperaturilor la câte 4 adâncimi diferite distribuite în progresie geometrică, până la 2 m.  

 

A fost identificat un model matematic pentru variaţia naturală a temperaturii solului, valabil până la 

adâncimea de 10 m. Prin metode statistice, pentru fiecare din cele două locaţii au fost identificaţi 

coeficienţii modelului matematic, prin care acesta a fost particularizat pentru cele două locaţii. 

După cunoştinţele autorului, coeficienţii modelului matematic sunt prezentaţi împreună cu 

domeniul de variaţie a acestora, pentru prima dată în literatura de specialitate, cu un grad de 

încredere de 95%. 

 

Pe baza măsurătorilor de temperaturi efectuate, au fost determinate difuzivităţile termice ale solului 

în cele două locaţii, tot împreună cu domeniul de variaţie şi tot cu un grad de încredere de 95%. 
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 STUDIU PRIVIND COMPORTAREA TERMICĂ A SOLULUI 4.

 Noţiuni introductive 4.1.

Comportamentul solului ca acumulator de energie termică variază de la o zonă la alta, fiind 

influenţat pe lângă parametrii termofizici şi de condiţiile climatice. Pentru studiul comportării 

termice a solului a fost realizat un sistem experimental, care să furnizeze date complexe privind la 

comportamentul în timp al solului ca acumulator termic. 

 

Sistemul experimental este localizat in Municipiul Bistriţa, Judeţul Bistriţa-Năsăud. Echipamentul 

termic utilizat pentru valorificarea potenţialului termic al solului este o pompă de căldură sol-apă de 

tip Vitocal 222-G, cu puterea termică nominală de încălzire 5.9 kW. Pompa de căldură este utilizată 

pentru încălzirea unui spaţiu cu suprafaţa de 45 m² şi pentru prepararea apei calde menajere. 

Suprafaţa de sol utilizată pentru amplasarea colectorului este de aproximativ 254 m
2
. Sistemul de 

încălzire a fost adaptat pentru utilizarea agentului termic cu temperatură redusă furnizat de pompa 

de căldură, prin montarea unor ventiloconvectoare şi intercalarea unui vas de acumulare a căldurii 

pe circuitul de încălzire. Pentru captarea energiei termice din sol se utilizează un colector orizontal. 

 

Din punct de vedere al capacităţii de stocare şi de estimare a nivelului energiei termice din sol, unul 

dintre cei mai importanţi parametrii este temperatura. În lucrare, sunt prezentate rezultatele obţinute 

în urma monitorizării temperaturilor solului, în zona colectorului orizontal al pompei de căldură. 

Deoarece nu au fost disponibile informaţii privind variaţia naturală a temperaturii solului în 

Municipiul Bistriţa, rezultatele obţinute sunt comparate cu variaţiile naturale ale temperaturii solului 

pentru localităţile Cluj-Napoca şi Reghin, determinate prin simulare la adâncimea de 1.7 m care 

reprezintă adâncimea de îngropare a colectorului. Localităţile Bistriţa, Cluj-Napoca şi Reghin sunt 

situate în aceeaşi regiune din centrul Transilvaniei, denumită şi Câmpia Transilvaniei, iar solul este 

de aceeaşi natură, respectiv argilos umed, astfel încât se estimează că variaţia naturală a 

temperaturii solului prezintă caracteristici apropiate în cele trei localităţi.  

 

Unele elemente ale studiului referitor la comportarea termică a solului în jurul colectorului orizontal 

al pompei de căldură, sunt prezentate în (Todoran & Bălan 2014a). 

 

Scopul studiului este determinarea caracteristicilor variaţiei temperaturilor solului, în jurul 

colectorului geotermal orizontal şi studiul modului de variaţie a câmpului de temperaturi în planul 

acestuia, în condiţii reale de exploatare a pompei de căldură.  

 

  



66 

 

 Prezentarea sistemului experimental 4.2.

 Poziţia geografică 4.2.1.

Instalaţia experimentală este situată în Municipiul Bistriţa, Judeţul Bistriţa-Năsăud, România.  

 

Altitudinea la care este amplasat imobilului deservit de instalaţia experimentală este de 364 m, iar 

coordonatele geografice sunt: 

 Latitudine: 47°08ʹ35.01ʺ N; 

 Longitudine: 24°29ʹ30.40ʺ E. 

 

Poziţia geografică a instalaţiei experimentale poate fi observată în Fig. 4.1. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 4.1. Amplasamentul imobilului deservit de instalaţia experimentală: 

a) poziţia geografică a Mun. Bistriţa, b) amplasamentul imobilului în Mun. Bistriţa. 

(Google Earth © 2013 Google) 

  

Locaţia 

măsurătorilor 
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 Amplasamentul colectorului geotermal orizontal şi al senzorilor 4.2.2.

Amplasamentul colectorului geotermal al pompei de căldură şi amplasamentul construcţiei 

deservite faţă de construcţiile învecinate, este prezentat în Fig. 4.2. 

 

 
Fig. 4.2. Planul de amplasare al colectorului faţă de clădirile învecinate. 

 

Se observă că locuinţa deservită de pompa de căldură este amplasată într-un cartier rezidenţial, iar 

amplasarea colectorului geotermal în această zonă presupune importante interacţiuni termice între 

zona de sol care conţine colectorul şi zonele vecine în care există clădiri, ale căror fundaţii sunt 

amplasate la adâncimi apropiate de adâncimea de amplasare a colectorului.  

 

Colectorul geotermal orizontal este format dintr-o conductă din polietilenă de înaltă densitate cu 

lungimea de 400 m, diametrul exterior de 32 mm si grosimea peretelui de 2 mm. Adâncimea de 

îngropare a colectorului este de 1.7 m. Pasul de montare a serpentinelor conductei colectorului este 

de 70 cm. Colectorul este împărţit în două circuite egale cu lungimile de câte 200 m fiecare, 

conectate la vaporizatorul pompei de căldură prin intermediul unui distribuitor colector. Suprafaţa 

de sol, utilizată pentru amplasarea colectorului este de aproximativ 254 m
2
.  

 

Puterea termică specifică pentru care a fost dimensionat colectorul orizontal se poate determina prin 

raportul dintre puterea termică a vaporizatorului pompei de căldură (4.6 kW pentru temperatura 

glicolului la intrarea în vaporizator de 0°C, respectiv pentru temperatura agentului termic la ieşirea 

din vaporizator de 35°C) şi suprafaţa de amplasare a colectorului. Astfel, puterea termică specifică 

de calcul a colectorului geotermal este: 4600 / 254 ≈ 18 W/m
2
. Pentru sol argilos uscat puterea 

termică specifică a colectoarelor geotermale poate fi considerată (20...25) W/m
2
, iar pentru sol 

argilos umed (25...30) W/m
2
 (Bălan 2007). În aceste condiţii, colectorul geotermal a fost 
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supradimensionat cu cca. %16
%12%50 

  considerând solul argilos uscat, respectiv cu (38...66)% 

considerând solul argilos umed, ceea ce asigură premizele unor condiţii de funcţionare foarte 

avantajoase pentru pompa de căldură, cu un consum energetic redus. 

 

Parametrii monitorizaţi ai solului sunt temperatura şi umiditatea. Suplimentar se monitorizează și 

temperatura exterioară. 

 

Distanţele faţă de imobilele învecinate, precum și zonele de amplasare a senzorilor, sunt prezentate 

în Fig. 4.3. 

 
Fig. 4.3. Poziţia colectorului şi a zonelor de monitorizare a parametrilor solului.  

(Google Earth © 2013 Google) 
Notaţii pentru zonele de amplasare a senzorilor: z. t. – zona tur; z. c. – zona centrală; z. r. – zona retur. 

Notă: dimensiunile sunt exprimate în metri. 

Se observă în Fig. 4.3 că amplasarea senzorilor de temperatură la distanţe mai mari faţă de colector, 

poate determina interferenţe importante cu câmpurile termice datorate prezenţei clădirilor 

învecinate. S-a optat pentru monitorizarea în zonele cel mai puţin influenţate din punct de vedere 

termic de prezenţa clădirilor învecinate. 
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Senzorii de temperatură şi unii senzori de umiditate, sunt amplasaţi în plan orizontal la distanţe 

predefinite, în apropierea colectorului în zona de tur şi retur, iar restul senzorilor de umiditate sunt 

amplasaţi în zona centrală în plan vertical, la diferite adâncimi. Localizarea zonelor de amplasare a 

senzorilor de umiditate şi temperatură în plan orizontal, în apropierea colectorului este prezentată în 

figura Fig. 4.4. 

 
Fig. 4.4. Zonele de amplasare a senzorilor în apropierea colectorului. 

 

Senzorii de temperatură sunt poziționați în zona de tur şi retur a colectorului la o distanţă de 15, 30 

şi 60 cm faţă de limita de montaj a acestuia. Senzorii de umiditate sunt poziționați în zona de tur şi 

retur la distanţe de 15 şi 60 cm faţă de colector. În zona centrală, este amplasat un senzor de 

temperatură la adâncimea de 1.7 m, la distanţe egale faţă de conducta colectorului, de 35 cm. 

Senzorii de umiditate din zona centrală sunt amplasați la adâncimile de 0.18, 0.49, 0.89 și 2 m. 

Senzorul utilizat pentru monitorizarea temperaturii exterioare este montat la înălţimea de 0.7 m, 

fiind protejat de acțiunea directă a razelor solare şi a vântului printr-o cupolă.  
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În figura Fig. 4.5 este prezentată o vedere în plan vertical a amplasamentului senzorilor în sol 

(vederea A-A din Fig. 4.4). 

 
Fig. 4.5. Schema de amplasare a senzorilor de temperatură şi umiditate în plan vertical.  

PC - calculator; R1, R2 - receivere (câte un data logger în interior); SS1,SS2: staţii de sol; 

STT(XX), STR(XX) - senzor de temperatură amplasat în zona turului / returului la XX centimetri de conductă; 

STC – senzor de temperatură amplasat în zona centrala la adâncimea de 2 m; STEX – senzor de temperatură exterior; 

SUT(XX), SUR(XX) - senzor de umiditate amplasat în zona turului la XX centimetri de conductă; 

SUC(XX) – senzor de umiditate amplasat în zona centrală la adâncimea de XX cm; TUR - turul colectorului geotermal; 

RETUR - returul colectorului geotermal. 

Notă: dimensiunile sunt exprimate în metri. 

 

Cercetările prezentate în acest studiu, nu conţin referiri la datele înregistrate de senzorii de 

umiditate. Prelucrarea şi interpretarea acestor date reprezintă una din posibilităţile de continuare a 

cercetărilor. 
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Având în vedere că în lucrare se studiază variaţia temperaturilor în sol, o perspectivă simplificată a 

amplasării senzorilor din sol, în plan vertical raportat la conducta colectorului este prezentată şi în 

Fig. 4.6. 

 
Fig. 4.6. Schema de amplasare a senzorilor de temperatură a solului în planul colectorului.  

Notă: se păstrează notaţiile din Fig. 4.5. 

Sistemul experimental, cuprinde pe lângă colectorul geotermal şi pompa de căldură conectată la 

acesta. 

 

Schema generală de amplasare a senzorilor din sol, faţă de colectorul orizontal al  pompei de 

căldură, este prezentată în Fig. 4.7. 

 
Fig. 4.7. Poziţia senzorilor faţă de colectorul geotermal al pompei de căldură. 

Notaţii: C - compresor; K - condensator; V - vaporizator; VL - ventil de laminare;  

RACM - rezervor preparare și stocare apă caldă menajeră; VAC - vas acumulare agent termic încălzire;  

VCV - ventiloconvector; AR - conductă alimentare apă rece; ACM - conductă distribuţie apă caldă;  

Pc1…Pc3 - pompe circulaţie; V3C - vană cu 3 căi; T - senzori temperatură; U - senzori umiditate.  
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 Configuraţia sistemului de monitorizare a temperaturilor solului. 4.2.3.

Monitorizarea parametrilor solului este efectuată cu ajutorul a două sisteme comerciale specializate 

pentru măsurarea temperaturii şi umidităţii solului, de tip Vantage Pro produse de firma Davis din 

S.U.A. Un astfel de sistem pentru monitorizarea temperaturii şi a umidităţii solului este compus 

dintr-o staţie meteo wireless pentru sol, din patru perechi de senzori pentru temperatură şi umiditate 

și un receiver care primeşte datele de la staţia meteo. Receiverul are integrat un data logger pentru 

stocarea datelor. Conexiunea dintre data logger şi calculator se realizează prin intermediul porturilor 

USB. Datele sunt vizualizate și descărcate cu ajutorul unui soft (WeatherLink 5.9.2) pus la 

dispoziţie de producător. 

 
Schema de principiu a sistemului de monitorizare a parametrilor solului este prezentată în Fig. 4.8. 

 

 

Fig. 4.8. Sistemul de monitorizare a temperaturii şi umidităţii solului. 

Operaţiunea de amplasare a senzorilor de umiditate şi temperatură s-a realizat în săpături efectuate 

în zona colectorului ulterior pozării acestuia. Senzorii sunt fixaţi cu ajutorul unor tuburi de PVC 

verticale.  

 

Staţiile pentru sol sunt amplasate în zona centrală a colectorului. Amplasarea staţiilor s-a realizat pe 

un ţăruş vertical încastrat  în sol. Staţiile s-au fixat pe ţăruş cu ajutorul unor sisteme de prindere. 

Staţiile de măsură au fost orientate spre sud astfel încât colectorul solar fotovoltaic utilizat împreună 

cu un set de baterii pentru alimentarea staţiilor, să beneficieze de radiaţia solară maximă 

disponibilă, pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei. 

 

Cablurile de conexiune a senzorilor de umiditate şi temperatură din zona centrală nu au necesitat 

prelungire. Cablurile senzorilor amplasaţi în zona turului, precum şi a returului au fost prelungite 

până în zona centrală la staţiile meteo pentru sol. Prelungirea cablului senzorilor s-a efectuat într-o 

doză amplasată în sol iar traseul orizontal al cablurilor până la staţiile meteo a fost realizat prin 

conducte de PVC cu diametrul de 50 mm, amplasate în sol la adâncimea de aproximativ 60 cm. 

 

Calculator Staţie sol 

(2 buc.) 

Receiver 

(2 buc.)  

+ Data logger 

(2 buc.) 

Senzori de 

umiditate şi 

temperatură  

(opt perechi) 
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Sistemul de monitorizare a variaţiei temperaturii şi a umidităţii solului, precum şi a temperaturii 

exterioare a fost pus în funcţiune în  data de 15.11.2010. În studiu sunt utilizate datele furnizate de 

sistemul de monitorizare începând cu data de 16.11.2010. 

 

Parametrii sunt măsuraţi la intervale de un minut, descărcarea datelor pe calculator fiind realizată 

zilnic. 

 

Se prezintă în continuare, sub formă tabelară parametrii măsuraţi de cele două staţii meteo pentru 

sol.  

 

Tabelul 4.1. Parametrii monitorizaţi de staţiile meteo pentru sol şi intervalele de timp în minute 

Nr. Parametru  + U.M. Poziţie senzor Senzor* Staţie* 

1 Temperatură sol [°C] zona tur, la 15 cm de colector, h=1.7m STT15 SS1 

2 Temperatură sol [°C] zona tur, la 30 cm de colector, h=1.7m STT30 SS1 

3 Temperatură sol [°C] zona tur, la 60 cm de colector, h=1.7m STT60 SS1 
4 Temperatură sol [°C] zona centrală a colectorului, h=1.7m STC SS1 

5 Temperatură sol [°C] zona retur, la 15 cm de colector, h=1.7m STR15 SS2 

6 Temperatură sol [°C] zona retur, la 30 cm de colector, h=1.7m STR30 SS2 

7 Temperatură sol [°C] zona retur, la 60 cm de colector, h=1.7m STR60 SS2 
8 Temperatură aer [°C] exterior, la 0,7m deasupra solului STEX SS2 

9 Umiditate sol [centibar] zona tur, la 15 cm de colector, h=1.7m SUT15 SS1 

10 Umiditate sol [centibar] zona tur, la 60 cm de colector, h=1.7m SUT60 SS1 
11 Umiditate sol [centibar] zona retur, la 15 cm de colector, h=1.7m SUR15 SS2 

12 Umiditate sol [centibar] zona retur, la 60 cm de colector, h=1.7m SUR60 SS2 

13 Umiditate sol [centibar] zona centrală a colectorului, h=0.18m SUC18 SS2 

14 Umiditate sol [centibar] zona centrală a colectorului, h=0.40m SUC40 SS2 

15 Umiditate sol [centibar] zona centrală a colectorului, h=0.89m SUC89 SS1 

16 Umiditate sol [centibar] zona centrală a colectorului, h=2m SUC200 SS1 

*Notaţii conform Fig. 4.5, Fig. 4.6. 

 Caracteristici ale sistemului de monitorizare  4.2.4.

Sistemul de monitorizare a temperaturilor solului  

Elementele principale ale sistemului de monitorizare al parametrilor solului sunt prezentate în  

Fig. 4.8. Acesta este format din: senzori de temperatură, senzori de umiditate, staţiile meteo pentru 

sol, receivere, data loggere și calculator. Se prezintă în continuare caracteristicile componentelor 

sistemului de monitorizare, cu excepţia calculatorului pe care se descarcă datele. 

 

Senzorii de temperatură conectaţi la staţiile meteo sunt realizaţi dintr-un fir de platină a cărui 

rezistenţă electrică variază cu temperatura.  

 

Variaţia rezistenţei cu temperatura poate fi observată în Tabelul 4.2. 

 
Tabelul 4.2. Variaţia rezistenţei electrice a senzorilor cu temperatura 

T[°C] -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

R[kΩ] 328.4 237.7 173.9 128.5 95.89 72.23 54.89 42.07 32.51 25.31 19.86 

T[°C] 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

R[kΩ] 15.69 12.49 10 8.06 6.536 5.331 4.373 3.606 2.989 2.49 

 

Se observă că valorile rezistenţei electrice scad cu creşterea temperaturii. 
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Curba de variaţie a rezistenţei electrice a senzorilor cu temperatura, este prezentată în Fig. 4.9 şi 

este implementată în sistemul de măsură al staţiilor.  

 

 
Fig. 4.9. Curba de variaţie a rezistenţei electrice a senzorilor cu temperatura. 

 

Se observă că variaţia rezistenţei electrice a senzorilor cu temperatura este neliniară. Senzorii sunt 

amplasaţi într-o capsulă din oţel inoxidabil ermetizată la un capăt. La capătul celălalt al capsulei 

intră cablul de conexiune la staţia meteo. 

  

Alte caracteristici constructive şi funcţionale ale senzorilor de temperatură: 

- dimensiunile capsulei: diametrul - 8 mm, lungimea - 64 mm; 

- lungimea cablului standard: 4.6 m; 

- lungime maximă a cablului recomandată: 260 m; 

- greutatea senzorului: 128 g (cu cablul de 4,6 m inclus); 

- intervalul de măsură a temperaturii: de la -40 la 65 °C; 

- precizia senzorului: 0.5 °C; 

- intervalul de actualizare: de la 62.5 la 75 secunde. 

 

Staţiile meteo 

Fiecare staţie pentru monitorizarea temperaturii şi umidităţii solului este alimentată printr-un panou 

fotovoltaic cu o putere electrică de 0.5 W. Staţia are de asemenea şi o baterie de litiu de 3 V pentru 

alimentarea în perioadele mai puţin însorite sau pe timpul nopţii. Durata de viaţă a bateriei este de 

opt luni fără aportul panoului fotovoltaic si mai mare de doi ani în funcţie de aportul energiei solare. 

Dimensiunile unei staţii sunt 158.75 mm x 57.15 mm x 200 mm, greutatea fiind de 0.49 kg. 

Circuitul electronic este amplasat într-o carcasă rezistentă la ploaie.  

 

Fiecare staţie permite configurarea canalului de transmisie a datelor. Se poate opta pentru opt 

frecvenţe diferite de transmisie. Receiverul trebuie setat pe aceeaşi frecvenţă cu staţia meteo pentru 

a putea recepta datele transmise de aceasta. În cazul de faţă funcţionează două staţii pentru 

monitorizarea temperaturii şi umidităţii solului, prin urmare sunt utilizate două receivere, transferul 

de date realizându-se pe două frecvenţe diferite. Un receiver poate comunica doar cu o staţie meteo 

pentru sol. 
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Receiverele și data loggerele 

Receiverele sunt funcţionale la variaţii ale temperaturii mediului în care sunt amplasate între 

valorile -10 şi 60 °C. Acestea pot fi alimentate cu ajutorul a trei baterii tip AA sau de la reţeaua 

electrică. Adaptorul prin care se conectează la reţeaua electrică locală furnizează un curent continuu 

de 200 mA la o tensiune de 5 V. Bateriile au o durată de viaţă de până la cinci luni. Receiverul 

poate primi date de la staţiile meteo dacă acestea sunt amplasate la o distanţa cuprinsă între 60 şi 

120 m. 

 

Dimensiunile unui receiver sunt 162 mm x 111 mm x 35 mm, iar greutatea, cu bateriile incluse este 

de 0.26 kg. Fiecare receiver furnizează de asemenea valori ale: temperaturii interioare, presiuni 

barometrice, umidităţii relative, a densităţii aerului, a punctului de rouă, dar variaţia acestor mărimi 

nu sunt scopul prezentului studiu. În interiorul receiverelor este amplasat data loggerul, unde sunt 

stocate atât datele transmise de staţiile meteo pentru sol cât şi datele furnizate de receivere. 

 

Data loggerele sunt conectate la un calculator prin intermediul prin intermediul porturilor USB. 

Datorită memoriei limitate disponibile, datele pot fi stocate pe o perioadă de aproximativ două zile, 

fără a fi descărcate pe calculator. Dacă transferul nu se realizează în această perioadă, datele 

transmise de staţiile meteo se pierd. 

 

Data loggerul a fost amplasat în interiorul receiverului conform instrucţiunilor date de producător. 

Receiverele sunt conectate ulterior la reţeaua electrică. Înainte ca sistemul să fie pus în funcţiune a 

fost necesară configurarea softului instalat pe calculatorul local. S-au realizat configurări pentru 

fiecare sistem ( staţie meteo - receiver - data logger) în parte.  

 

Datele se pot descărca şi manual în orice moment dorit de utilizator. 
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 Analiza variaţiei temperaturilor solului în punctele de măsură 4.3.

A fost studiată variaţia temperaturilor solului în punctele de măsură prezentate anterior. Variaţia 

temperaturilor solului în prezenţa colectorului este raportată la variaţia naturală a temperaturilor 

solului obţinută prin simulare. Este prezentată atât variaţia temperaturii în centrul colectorului, unde 

efectul datorat prezenţei colectorului geotermal este maxim, cât şi variaţia temperaturilor în zona 

turului şi returului colectorului, la distanţe similare faţă de conductele colectorului. Se urmăreşte 

astfel evidenţierea efectului pe care îl are diferenţa de temperatură dintre turul şi returul colectorului 

asupra câmpului de temperaturi din sol. 

 

Variaţiile temperaturilor sunt prezentate pe o perioadă de peste trei ani, cuprinsă între 16.11.2010 şi 

31.12.2013. Perioada relativ lungă de monitorizare a temperaturilor permite observarea 

comportamentului solului ca acumulator de energie termică în diverse perioade de timp.  

 

Pe fiecare figură sunt indicate sezoanele de funcţionare şi nefuncţionare ale pompei de căldură, prin 

curbele având variaţie de tip treaptă, marcate pe legenda figurilor prin "Fct". Porţiunile în care 

curbele coincid cu abscisa corespund cu sezoanele de nefuncţionare a pompei de căldură, iar 

celelalte porţiuni corespund cu sezoanele de funcţionare a pompei de căldură. Funcţionarea se referă 

la regimul de încălzire, având în vedere că apa caldă menajeră a fost preparată în toată perioada 

studiului, exclusiv cu pompa de căldură. Prezentarea în acest mod a temperaturilor monitorizate, 

face posibilă evidenţierea efectului pe care îl are colectorul geotermal asupra câmpului de 

temperaturi din sol.  

 

Pentru fiecare senzor de măsurare a temperaturilor solului şi pentru fiecare an în care s-a realizat 

monitorizarea, sunt prezentate sub formă tabelară valorile reprezentative ale temperaturilor atinse 

(minime, maxime şi medii), precum şi datele sau perioadele în care au fost înregistrate aceste valori 

semnificative ale temperaturilor solului. Pentru fiecare senzor în parte şi pentru fiecare an 

calendaristic de monitorizare, a fost calculată şi indicată, amplitudinea variaţiei temperaturii solului. 
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 Variaţia temperaturii solului în zona centrală a colectorului geotermal 4.3.1.

În Fig. 4.10 este prezintă variaţia naturală simulată a valorilor temperaturilor în localităţile Cluj-

Napoca (CJ) şi Reghin (RG) la adâncimea de îngropare a colectorului şi variaţia determinată 

experimental a temperaturii din zona centrală a colectorului (STC).  

 
Fig. 4.10. Variaţia temperaturii în sol la adâncimea de 1.7 m în zona centrală şi perioadele de 

funcţionare ale pompei de căldură. 
Notaţii: CJ - variaţia naturală a temperaturii în Cluj-Napoca; RG - variaţia naturală a temperaturii în Reghin;  

STC - variaţia temperaturii în zona centrală a colectorului;  

Fct – perioadele de funcţionare şi nefuncţionare a pompei de căldură. 

 

Funcţionarea pompei de căldură şi a colectorului geotermal, determină modificarea formei curbei de 

variaţie a temperaturii, faţă de curbele naturale de variaţie a temperaturii. În timpul funcţionării 

pompei de căldură, temperatura solului scade mai mult decât în cazul variaţiei naturale a acesteia, 

deoarece în aceste perioade, se extrage în permanenţă căldură din sol.  

 

Curba de variaţie a temperaturilor înregistrate este deplasată spre temperaturi mai reduse decât cele 

corespunzătoare variaţiei naturale a temperaturii solului la Cluj-Napoca şi la Reghin. 

 

Valorile minime şi maxime ale temperaturii înregistrate sunt atinse mai repede decât în cazul 

variaţiei naturale a temperaturii solului la Cluj-Napoca şi la Reghin. 
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În Tabelul 4.3 se prezintă valorile reprezentative ale temperaturilor în zona centrală a colectorului 

geotermal. 

 

Tabelul 4.3.Valorile temperaturilor (°C) minime, medii și maxime  în zona centrală a colectorului, 

respectiv perioadele în care aceste valori au fost atinse 

Parametru CJ RG 
STC 

2011 2012 2013 

Temperatura minimă 6.20 6.85 2.80 2.20 3.30 
Data / Perioada 31.03 04.04 23.02…22.03 10.03…21.03 23.02…27.02 

Temperatura medie 11.85 11.42 9.03 9.09 9.53 

Data / Perioada 30.06/29.12 02.01/04.07 31.05/21.11 29.05/08.12 28.05/8.12 

Temperatura  maximă 17.50 15.98 15.00 14.40 15.00 

Data / Perioada 29.09 03.10 21.08-5.10 6.08…12.10 19.08…17.09 

Amplitudine 11.30 9.13 12.20 12.20 11.70 

 

Pe graficul din Fig. 4.8 şi în Tabelul 4.3 pot fi observate efectele pe care le prezintă funcţionarea 

colectorului geotermal asupra temperaturilor din sol, faţă de variaţia naturală a temperaturilor 

solului la Cluj-Napoca şi Reghin. 

 

Răcirea solului în zona din centrul colectorului, datorită extragerii de căldură prin intermediul 

acestuia, poate fi caracterizată prin următoarele efecte: 

- temperaturile minime înregistrate sunt mai mici cu (2.9...4.0) °C faţă de temperatura 

minimă corespunzătoare variaţiei naturale a temperaturii solului la Cluj-Napoca; 

- temperaturile minime înregistrate sunt mai mici cu (3.6...4.7) °C faţă de temperatura 

minimă corespunzătoare variaţiei naturale a temperaturii solului la Reghin; 

- valorile minime înregistrate ale temperaturilor solului se menţin (5...28) zile în timp ce în 

cazul variaţiei naturale a temperaturii solului la Cluj-Napoca şi Reghin nu există perioade 

de menţinere constantă a temperaturii minime; 

- temperaturile medii înregistrate sunt mai mici cu (2.3...2.8) °C faţă de temperatura medii 

corespunzătoare variaţiei naturale a temperaturii solului la Cluj-Napoca; 

- temperaturile medii înregistrate sunt mai mici cu (1.9...2.4) °C faţă de temperatura medii 

corespunzătoare variaţiei naturale a temperaturii solului la Reghin; 

- temperaturile maxime înregistrate sunt mai mici cu (2.5...3.1) °C faţă de temperatura 

maximă corespunzătoare variaţiei naturale a temperaturii solului la Cluj-Napoca; 

- temperaturile maxime înregistrate sunt mai mici cu (1.0...1.6) °C faţă de temperatura 

maximă corespunzătoare variaţiei naturale a temperaturii solului la Reghin; 

- valorile maxime înregistrate ale temperaturilor solului se menţin (29...58) zile în timp ce 

în cazul variaţiei naturale a temperaturii solului la Cluj-Napoca şi Reghin nu există 

perioade de menţinere constantă a temperaturii maxime; 

- amplitudinile variaţiilor înregistrate ale temperaturilor sunt mai mari cu (0.4...0.9) °C faţă 

de amplitudinea variaţiei naturale a temperaturii solului la Cluj-Napoca; 

- amplitudinile variaţiilor înregistrate ale temperaturilor sunt mai mari cu (2.6...3.1) °C faţă 

de amplitudinea variaţiei naturale a temperaturii solului la Reghin. 
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 Variaţia temperaturii solului la 15 cm de turul şi returul colectorului geotermal 4.3.2.

În Fig. 4.11 este prezintă variaţia naturală simulată a valorilor temperaturilor în localităţile Cluj-

Napoca (CJ) şi Reghin (RG) la adâncimea de îngropare a colectorului şi variaţia determinată 

experimental a temperaturii la distanţele de 15 cm de turul (STT15) şi returul (STR15) colectorului. 

Pentru comparaţie sunt prezentate şi temperaturile determinate experimental în zona din centrul 

colectorului (STC). 

 
Fig. 4.11. Variaţia temperaturii în sol la adâncimea de 1.7 m în zona turului şi returului,  

la 15 cm de colector şi perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 
Notaţii: CJ - variaţia naturală a temperaturii în Cluj-Napoca; RG - variaţia naturală a temperaturii în Reghin;  

STT15 - variaţia temperaturii în zona turului la 15 cm de colector;  

STR15 - variaţia temperaturii în zona returului la 15 cm de colector;  

Fct - perioadele de funcţionare ale pompei de căldură în regim de încălzire. 

Funcţionarea pompei de căldură şi a colectorului geotermal, determină variaţii diferite ale 

temperaturii solului în zona din apropierea turului colectorului, unde temperatura agentului 

intermediar şi a serpentinelor colectorului este cea mai redusă, faţă de  zona din apropierea returului 

colectorului, unde temperatura agentului intermediar şi a serpentinelor colectorului este cea mai 

ridicată. 

 

Curba de variaţie a temperaturilor înregistrate în zona turului este mai apropiată de curba de variaţie 

a temperaturilor din zona centrală a colectorului, iar curba de variaţie a temperaturilor înregistrate în 

zona returului este mai depărtată de curba de variaţie a temperaturilor din zona centrală a 

colectorului şi mai apropiată de curba de variaţie naturală a temperaturii solului la Cluj-Napoca şi 

Reghin. 
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Valorile minime şi maxime ale temperaturilor înregistrate sunt atinse mai repede decât în cazul 

variaţiei naturale a temperaturii solului la Cluj-Napoca şi la Reghin. 

 

În Tabelul 4.4 se prezintă valorile reprezentative ale temperaturilor la 15 cm de turul şi returul 

colectorului geotermal. 

 

Tabelul 4.4. Valorile temperaturilor (°C) minime, medii şi maxime la 15 cm de turul şi returul 

colectorului, respectiv perioadele în care aceste valori au fost atinse 

Parametru 
STC STT15 STR15 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Temp. min. 2.80 2.20 3.30 2.80 4.40 3.30 5.00 4.40 5.60 

Perioada / Data 23.02…22.03 10.03…21.03 23.02…27.02 6.03…15.03 4.03…22.03 21.02…26.02 9.03…23.03 16.03…22.03 7.02…12.03 

Nr. zile stagnare 28 12 5 10 19 6 15 7 34 

Temp. medie 9.03 9.09 9.53 9.70 10.40 9.60 10.40 10.00 10.70 

Datele 31.05/21.11 29.05/08.12 28.05/8.12 30.05/22.11 17.05/24.11 24.05/6.12 03.06/29.11 10.06/11.12 30.05/12.12 

Temp.  max. 15.00 14.40 15.00 16.10 16.10 15.00 15.00 14.40 15.60 

Perioada / Data 21.08…5.10 6.08…12.10 19.08…17.09 31.08…20.09 15.08…5.09 16.08…20.09 6.10…18.10 12.08…18.10 30.08…7.09 

Nr. zile stagnare 46 68 30 21 22 36 13 7 9 

Amplitudine 12.20 12.20 11.70 13.30 11.70 11.70 8.00 10.00 10.00 

 

Răcirea solului la 15 cm de turul şi returul colectorului, datorită extragerii de căldură prin 

intermediul acestuia, poate fi caracterizată prin următoarele efecte: 

- temperaturile minime înregistrate la 15 cm de tur sunt egale sau mai mari cu 2.2 °C faţă de 

temperaturile minime înregistrate în centrul colectorului; 

- temperaturile minime înregistrate la 15 cm de retur sunt mai mari cu (2.2...2.3) °C faţă de 

temperaturile minime înregistrate în centrul colectorului; 

- valorile minime înregistrate ale temperaturilor solului la 15 cm de tur se menţin 

(6...19) zile în timp ce temperaturile minime în centrul colectorului se menţin 

(5...28) zile; 

- valorile minime înregistrate ale temperaturilor solului la 15 cm de retur se menţin 

(7...34) zile în timp ce temperaturile minime în centrul colectorului se menţin 

(5...28) zile;  

- temperaturile medii înregistrate la 15 cm de tur sunt mai mari cu (0.1...1.3) °C faţă de 

temperaturile medii înregistrate în centrul colectorului; 

- temperaturile medii înregistrate la 15 cm de retur sunt mai mari cu (0.9...1.4) °C faţă de 

temperaturile medii înregistrate în centrul colectorului; 

- temperaturile maxime înregistrate la 15 cm de tur sunt egale sau mai mari cu 

(1.1… 1.7) °C faţă de temperaturile maxime înregistrate în centrul colectorului; 

- temperaturile maxime înregistrate la 15 cm de retur sunt egale sau mai mari cu 0.6 °C faţă 

de temperaturile maxime înregistrate în centrul colectorului; 

- valorile maxime înregistrate ale temperaturilor solului la 15 cm de tur se menţin 

(21...36) zile în timp ce temperaturile maxime în centrul colectorului se menţin 

(30...68) zile; 

- valorile maxime înregistrate ale temperaturilor solului la 15 cm de retur se menţin 

(7...13) zile în timp ce temperaturile maxime în centrul colectorului se menţin 

(30...68) zile; 

- amplitudinile variaţiilor înregistrate ale temperaturilor la 15 cm de tur diferă cu  

(-0.5...1.1) °C faţă de amplitudinea variaţiei temperaturilor în centrul colectorului; 

- amplitudinile variaţiilor înregistrate ale temperaturilor la 15 cm de retur sunt mai mici cu 

(1.7…4.2) °C faţă de amplitudinea variaţiei temperaturilor în centrul colectorului.  
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 Variaţia temperaturii solului la 30 cm de turul şi returul colectorului geotermal 4.3.3.

În Fig. 4.12.a. este prezintă variaţia naturală simulată a valorilor temperaturilor în localităţile Cluj-

Napoca (RG) şi Reghin (RG) la adâncimea de îngropare a colectorului şi variaţia determinată 

experimental a temperaturii la distanţele de 30 cm de turul (STT30) şi returul (STR30) colectorului. 

Pentru comparaţie sunt prezentate şi temperaturile determinate experimental în zona din centrul 

colectorului (STC). 

 
Fig. 4.12.a. Variaţia temperaturii în sol la adâncimea de 1.7 m  în zona turului şi returului,  

la 30 cm de colector şi perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 
Notaţii: CJ - variaţia naturală a temperaturii în Cluj-Napoca; RG - variaţia naturală a temperaturii în Reghin; 

STC - variaţia temperaturii în zona centrală a colectorului; 

STT30 - variaţia temperaturii în zona turului la 30 cm de colector; 

STR30 - variaţia temperaturii în zona returului la 30 cm de colector; 

Fct - perioadele de funcţionare ale pompei de căldură în regim de încălzire. 

 

În urma analizei curbei de variaţie a temperaturii monitorizate cu ajutorul senzorului montat la  

30 cm de turul colectorului (STT30) s-a constatat că în perioada dintre zilele (90...730) acest senzor  

a furnizat temperaturi mai mari decât toţi ceilalţi senzori. În ziua 730 s-au refăcut conexiunile de 

prelungire a cablurilor senzorilor, amplasate în sol. Imediat după această intervenţie, s-a constatat 

revenirea la normal a valorilor înregistrate, prin scăderea bruscă a temperaturii înregistrate, cu  

1.6 °C. Ulterior acestei intervenţii, evidenţiată pe grafic, s-a constatat funcţionarea normală a 

senzorului. În aceste condiţii s-a constatat că funcţionarea defectuoasă a senzorului, a fost datorată 

conexiunilor electrice imperfecte, care au fost refăcute. 
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Valorile eronate înregistrate în perioada de funcţionare anormală a senzorului, au fost corectate 

fiind înlocuite în prelucrările ulterioare, cu media geometrică dintre valorile înregistrate de senzorii 

vecini, amplasaţi la 15 cm, respectiv la 60 cm de turul colectorului. A fost utilizată media 

geometrică în locul mediei aritmetice, deoarece pe de-o parte distanţele dintre senzori au fost alese 

în progresie geometrică şi pe de altă parte variaţia temperaturii în sol nu este liniară. 

 

În figura Fig. 4.12.b este prezentată curba de variaţie a temperaturii solului la 30 cm de turul 

colectorului geotermal, cu valorile corectate în intervalul dintre zilele (90...730). Notaţia utilizată 

pentru această curbă de variaţie a temperaturii este STT30C, unde notaţia C din finalul codului 

având semnificaţia "corectat". 

 
Fig. 4.12.b. Variaţia temperaturii în sol la adâncimea de 1.7 m, în zona turului şi returului, la  

30 cm de colector şi perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 
Notaţii: CJ - variaţia naturală a temperaturii în Cluj-Napoca; RG - variaţia naturală a temperaturii în Reghin;  

STC - variaţia temperaturii în zona centrală a colectorului;  

STT30C - variaţia corectată a temperaturii în zona turului la 30 cm de colector;  

STR30 - variaţia temperaturii în zona returului la 30 cm de colector;  

Fct - perioadele de funcţionare ale pompei de căldură în regim de încălzire. 

Se observă că în urma corecţiei efectuate, abaterea de la variaţia normală a temperaturii înregistrate 

cu erori s-a redus considerabil, iar curba de variaţie a temperaturii respective se încadrează în 

tendinţa normală. 
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În Tabelul 4.5.a se prezintă valorile reprezentative ale temperaturilor la 30 cm de turul şi returul 

colectorului geotermal, cu temperaturile STT30 înregistrate, iar în Tabelul 4.5.b se prezintă valorile 

reprezentative ale temperaturilor la 30 cm de turul şi returul colectorului geotermal, cu 

temperaturile STT30C corectate. 

 

Tabelul 4.5.a. Valorile temperaturilor (°C) minime, medii şi maxime la 30 cm de colector, 

respectiv perioadele în care aceste valori au fost atinse 

Parametru 
STC STT30 STR30 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Temp. min. 2.80 2.20 3.30 5.00 7.20 3.90 5.60 5.00 6.10 

Perioada / Data 23.02…22.03 10.03…21.03 23.02…27.02 8.03…13.03 1.03…17.03 22.02…3.03 10.03…22.03 7.03…30.03 11.02…03.04 

Nr. zile stagnare 28 12 5 6 17 10 13 24 52 

Temp. medie 9.03 9.09 9.53 11.90 12.00 9.90 10.60 10.30 10.70 

Datele 21.11/31.05 08.12/29.05 28.05/8.12 26.05/25.11 16.05/20.11 23.05/12.12 3.06/27.11 11.06/15.12 8.06/16.12 

Temp.  max. 15.00 14.40 15.00 17.80 16.70 15.60 15.00 15.00 15.00 

Perioada / Data 21.08…5.10 6.08…12.10 19.08…17.09 9.09…29.09 12.09…3.10 29.08…5.09 30.08…8.10 31.08…11.10 17.08…25.09 

Nr. zile stagnare 46 68 30 21 22 8 45 42 40 

Amplitudine 12.20 12.20 11.70 12.80 9.50 11.70 9.40 10.00 8.90 

 

Tabelul 4.5.b. Valorile temperaturilor (°C) minime, medii şi maxime corectate la 30 cm de 

colector, respectiv perioadele în care aceste valori au fost atinse 

Parametru 
STC STT30C STR30 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Temp. min. 2.80 2.20 3.30 3.30 3.80 3.90 5.60 5.00 6.10 

Perioada / Data 23.02…22.03 10.03…21.03 23.02…27.02 14.03 19.03…22.03 22.02…3.03 10.03…22.03 7.03…30.03 11.02…03.04 

Nr. zile stagnare 28 12 5 1 4 10 13 24 52 

Temp. medie 9.03 9.09 9.53 9.90 10.20 9.90 10.60 10.30 10.70 

Datele 21.11/31.05 08.12/29.05 28.05/8.12 31.05/23.11 11.06/15.12 23.05/12.12 3.06/27.11 11.06/15.12 8.06/16.12 

Temp. max. 15.00 14.40 15.00 16.10 15.80 15.60 15.00 15.00 15.00 

Perioada / Data 21.08…5.10 6.08…12.10 19.08…17.09 8.09…20.09 1.09…4.09 29.08…5.09 30.08…8.10 31.08…11.10 17.08…25.09 

Nr. zile stagnare 46 68 30 13 4 8 45 42 40 

Amplitudine 12.20 12.20 11.70 12.80 12.00 11.70 9.40 10.00 8.90 

 

Răcirea solului la 30 cm de turul şi returul colectorului, datorită extragerii de căldură prin 

intermediul acestuia, poate fi caracterizată prin următoarele efecte: 

- temperaturile minime înregistrate la 30 cm de tur sunt mai mari cu (0.5...1.6) °C faţă de 

temperaturile minime înregistrate în centrul colectorului; 

- temperaturile minime înregistrate la 30 cm de retur sunt mai mari cu 2.8 °C faţă de 

temperaturile minime înregistrate în centrul colectorului; 

- valorile minime înregistrate ale temperaturilor solului la 30 cm de tur se menţin  

(1...10) zile în timp ce temperaturile minime în centrul colectorului se menţin 

(5...28) zile; 

- valorile minime înregistrate ale temperaturilor solului la 30 cm de retur se menţin 

(13...52) zile în timp ce temperaturile minime în centrul colectorului se menţin 

 (5...28) zile; 

- temperaturile medii înregistrate la 30 cm de tur sunt mai mari cu (0.9…1.1) °C faţă de 

temperaturile medii înregistrate în centrul colectorului; 

- temperaturile medii înregistrate la 30 cm de retur sunt mai mari cu (1.2...1.6) °C faţă de 

temperaturile medii înregistrate în centrul colectorului; 

- temperaturile maxime înregistrate la 30 cm de tur sunt mai mari cu (0.6...1.4) °C faţă de 

temperaturile maxime înregistrate în centrul colectorului; 

- temperaturile maxime înregistrate la 30 cm de retur sunt egale sau mai mari cu 0.6 °C faţă 

de temperaturile maxime înregistrate în centrul colectorului; 

- valorile maxime înregistrate ale temperaturilor solului la 30 cm de tur se menţin 

(4...13) zile în timp ce temperaturile maxime în centrul colectorului se menţin (30...68) 

zile; 
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- valorile maxime înregistrate ale temperaturilor solului la 30 cm de retur se menţin 

(40...45) zile în timp ce temperaturile maxime în centrul colectorului se menţin (30...68) 

zile; 

- amplitudinile variaţiilor înregistrate ale temperaturilor la 30 cm de tur diferă cu 

(-0.2...0.6) °C faţă de amplitudinea variaţiei temperaturilor în centrul colectorului; 

- amplitudinile variaţiilor înregistrate ale temperaturilor la 30 cm de retur sunt mai mici cu 

(2.2...2.8) °C faţă de amplitudinea variaţiei temperaturilor în centrul colectorului. 

 Variaţia temperaturii solului la 60 cm de turul şi returul colectorului geotermal 4.3.4.

În Fig. 4.13 este prezintă variaţia naturală simulată a valorilor temperaturilor în localităţile Cluj-

Napoca (RG) şi Reghin (RG) la adâncimea de îngropare a colectorului şi variaţia determinată 

experimental a temperaturii la distanţele de 60 cm de turul (STT60) şi returul (STR60) colectorului.  

 
Fig. 4.13. Variaţia temperaturii în sol la adâncimea de 1,7 m în zona turului şi returului,  

la 60 cm de colector şi perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

Notaţii: CJ - variaţia naturală a temperaturii în Cluj-Napoca; RG - variaţia naturală a temperaturii în Reghin; 

STC - variaţia temperaturii în zona centrală a colectorului; 

STT60 - variaţia temperaturii în zona turului la 60 cm de colector; 

STR60 - variaţia temperaturii în zona returului la 60 cm de colector; 

Fct - perioadele de funcţionare ale pompei de căldură în regim de încălzire. 

 

Curbele de variaţie a temperaturilor înregistrate la 60 cm de turul şi returul colectorului, prezintă 

variaţii normale, cu valori mai mici decât ale variaţiilor naturale ale temperaturii la Cluj-Napoca şi 

Reghin. Această distribuţie a temperaturilor este normală deoarece pe de-o parte evidenţiază efectul 

de răcire determinat de colectorul geotermal şi pe de altă parte evidenţiază un efect mai scăzut al 

acestei răciri determinat de distanţa mai mare faţă de colector. Este evidenţiat şi efectul diferenţiat 

al zonei tur faţă de zona retur, datorat diferenţelor de temperatură ale colectorului. 
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 În Tabelul 4.6 se prezintă valorile reprezentative ale temperaturilor la 60 cm de turul şi returul 

colectorului geotermal. 

 

Tabelul 4.6. Valorile temperaturilor (°C) minime, medii şi maxime la 60 cm de colector, respectiv 

perioadele în care aceste valori au fost atinse 

Parametru 
STC STT60 STR60 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Temp. min. 2.80 2.20 3.30 3.90 3.30 4.40 5.60 5.00 5.60 

Perioada / Data 23.02…22.03 10.03…21.03 23.02…27.02 14.03 19.03…23.03 15.02…15.03 8.03…23.03 1.03…31.03 15.02…24.03 

Nr. zile stagnare 28 12 5 1 5 29 16 31 38 

Temp. medie 9.03 9.09 9.53 10.20 10.00 10.00 10.90 10.30 10.20 

Datele 21.11/31.05 08.12/29.05 28.05/8.12 1.06/24.11 2.06/7.12 25.05/10.12 30.05/26.11 11.06/13.12 02.06/12.12 

Temp. max. 15.00 14.40 15.00 16.10 15.60 15.00 15.60 15.00 14.40 

Perioada / Data 21.08…5.10 6.08…12.10 19.08…17.09 9.09…4.10 1.09…4.09 15.08…23.09 25.08…11.10 01.09…30.09 18.08…24.09 

Nr. zile stagnare 46 68 30 26 4 40 48 30 38 

Amplitudine 12.20 12.20 11.70 12.20 12.30 10.60 10.00 10.00 8.80 

 

Răcirea solului la 60 cm de turul şi returul colectorului, datorită extragerii de căldură prin 

intermediul acestuia, poate fi caracterizată prin următoarele efecte: 

- temperaturile minime înregistrate la 60 cm de tur sunt mai mari cu 1.1 °C faţă de 

temperaturile minime înregistrate în centrul colectorului; 

- temperaturile minime înregistrate la 60 cm de retur sunt mai mari cu (2.3...2.8) °C faţă de 

temperaturile minime înregistrate în centrul colectorului; 

- valorile minime înregistrate ale temperaturilor solului la 60 cm de tur se menţin 

(1...29) zile în timp ce temperaturile minime în centrul colectorului se menţin 

(5...28) zile; 

- valorile minime înregistrate ale temperaturilor solului la 60 cm de retur se menţin (16...38) 

zile în timp ce temperaturile minime în centrul colectorului se menţin 

(5...28) zile; 

- temperaturile medii înregistrate la 60 cm de tur sunt mai mari cu (0.5...1.2) °C faţă de 

temperaturile medii înregistrate în centrul colectorului; 

- temperaturile medii înregistrate la 60 cm de retur sunt mai mari cu (0.7...1.9) °C faţă de 

temperaturile medii înregistrate în centrul colectorului; 

- temperaturile maxime înregistrate la 60 cm de tur sunt egale sau mai mari cu 

(1.1...1.2) °C faţă de temperaturile maxime înregistrate în centrul colectorului; 

- temperaturile maxime înregistrate la 60 cm de retur sunt diferă cu (-0.6...0.6) °C faţă de 

temperaturile maxime înregistrate în centrul colectorului; 

- valorile maxime înregistrate ale temperaturilor solului la 60 cm de tur se menţin (4...40) 

zile în timp ce temperaturile maxime în centrul colectorului se menţin 

(30...68) zile; 

- valorile maxime înregistrate ale temperaturilor solului la 60 cm de retur se menţin 

(30...48) zile în timp ce temperaturile maxime în centrul colectorului se menţin (30...68) 

zile; 

- amplitudinile variaţiilor înregistrate ale temperaturilor la 60 cm de tur sunt diferă cu  

(-1.1...0.1) °C faţă de amplitudinea variaţiei temperaturilor în centrul colectorului; 

- amplitudinile variaţiilor înregistrate ale temperaturilor la 60 cm de retur sunt mai mici cu 

(2.2...2.9)°C faţă de amplitudinea variaţiei temperaturilor în centrul colectorului. 
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 Variaţia temperaturii solului în zona turului colectorului geotermal 4.3.5.

În Fig. 4.14 este prezintă variaţia naturală simulată a valorilor temperaturilor în localităţile Cluj-

Napoca (RG) şi Reghin (RG) la adâncimea de îngropare a colectorului şi variaţia determinată 

experimental a temperaturilor în zona turului colectorului (STT15, STT30C, STT60), respectiv în 

centrul colectorului. 

 
Fig. 4.14. Variaţia temperaturii în sol la adâncimea de 1.7 m în zona turului, la  

15, 30 şi 60 cm de colector şi perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 
Notaţii: CJ - variaţia naturală a temperaturii în Cluj-Napoca; RG - variaţia naturală a temperaturii în Reghin;  

STC - variaţia temperaturii în zona centrală a colectorului;  

STT15 - variaţia temperaturii în zona turului la 15 cm de colector;  

STT30C - variaţia temperaturii în zona turului la 30 cm de colector;  

STT60 - variaţia temperaturii în zona turului la 60 cm de colector;  

Fct - perioadele de funcţionare ale pompei de căldură în regim de încălzire. 

 

Se observă că tendinţa de variaţie a temperaturilor solului în zona tur este normală, cu valori ma i 

mici decât a variaţiei naturale a temperaturilor şi cu valori tot mai mari de la centrul colectorului 

geotermal spre zonele cele mai îndepărtate de limita colectorului în zona tur. 
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În Tabelul 4.7 se prezintă valorile reprezentative ale temperaturilor la 15, 30 şi 60 cm de turul 

colectorului geotermal. 

 

Tabelul 4.7. Valorile temperaturilor (°C) minime, medii și maxime la 15, 30 și 60 cm de turul 

colectorului, respectiv perioadele în care aceste valori au fost atinse 

Parametru 
STT15 STT30C STT60 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Temp. min. 2.80 4.40 3.30 3.30 3.80 3.90 3.90 3.30 4.40 

Perioada / Data 6.03…15.03 4.03…22.03 21.02…26.02 14.03 19.03…22.03 22.02…3.03 14.03 19.03…23.03 15.02…15.03 

Nr. zile stagnare 10 19 6 1 4 10 1 5 29 

Temp. medie 9.70 10.40 9.60 9.90 10.20 9.90 10.20 10.00 10.00 

Datele 30.05/22.11 17.05/24.11 24.05/6.12 31.05/23.11 11.06/15.12 23.05/12.12 1.06/24.11 2.06/7.12 25.05/10.12 

Temp. max. 16.10 16.10 15.00 16.10 15.80 15.60 16.10 15.60 15.00 

Perioada / Data 31.08…20.09 15.08…5.09 16.08…20.09 8.09…20.09 1.09…4.09 29.08…5.09 9.09…4.10 1.09…4.09 15.08…23.09 

Nr. zile stagnare 21 22 36 13 4 8 26 4 40 

Amplitudine 13.30 11.70 11.70 12.80 12.00 11.70 12.20 12.30 10.60 

Răcirea solului la 15, 30 și 60 cm de turul colectorului, datorită extragerii de căldură prin 

intermediul acestuia, poate fi caracterizată prin următoarele efecte: 

- temperaturile minime înregistrate la 30 cm de tur diferă cu (-0.6...0.5) °C faţă de 

temperaturile minime înregistrate la 15 cm de retur; 

- temperaturile minime înregistrate la 60 cm de tur diferă cu (-1.1…1.1) °C faţă de 

temperaturile minime înregistrate la 15 cm de tur; 

- valorile minime înregistrate ale temperaturilor solului la 30 cm de tur se menţin (1…10) 

zile în timp ce temperaturile minime la 15 cm de tur se menţin (6…19) zile; 

- valorile minime înregistrate ale temperaturilor solului la 60 cm de tur se menţin  

(1…29) zile în timp ce temperaturile minime la 15 cm de tur se menţin (6…19) zile; 

- temperaturile medii înregistrate la 30 cm de tur diferă cu (-0.2...0.3) °C faţă de 

temperaturile medii înregistrate la 15 cm de tur; 

- temperaturile medii înregistrate la 60 cm de tur diferă cu (-0.4...0.5) °C faţă de 

temperaturile medii înregistrate la 15 cm de tur; 

- temperaturile maxime înregistrate la 30 cm de tur diferă cu (-0.3…0.6) °C faţă de 

temperaturile maxime înregistrate la 15 cm de tur; 

- temperaturile maxime înregistrate la 60 cm de tur sunt egale sau mai mici cu -0.5 °C faţă 

de temperaturile maxime înregistrate la 15 cm de tur; 

- valorile maxime înregistrate ale temperaturilor solului la 30 cm de tur se menţin (4…13) 

zile în timp ce temperaturile maxime în la 15 cm de tur se menţin 

(21…36) zile; 

- valorile maxime înregistrate ale temperaturilor solului la 60 cm de tur se menţin (4...40) 

zile în timp ce temperaturile maxime la 15 cm de tur se menţin (21...36) zile; 

- amplitudinile variaţiilor înregistrate ale temperaturilor la 30 cm de tur diferă cu 

(-0.5…0.3) °C faţă de amplitudinea variaţiei temperaturilor la 15 cm de tur; 

- amplitudinile variaţiilor înregistrate ale temperaturilor la 60 cm de tur diferă cu  

(-1.1…0.6) °C faţă de amplitudinea variaţiei temperaturilor la 15 cm de tur. 
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 Variaţia temperaturii solului în zona returului colectorului geotermal 4.3.6.

În Fig. 4.15 este prezintă variaţia naturală simulată a valorilor temperaturilor în localităţile Cluj-

Napoca (RG) şi Reghin (RG) la adâncimea de îngropare a colectorului şi variaţia determinată 

experimental a temperaturilor în zona returului colectorului (STR15, STR30C, STR60), respectiv în 

centrul colectorului. 

 
Fig. 4.15. Variaţia temperaturii în sol la adâncimea de 1.7 m în zona returului, la 15, 30 

şi 60 cm de colector şi perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 
Notaţii: CJ - variaţia naturală a temperaturii în Cluj-Napoca; RG - variaţia naturală a temperaturii în Reghin;  

STC - variaţia temperaturii în zona centrală a colectorului;  

STR15 - variaţia temperaturii în zona returului la 15 cm de colector;  

STR30 - variaţia temperaturii în zona returului la 30 cm de colector;  

STR60 - variaţia temperaturii în zona returului la 60 cm de colector;  

Fct - perioadele de funcţionare ale pompei de căldură în regim de încălzire. 

Se observă că tendinţa de variaţie a temperaturilor solului în zona retur este normală, cu valori mai 

mici decât a variaţiei naturale a temperaturilor şi cu valori tot mai mari de la centrul colectorului 

geotermal spre zonele cele mai îndepărtate de limita colectorului în zona retur şi cu valori mai mari 

decât cele corespunzătoare zonei tur. 
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În Tabelul 4.8 se prezintă valorile reprezentative ale temperaturilor la 15, 30 şi 60 cm de returul 

colectorului geotermal. 

 

Tabelul 4.8. Valorile temperaturilor (°C) minime, medii și maxime la 15, 30 și 60 cm de returul 

colectorului, respectiv perioadele în care aceste valori au fost atinse 

Parametru 
STR15 STR30 STR60 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Temp. min. 5.00 4.40 5.60 5.60 5.00 6.10 5.60 5.00 5.60 

Perioada / Data 9.03…23.03 16.03…22.03 7.02…12.03 10.03…22.03 7.03…30.03 11.02…3.04 8.03…23.03 1.03…31.03 15.02…24.03 

Nr. zile stagnare 15 7 34 13 24 52 16 31 38 

Temp. medie 10.40 10.00 10.70 10.60 10.30 10.70 10.90 10.30 10.20 

Datele 3.06/29.11 10.06/11.12 30.05/12.12 3.06/27.11 11.06/15.12 8.06/16.12 30.05/26.11 11.06/13.12 2.06/12.12 

Temp. max. 15.00 14.40 15.60 15.00 15.00 15.00 15.60 15.00 14.40 

Perioada / Data 6.10…18.10 12.08…18.10 30.08…7.09 30.08…8.10 31.08…11.10 17.08…25.09 25.08…11.10 1.09…30.09 18.08…24.09 

Nr. zile stagnare 13 7 9 45 42 40 48 30 38 

Amplitudine 8.00 10.00 10.00 9.40 10.00 8.90 10.00 10.00 8.80 

Răcirea solului la 15, 30 și 60 cm de returul colectorului, datorită extragerii de căldură prin 

intermediul acestuia, poate fi caracterizată prin următoarele efecte: 

- temperaturile minime înregistrate la 30 cm de retur sunt mai mari cu (0.5...0.6) °C faţă de 

temperaturile minime înregistrate la 15 cm de retur; 

- temperaturile minime înregistrate la 60 cm de retur sunt egale sau mai mari cu 0.6 °C faţă 

de temperaturile minime înregistrate la 15 cm de retur; 

- valorile minime înregistrate ale temperaturilor solului la 30 cm de retur se menţin 

(15…32) zile în timp ce temperaturile minime la 15 cm de retur se menţin (7…34) zile; 

- valorile minime înregistrate ale temperaturilor solului la 60 cm de retur se menţin 

(16…38) zile în timp ce temperaturile minime la 15 cm de retur se menţin 

(15…32) zile; 

- temperaturile medii înregistrate la 30 cm de retur sunt egale sau  diferă cu (0.2...0.3) °C 

faţă de temperaturile medii înregistrate la 15 cm de retur; 

- temperaturile medii înregistrate la 60 cm de retur diferă cu (-0.5...0.5) °C faţă de 

temperaturile medii înregistrate la 15 cm de retur; 

- temperaturile maxime înregistrate la 30 cm de retur sunt diferă cu (-0.6…0.6) °C faţă de 

temperaturile maxime înregistrate la 15 cm de retur; 

- temperaturile maxime înregistrate la 60 cm de retur diferă cu (-1.2…0.6) °C faţă de 

temperaturile maxime înregistrate la 15 cm de retur; 

- valorile maxime înregistrate ale temperaturilor solului la 30 cm de retur se menţin 

(40…45) zile în timp ce temperaturile maxime în la 15 cm de retur se menţin 

(9…13) zile; 

- valorile maxime înregistrate ale temperaturilor solului la 60 cm de retur se menţin 

(30…48) zile în timp ce temperaturile maxime la 15 cm de retur se menţin (9...13) zile; 

- amplitudinile variaţiilor înregistrate ale temperaturilor la 30 cm de retur diferă cu  

(-1.1…1.4) °C faţă de amplitudinea variaţiei temperaturilor la 15 cm de retur; 

- amplitudinile variaţiilor înregistrate ale temperaturilor la 60 cm de retur diferă cu  

(-1.2…2.0) °C faţă de amplitudinea variaţiei temperaturilor la 15 cm de retur. 



90 

 

 Câmpul de variaţie al temperaturii solului în zona colectorului geotermal 4.3.7.

În Fig. 4.16 este prezentat câmpul de variaţie a temperaturii solului în zona colectorului geotermal 

şi în jurul acestuia, până la 60 cm de limitele exterioare ale colectorului. 

 

 
Fig. 4.16. Variaţia în spaţiu şi timp a temperaturilor solului în zona colectorului geotermal.  

 

Figura prezintă atât distribuţia spaţială a temperaturilor, cât şi variaţia în timp a acestora, astfel încât 

caracterizează global comportarea termică a solului sub influenţa colectorului geotermal în perioada 

de peste 3 ani, în care a fost monitorizată variaţia temperaturilor solului în condiţii de exploatare 

reală a pompei de căldură.  

 

Se observă că datorită dimensionării generoase a colectorului geotermal, temperatura solului nu a 

scăzut niciodată sub 2 °C, în condiţiile în care temperatura exterioară a coborât sub -15 °C, în 

fiecare din cele 3 ierni incluse în experiment. 
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 Analiza câmpului de temperaturi în planul colectorilor 4.4.

 Consideraţii generale 4.4.1.

În continuare se prezintă un studiu cu privire la variaţia câmpului de temperaturi din planul 

colectorului geotermal al pompei de căldură, pe durata monitorizării. 

 

În figurile prezentate în continuare, poziţia senzorilor de temperatură este marcată pe abscisa 

graficelor, conform informaţiilor din Tabelul 4.9.  

Tabelul 4.9. Poziţia senzorilor de temperatură 

Poziţia Cod senzor Semnificaţie cod senzor 

-5.15 m STT60 Senzor de temperatură amplasat la 60 cm de zona tur a colectorului 
-4.85 m STT30 Senzor de temperatură amplasat la 30 cm de zona tur a colectorului 

-4.70 m STT15 Senzor de temperatură amplasat la 15 cm de zona tur a colectorului 

0 m STC Senzor de temperatură amplasat în zona centrală a colectorului 

+4.70 m STR15 Senzor de temperatură amplasat la 15 cm de zona retur a colectorului 
+4.85 m STR30 Senzor de temperatură amplasat la 30 cm de zona retur a colectorului 

+5.15 m STR60 Senzor de temperatură amplasat la 60 cm de zona retur a colectorului 

 

Monitorizarea temperaturilor solului a început în data de 15.11.2010.  

 

Pentru toate figurile prezentate în continuare, temperaturile indicate pe grafic sunt cele înregistrate 

în data de 15 a fiecărei luni, la ora 12:00. Codurile de culori corespunzătoare datelor de 15 ale 

fiecărei luni, au fost păstrate aceleaşi pe toate graficele. 

 

În Tabelul 4.10 sunt prezentate valorile diferenţei minime şi maxime de temperatură dintre 

temperaturile înregistrate în planul colectorului în datele de 15 ale fiecărei luni.  

 

Tabelul 4.10. Diferenţele dintre temperaturile minimă şi maximă în planul colectorului 
Luna 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Δt [°C] (2010) - - - - - - - - - - 1.7 2.8 

Δt [°C] (2011) 3.9 3.4 2.8 3.4 2.2 1.1 1.1 1.2 1.7 1.1 2.2 2.7 

Δt [°C] (2012) 2.8 2.3 2.8 2.3 2.2 1.1 1.1 1.7 1.2 1.1 1.1 2.3 

Δt [°C] (2013) 2.2 2.2 2.2 1.7 1.7 1.1 1.1 1.1 0.6 1.1 1.6 2.8 
 

Diferenţele mici, arată că distribuţia temperaturilor înregistrate în planul colectorului este relativ 

uniformă şi se situează în apropierea preciziei de măsură a senzorilor (±0.5°C).  

 

În aceste condiţii, variaţia distribuţiei temperaturilor în planul colectorilor, prezintă mai degrabă 

tendinţa de variaţie a temperaturilor şi informaţii generale privind modul de variaţie a 

temperaturilor, decât informaţii precise şi de detaliu privind variaţia temperaturilor. 

 

Săgeţile reprezentate pe grafice, indică sensul de variaţie a temperaturilor în sezoanele reci (de 

încălzire) şi în sezoanele calde (fără încălzire).  
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Amplasarea tuturor senzorilor din sol la distanţe relativ mici faţă de colector, face dificilă 

evidenţierea precisă a influenţei colectorului, în zonele mai îndepărtate de acesta, deoarece pe de-o 

parte diferenţele dintre temperaturile înregistrate de senzori, sunt apropiate de eroarea de măsură a 

acestora (0.5°C) şi pe de altă parte câmpul termic din sol, în jurul colectorului, dar la distanţe mai 

mari de acesta, este perturbat de influenţa câmpurilor termice datorate prezenţei clădirilor 

învecinate, acestea fiind aflate la distanţe relativ reduse de colector (2...10) m, faţă de diverse zone 

ale colectorului. 
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 Variaţia câmpului de temperaturi în sezoanele reci 4.4.2.

În următoarele figuri este prezentată variaţia câmpului de temperaturi în planul colectorului 

geotermal al pompei de căldură în sezoanele reci (de încălzire). 

 

 
Fig. 4.17. Variaţia câmpului de temperaturi în sol la adâncimea de 1.7 m 

în planul colectorului, în sezonul rece (de încălzire) 2010 – 2011. 

 
Fig. 4.18 Variaţia câmpului de temperaturi în sol la adâncimea de 1.7 m în planul colectorului, în 

sezonul rece (de încălzire) 2011 – 2012. 
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Fig. 4.19 Variaţia câmpului de temperaturi în sol la adâncimea de 1.7 m  în planul colectorului, în 

sezonul rece (de încălzire) 2012 – 2013. 

 
Fig. 4.20. Variaţia câmpului de temperaturi în sol la adâncimea de 1.7 m în planul colectorului, în 

prima parte a sezonul rece (de încălzire) 2013 – 2014. 
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Caracteristicile comune ale curbelor care prezintă evoluţia câmpului de temperatură în timpul 

sezoanelor reci, sunt următoarele: 

- La începutul sezoanelor reci (lunile octombrie), distribuţia temperaturilor în planul 

colectorului, este relativ uniformă, în jurul valorii de 15°C, ceea ce poate fi explicat prin 

faptul că la sfârşitul sezoanelor calde se încheie perioadele de încălzire a solului. 

Uniformitatea temperaturilor nu este perfectă deoarece pompa de căldură funcţionează şi 

în sezoanele calde, pentru preparare apă caldă menajeră şi astfel produce perturbaţii ale 

câmpului de temperatură. 

- În prima parte a sezoanelor reci (lunile octombrie, noiembrie şi decembrie), 

temperaturile scad mai repede decât în a doua parte a sezoanelor reci (lunile ianuarie, 

februarie şi martie). Fenomenul este explicabil prin faptul că la începutul perioadei de 

răcire a solului, datorită diferenţelor relativ mici de temperatură dintre zona colectorului 

şi zonele mai puţin sau de loc afectate de prezenţa acestuia. În condiţiile unor diferenţe 

mici de temperatură, este mică şi intensitatea transferul termic prin sol, dinspre zonele 

învecinate spre zona colectorului iar efectul funcţionării colectorului este maxim. La 

sfârşitul perioadei de răcire a solului, temperatura acestuia în zona colectorului scade 

mult sub temperatura corespunzătoare variaţiei naturale a temperaturii solului, aceasta 

fiind temperatura din zonele mai îndepărtate de colector, ceea ce determină creşterea 

intensităţii transferului termic dinspre zonele învecinate spre zona colectorului ceea ce 

diminuează efectul funcţionării colectorului. La diminuarea efectului funcţionării 

colectorului contribuie şi prezenţa la distanţe relativ reduse de colector, a unor locuinţe 

care în sezoanele reci reprezintă surse de căldură în sol, amplasate la adâncimi care pot 

influenţa câmpul termic din zona colectorului. 

- Zona centrală a colectorului este caracterizată prin temperaturile cele mai scăzute din 

sol, deoarece din această regiune extragerea căldurii se produce din toate direcţiile  

-  Zona turului colectorului este caracterizată prin aceleaşi temperaturi cele mai scăzute, 

ca şi zona centrală a colectorului, deoarece este zona în care temperatura agentului 

intermediar este cea mai scăzută. 

- Zona returului este caracterizată prin temperaturi uşor mai ridicate decât zona turului, 

ceea ce este explicabil prin diferenţele de temperatură dintre tur şi retur pe circuitul de 

glicol. 

- Tendinţa de răcire a solului este mai accentuată în imediata apropiere a colectorului, 

decât în zone mai îndepărtate de acesta, atât în zona turului cât şi în zona returului, ceea 

ce este explicabil prin faptul că sursa de frig este localizată în zona colectorului. 

Tendinţa de răcire a solului, mai accentuată în apropierea colectorului şi mai puţin 

accentuată în zonele mai îndepărtate de acesta, este evidenţiată prin temperaturi mai 

reduse înregistrate de senzorii STT 15 şi STR15, faţă de cele înregistrate de senzorii mai 

îndepărtaţi, STT30 şi STT60, respectiv STR30 şi STR60.  
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 Variaţia câmpului de temperaturi în sezoanele calde 4.4.3.

În Fig. 4.21, Fig. 4.22 și Fig. 4.23 este prezentată variaţia câmpului de temperaturi în planul 

colectorului geotermal al pompei de căldură în sezoanele calde (fără încălzire). 

 

 
Fig. 4.21. Variaţia câmpului de temperaturi în sol la adâncimea de 1.7 m în planul colectorului, în 

sezonul cald (fără încălzire) 2011. 

 
Fig. 4.22. Variaţia câmpului de temperaturi în sol la adâncimea de 1.7 m în planul colectorului, în 

sezonul cald (fără încălzire) 2012. 
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Fig. 4.23. Variaţia câmpului de temperaturi în sol la adâncimea de 1.7 m în planul colectorului, în 

sezonul cald (fără încălzire) 2013. 

 

Caracteristicile comune ale curbelor care prezintă evoluţia câmpului de temperatură în timpul 

sezoanelor calde, sunt următoarele: 

- La începutul sezoanelor calde (lunile aprilie), distribuţia temperaturilor în planul 

colectorului, este relativ neuniformă, în jurul valorii de 5 °C, ceea ce poate fi explicat 

prin faptul că la sfârşitul sezoanelor reci datorită extragerii îndelungate a căldurii din sol 

şi neuniformitatea distribuţiei de temperaturi în planul colectorului este ridicată.  

- În prima parte a sezoanelor calde (lunile aprilie, mai şi iunie), temperaturile cresc mai 

repede decât în a doua parte a sezoanelor calde (lunile iulie, august şi septembrie). 

Fenomenul este explicabil prin faptul că la începutul perioadei de încălzire a solului, 

datorită diferenţelor relativ mari de temperatură dintre zona colectorului şi zonele mai 

îndepărtate de acesta. În condiţiile unor diferenţe mari de temperatură, este mare şi 

intensitatea transferul termic prin sol, dinspre zonele învecinate spre zona colectorului 

iar efectul încălzirii zonei colectorului este maxim. La sfârşitul perioadei de încălzire a 

solului, temperatura acestuia în zona colectorului se apropie mult de temperatura 

corespunzătoare variaţiei naturale a temperaturii solului, aceasta fiind temperatura din 

zonele mai îndepărtate de colector, ceea ce determină scăderea intensităţii transferului 

termic dinspre zonele învecinate spre zona colectorului ceea ce diminuează efectul 

încălzirii colectorului. 

- Zona centrală a colectorului este caracterizată prin temperaturile cele mai scăzute din 

sol, deoarece din această regiune este cea mai afectată de extragerea căldurii în timpul 

perioadelor de funcţionare a pompei de căldură, care există şi în sezoanele calde, pentru 

preparare apă caldă menajeră. 

-  Zonele turului şi returului colectorului sunt caracterizate prin temperaturi apropiate, 

uşor mai mari decât cele din zona centrală a colectorului, deoarece în aceste zone 

extragerea de căldură în perioadele scurte de funcţionare a pompei de căldură se 

realizează numai dinspre zona colectorului, iar în perioadele lungi de nefuncţionare a 

pompei de căldură temperatura solului în aceste zone creşte conform tendinţei generale 

caracteristice perioadelor calde ale anului. 

- La sfârşitul sezoanelor calde, (lunile septembrie), distribuţia temperaturilor în planul 

colectorului tinde să se uniformizeze. 
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 Analiza vitezei de variaţie a temperaturii solului 4.5.

 Consideraţii generale 4.5.1.

În continuare se prezintă un studiu cu privire la viteza de variaţie a temperaturii solului în planul 

colectorului geotermal al pompei de căldură, pe durata monitorizării.  

 

Prin viteza de variaţie a temperaturii solului se înţelege raportul dintre variaţia de temperatură şi 

intervalul de timp în care s-a produs modificarea temperaturii. În aceste condiţii unitatea de măsură 

pentru viteza de variaţie a temperaturii solului, este [°C/lună]. 

 

Valorile pozitive ale vitezei de variaţie a temperaturii solului în punctele de măsură considerate, 

corespund sezoanelor de încălzire a solului, iar valorile negative ale vitezelor de variaţie a 

temperaturii solului, corespund sezoanelor de răcire. 

 

Porţiunile ascendente ale curbelor de variaţie a temperaturii solului în punctele de măsură 

considerate, în cazul valorilor pozitive (sezoanele de încălzire a solului), corespund perioadelor în 

care viteza de încălzire a solului este în creştere. 

 

Porţiunile descendente ale curbelor de variaţie a temperaturii solului în punctele de măsură 

considerate, în cazul valorilor pozitive (sezoanele de încălzire a solului), corespund perioadelor în 

care viteza de încălzire a solului este în scădere. 

 

Porţiunile ascendente ale curbelor de variaţie a temperaturii solului în punctele de măsură 

considerate, în cazul valorilor negative (sezoanele de răcire a solului), corespund perioadelor în care 

viteza de încălzire a solului este în scădere. 

 

Porţiunile descendente ale curbelor de variaţie a temperaturii solului în punctele de măsură 

considerate, în cazul valorilor negative (sezoanele de răcire a solului), corespund perioadelor în care 

viteza de încălzire a solului este în creştere. 

 

În Tabelul 4.11 sunt prezentate vitezele maxime de variaţie a temperaturii solului, înregistrate pe 

durata monitorizării atât în perioadele de răcire a solului, cât şi în perioadele de încălzire a solului.  

 

Tabelul 4.11. Valorile maxime ale vitezelor de răcire şi încălzire a solului [°C/lună]  

în planul colectorului 
Viteza maximă CJ RG STT60 STT30 STT15 STC STR15 STR30C STR60 

răcire -2.98 -2.40 -3.40 -3.65 -4.50 -4.50 -3.30 -2.80 -2.80 

încălzire 2.89 2.33 3.40 3.90 3.90 3.90 3.40 2.70 2.80 

 

Sezoanele de răcire au fost evidenţiate prin culoarea albastru, iar sezoanele de încălzire au fost 

evidenţiate prin culoarea roşu.  

 

Vitezele maxime de răcire şi încălzire a solului corespunzătoare variaţiei naturale a temperaturii 

solului pentru Cluj-Napoca şi Reghin, au fost marcate cu „italic”. 

 

Vitezele maxime de răcire şi încălzire a solului în condiţiile utilizării solului ca sursă de căldură 

pentru pompa de căldură, au fost marcate cu „bold”, pentru senzorii care au înregistrat cele mai 

mari viteze de variaţie lunară a temperaturii STC, STT15, respectiv STT30 pentru încălzire).  
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Vitezele maxime de răcire şi încălzire a solului în condiţiile utilizării solului ca sursă de căldură 

pentru pompa de căldură, au fost marcate cu „bold şi italic”, pentru senzorii care au înregistrat cele 

mai mici viteze de variaţie lunară a temperaturii (STR30C şi STR60). 

 

În urma analizei comparative a vitezelor maxime de răcire şi încălzire a solului, prezentate în tabel, 

se menţionează următoarele: 

- Viteza maximă de răcire a solului (-4.5 °C/lună) este înregistrată în zona centrală a 

colectorului (STC), unde se extrage căldură din toate regiunile învecinate şi în zona din 

imediata vecinătate a turului colectorului (-4.5 °C/lună), unde temperatura agentului de 

răcire are valoarea cea mai scăzută, deci unde colectorul geotermal este cel mai rece.  

- Vitezele maxime de răcire a solului în zonele mai îndepărtate de colector, dar învecinate 

cu turul acestuia (-3.65 °C/lună pentru STT30C şi -3.40 °C/lună pentru STT60) sunt mai 

mari decât în condiţiile variaţiei naturale a temperaturii solului (-2.98 °C/lună pentru 

Cluj-Napoca  şi -2.40 °C/lună pentru Reghin), deoarece în aceste zone răcirea solului 

este accelerată faţă de variaţia naturală a temperaturii, datorită prezenţei colectorului.  

- Vitezele maxime de răcire a solului în zonele mai îndepărtate de colector, dar învecinate 

cu returul acestuia (-2.80 °C pentru STR30 şi STR60) sunt apropiate de vitezele 

naturale de variaţie a temperaturii (-2.98 °C/lună pentru Cluj-Napoca şi -2.40 °C/lună 

pentru Reghin), ceea ce poate fi explicat prin influenţa clădirilor învecinate care 

determină perturbaţii ale câmpul de temperatură în zona returului, mai importante decât 

în zona turului. 

- Viteza maximă de încălzire a solului (3.9 °C/lună) este înregistrată în zona centrală a 

colectorului (STC) şi în zona învecinată turului acestuia (STT15 şi STT30C). În aceste 

zone, la începutul sezoanelor de încălzire a solului, există gradientul maxim de 

temperatură, faţă de zonele învecinate neafectate de prezenţa colectorului, ceea ce 

determină intensitatea maximă a transferului termic în sol şi deci viteze maxime de 

încălzire. 

- Vitezele maxime de încălzire a solului în zonele mai îndepărtate de colector, dar 

învecinate cu returul acestuia (2.70 °C/lună pentru STR30C şi  2.80 °/lună pentru 

STR60) sunt apropiate de vitezele naturale de variaţie a temperaturii (2.89 °C/lună 

pentru Cluj-Napoca şi 2.33 °C/lună pentru Reghin), ceea ce confirmă că zonele 

învecinate cu returul colectorului sunt mai puţin influenţate de acesta decât zona 

centrală, respectiv zona învecinată cu turul şi prezintă viteze maxime de încălzire cu atât 

mai apropiate de vitezele maxime de încălzire în condiţiile variaţiei naturale a 

temperaturii, cu cât creşte distanţa de colector. 
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 Analiza vitezei de variaţie a temperaturii solului 4.5.2.

În continuare sunt prezentate curbele vitezelor de variaţie a temperaturii solului, determinate pentru 

variaţia naturală a temperaturii solului şi pentru senzorii de temperatură amplasaţi în sol, în planul 

colectorului geotermal. 

 

În Fig. 4.24 sunt prezentate vitezele de variaţie a temperaturii în sol, corespunzătoare variaţiei 

naturale a temperaturii (CJ şi RG) şi în zona centrală a colectorului geotermal (STC). 

 

 
Fig. 4.24. Vitezele de variaţie a temperaturilor în sol. 

CJ – Cluj-Napoca; RG – Reghin; STC – Senzor de temperatură în zona centrală a colectorului. 

 

Se observă că vitezele maxime de variaţie a temperaturii solului în zona centrală a colectorului, sunt 

mai mari decât cele corespunzătoare variaţiei naturale a temperaturii, atât în sezoanele de răcire cât 

şi în sezoanele de încălzire. 

 

Neuniformităţile de variaţie ale vitezei de răcire şi de încălzire a solului sunt datorate următoarelor 

fenomene: 

- funcţionarea neuniformă a pompei de căldură; 

- interferenţele datorate clădirilor învecinate care produc încălziri ale solului pe fondul 

tendinţei globale de răcire a acestuia; 

- funcţionarea pompei de căldură în perioadele de încălzire a solului, care determină 

răcirea solului pe fondul tendinţei globale de răcire a acestuia. 
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În Fig. 4.25, Fig. 4.26 și Fig. 4.27 sunt prezentate vitezele de variaţie a temperaturii în sol, 

corespunzătoare variaţiei naturale a temperaturii (CJ şi RG), în zona centrală a colectorului 

geotermal (STC) şi în zonele din imediata apropiere a turului şi returului colectorului (STT15; 

STT30C; STT60 şi STR15; STR30; STR60). 

 
Fig. 4.25. Vitezele de variaţie a temperaturilor în sol. 

CJ – Cluj-Napoca; RG – Reghin; STC – Senzor de temperatură în zona centrală a colectorului; 

STT15 – Senzor de temperatură la 15 cm de turul colectorului; 
STR15 – Senzor de temperatură la 15 cm de returul colectorului. 

 

 
Fig. 4.26. Vitezele de variaţie a temperaturilor în sol. 

CJ – Cluj-Napoca; RG – Reghin; STC – Senzor de temperatură în zona centrală a colectorului; 

STT30C – Senzor de temperatură la 30 cm de turul colectorului; 

STR15 – Senzor de temperatură la 30 cm de returul colectorului. 
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Fig. 4.27. Vitezele de variaţie a temperaturilor în sol. 

CJ – Cluj-Napoca; RG – Reghin; STC – Senzor de temperatură în zona centrală a colectorului; 

STT60 – Senzor de temperatură la 60 cm de turul colectorului; 

STR600 – Senzor de temperatură la 60 cm de returul colectorului. 
 

În zona turului, vitezele maxime de variaţie a temperaturii solului, atât în sezoanele de răcire a 

solului cât şi în cele de încălzire a solului, sunt în general apropiate de vitezele de variaţie a 

temperaturii solului în zona centrală şi mai mari decât vitezele naturale de variaţie a temperaturii 

solului. 

 

În zona returului, vitezele maxime de variaţie a temperaturii solului, atât în sezoanele de răcire a 

solului cât şi în cele de încălzire a solului, sunt în general apropiate de vitezele naturale de variaţie a 

temperaturii solului. 

 

Vitezele de variaţie a temperaturii solului sunt cu atât mai influenţate de prezenţa colectorului, cu 

cât distanţa faţă de acesta scade. La distanţe mai mari faţă de colector, în special în zona returului, 

vitezele de variaţie a temperaturii solului sunt mai puţin influenţate de prezenţa colectorului.  
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În Fig. 4.28 și Fig. 4.29 sunt prezentate vitezele de variaţie a temperaturii în sol, corespunzătoare 

variaţiei naturale a temperaturii (CJ şi RG), în zona centrală a colectorului geotermal (STC) şi în 

zonele din imediata apropiere a turului colectorului (STT15; STT30C; STT60). 

 

 
Fig. 4.28. Vitezele de variaţie a temperaturilor în sol. 

CJ – Cluj-Napoca; RG – Reghin; STC – Senzor de temperatură în zona centrală a colectorului; 

STT15 – Senzor de temperatură la 15 cm de turul colectorului; 

STT30C – Senzor de temperatură la 30 cm de turul colectorului; 

STT60 – Senzor de temperatură la 60 cm de turul colectorului. 

 
 

Fig. 4.29. Vitezele de variaţie a temperaturilor în sol. 
CJ – Cluj-Napoca; RG – Reghin; STC – Senzor de temperatură în zona centrală a colectorului; 

STR15 – Senzor de temperatură la 15 cm de returul colectorului; 

STR30 – Senzor de temperatură la 30 cm de returul colectorului; 

STR60 – Senzor de temperatură la 60 cm de returul colectorului. 
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În zona turului, vitezele maxime de variaţie a temperaturii solului, atât în sezoanele de răcire a 

solului cât şi în cele de încălzire a solului, sunt în general apropiate de vitezele de variaţie a 

temperaturii solului în zona centrală şi mai mari decât vitezele naturale de variaţie a temperaturii 

solului. 

 

În zona returului, vitezele maxime de variaţie a temperaturii solului, atât în sezoanele de răcire a 

solului cât şi în cele de încălzire a solului, sunt în general apropiate de vitezele naturale de variaţie a 

temperaturii solului. 

 

Vitezele de variaţie a temperaturii solului sunt cu atât mai influenţate de prezenţa colectorului, cu 

cât distanţa faţă de acesta scade. La distanţe mai mari faţă de colector, în special în zona returului, 

vitezele de variaţie a temperaturii solului sunt mai puţin influenţate de prezenţa colectorului.  

În Tabelul 4.12 sunt prezentate vitezele de variaţie a temperaturii solului, pe durata monitorizării, 

atât în condiţii naturale cât şi în prezenţa colectorului geotermal, pentru toţi senzorii de temperatură 

amplasaţi în sol în planul colectorului. 

 

Tabelul 4.12. Vitezele de variaţie ale temperaturilor [°C/lună] pentru perioada de monitorizare a 

sistemului experimental 
Luna CJ RG STT60 STT30C STT15 STC STR15 STR30 STR60 

11-12/2010 -2.45 -1.90 -2.80 -3.65 -4.50 -4.50 -2.80 -2.20 -1.60 

12-01/2011 -2.98 -2.40 -3.30 -3.00 -2.70 -3.30 -2.20 -2.80 -2.30 

01-02/2011 -2.54 -2.13 -1.70 -2.00 -2.30 -1.70 -2.80 -1.10 -1.60 

02-03/2011 -1.32 -1.19 -0.60 -0.55 -0.50 -0.50 -1.10 -1.10 -1.10 

03-04/2011 -0.01 -0.17 1.70 1.95 2.20 1.60 1.70 2.20 2.20 

04-05/2011 1.44 1.02 2.20 2.50 2.80 2.80 1.60 1.60 1.60 
05-06/2011 2.58 2.00 3.40 3.65 3.90 3.90 3.40 2.30 2.80 

06-07/2011 2.79 2.25 1.60 1.90 2.20 1.70 1.10 1.10 1.70 

07-08/2011 2.67 2.23 1.70 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.10 

08-09/2011 1.45 1.31 1.10 0.80 0.50 0.60 0.00 0.60 0.60 

09-10/2011 -0.04 0.12 -1.10 -1.65 -2.20 -1.10 0.60 -0.60 -0.60 

10-11/2011 -1.53 -1.09 -3.30 -3.05 -2.80 -3.90 -3.30 -2.70 -2.80 

11-12/2011 -2.53 -1.96 -3.40 -3.10 -2.80 -3.30 -2.80 -2.30 -2.80 

12-01/2012 -2.98 -2.40 -1.10 -1.35 -1.60 -1.70 -1.70 -2.20 -1.60 

12-02/2012 -2.54 -2.13 -2.20 -1.95 -1.70 -1.70 -1.60 -1.60 -2.20 

02-03/2012 -1.32 -1.19 -1.10 -0.85 -0.60 -1.10 -0.60 -0.60 -0.60 

03-04/2012 -0.01 -0.17 1.10 1.70 2.30 2.20 0.60 1.10 1.10 

04-05/2012 1.44 1.02 3.30 3.30 3.30 3.40 2.70 2.20 2.20 
05-06/2012 2.58 2.00 2.80 2.25 1.70 2.80 2.30 2.30 2.30 

06-07/2012 2.89 2.33 2.80 2.50 2.20 2.70 2.20 2.20 2.20 

07-08/2012 2.58 2.16 1.10 1.65 2.20 1.10 1.60 1.60 1.60 

08-09/2012 1.45 1.31 0.00 -0.25 -0.50 0.00 0.00 0.60 0.60 

09-10/2012 -0.04 0.12 -0.60 -0.60 -0.60 -0.50 0.00 -0.60 -0.60 

10-11/2012 -1.53 -1.09 -2.20 -2.75 -3.30 -2.20 -2.20 -1.60 -1.60 

11-12/2012 -2.53 -1.96 -2.80 -3.05 -3.40 -3.40 -2.80 -2.20 -2.80 

12-01/2013 -2.98 -2.40 -2.70 -2.80 -2.70 -2.70 -2.20 -2.80 -2.20 

01-02/2013 -2.54 -2.13 -2.30 -1.70 -1.70 -1.70 -1.60 -1.70 -2.20 

02-03/2013 -1.32 -1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 

03-04/2013 -0.01 -0.17 1.20 0.60 1.10 1.10 0.60 0.60 0.50 

04-05/2013 1.44 1.02 3.30 3.90 3.90 3.30 3.30 2.70 2.80 

05-06/2013 2.58 2.00 2.20 2.20 2.20 2.80 1.70 1.70 1.70 

06-07/2013 2.89 2.33 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 

07-08/2013 2.58 2.16 1.70 1.70 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 

08-09/2013 1.45 1.31 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.60 0.50 

09-10/2013 -0.04 0.12 -1.70 -1.70 -2.20 -2.20 -1.10 -1.10 -1.10 

10-11/2013 -1.53 -1.09 -1.10 -1.10 -1.10 -0.60 -0.60 -1.10 -1.10 
11-12/2013 -2.53 -1.96 -2.80 -2.80 -3.40 -3.30 -2.70 -1.70 -2.20 
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Valorile prezentate în tabel, confirmă toate menţiunile referitoare la vitezele de variaţie a 

temperaturii solului în zona centrală a colectorului, în zona turului (la diferite distanţe) şi în zona 

returului colectorului (la diferite distanţe). 

 Analiza comparativă a rezultatelor obţinute 4.6.

În Tabelul 4.13 sunt prezentate condiţiile de realizare a unor diverse studii referitoare la 

comportarea colectoarelor geotermale orizontale cuplate la pompe de căldură utilizate la încălzirea 

spaţiilor şi domeniul de temperaturi ale solului, raportate în studiile respective.  

 

Tabelul 4.13. Condiţii de realizare a studiilor privind comportarea colectorilor geotermali orizontali 

şi domeniul de temperaturi ale solului 
Referinţa Anul τ [luni] h [m] text. [°C] tsol [°C] Met 

(İnallı & Esen 2004) 

 

2004 6 1.0 

2.0 

7.5 9.2 

13.9 

Exp. 

(Esen, Inalli & Esen 2007b) 2007 6 1.0 6.8…17.8 15.8 Exp. 

(Esen, Inalli, Esen, et al. 2007) 2007 6 1.0 

2.0 

6.8…17.8 15.8 

- 

Exp. 

(Ozgener & Hepbasli 2007) 2007 - 1.0 0 15.0 Sim. 

(Benli & Durmuş 2009) 2009 6 2.0 -5.0…-20.0 5.0…7.0 Exp. 

(Demir et al. 2009) 2009 1 1.8 - 11.1 Exp. 

(Tarnawski et al. 2009) 2009 120 0.5 
1.0 

- 9.1…13.5 
7.0…11.9 

Sim. 

(Pulat et al. 2009) 2009 1 2.0 4.5 9.6 Exp. 

(Sanaye & Niroomand 2010) 2010 12 1.0…2.1 - 16.0 Sim. 
(Benli 2013) 2013 6 2.0 7.6 7.8...18.3 Exp. 

Acest studiu 2014 36 1.7 -21.1…36.8 2.2…16.1 Exp. 

Notaţii: Anul – anul publicării studiului; τ – durata studiului; h – adâncimea de îngropare a colectorului; 

text – temperatura exterioară; tsol – temperatura solului la adâncimea de îngropare a colectorului; 
Met – metodologia de cercetare. 

 

În continuare sunt prezentate şi comparaţii grafice ale condiţiilor de realizare a acestui studiu şi a 

rezultatelor obţinute, comparativ cu cele raportate în studii asemănătore.  

 

Pe toate figurile au fost notate cu negru informaţiile referitoare la studiile experimentale, cu verde 

informaţiile referitoare la studiile realizate prin simulare şi cu roşu informaţiile referitoare la acest 

studiu. 
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În Fig. 4.30 este prezentată o analiză comparativă a duratei studiilor asemănătoare identificate în 

literatura de specialitate. 

 

 
Fig. 4.30. Analiza comparativă a duratei unor studii asemănătoare. 

 

Studiile experimentale asemănătoare au fost realizate cu durate între (1...6) luni, în timp ce acest 

studiu a fost derulat într-o perioadă de peste 36 luni (3 ani), de 6 (şase) ori mai lungă decât a altor 

studii similare. 

 

Studiile asemănătoare realizate prin simulare (marcate cu culoarea verde), au fost realizate pentru 

durate de 12 luni (1 an), respectiv 360 luni (10 ani). 

 

În Fig. 4.31 este prezentată o analiză comparativă a adâncimilor de montaj a colectorilor geotermali 

orizontali, în studii asemănătoare identificate în literatura de specialitate.  

 

 
Fig. 4.31.  Analiza comparativă a adâncimii de montaj a colectoarelor în studii asemănătoare. 
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Adâncimile de montaj a colectoarelor geotermale orizontale, pentru care au fost realizate studii 

asemănătoare, se încadrează în intervalul (0.5...≈2) m, iar acest studiu a fost realizat pentru un 

colector geotermal montat la adâncimea de 1.7 m. 

 

În Fig. 4.32 este prezentată o analiză comparativă a temperaturilor exterioare raportate în studii 

asemănătoare identificate în literatura de specialitate.  

 

 
Fig. 4.32. Analiza comparativă a temperaturilor exterioare raportate în studii asemănătoare. 

 

Cele mai multe studii au fost realizate pentru temperaturi exterioare relativ ridicate, peste 0 °C. În 

afara acestui studiu, într-un singur caz au mai fost raportate temperaturi exterioare negative în 

intervalul (-5...-20) °C. Acest studiu acoperă cel mai larg domeniu de temperaturi exterioare, în 

intervalul ≈(-21...+37) °C. 

 
  

20 

[°C]

] 

10 

0 

-10 

-20 

Esen, 2007 

İnallı, 2004 

Esen, 2007b 

Ozgener, 2007 

Acest studiu 

  

Benli, 2009 

Pulat, 2009 

30 

40 

  

Benli, 2013 

  



108 

 

În Fig. 4.33 este prezentată o analiză comparativă a temperaturilor solului raportate în studii 

asemănătoare identificate în literatura de specialitate.  

 

 
Fig. 4.33. Analiza comparativă a temperaturilor solului raportate în studii asemănătoare. 

 

În studiile asemănătoare identificate, sunt raportate temperaturi ale solului, în intervalul de 

aproximativ (5...18) °C.  

 

Acest studiu raportează cele mai scăzute ale solului, fiind singurul studiu în care temperatura solului 

a coborât sub 5 °C, în timp ce temperatura maximă a solului a fost ≈16 °C.  

 

Se remarcă faptul că în toate studiile temperatura solului a fost pozitivă. 

 

Ca o observaţie generală, se constată că atât condiţiile de lucru cât şi rezultatele obţinute în acest 

studiu sunt în concordanţă cu cele raportate în studii asemănătoare, referitore la comportarea 

termică a solului în jurul colectoarelor geotermale orizontale. 
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 Concluzii 4.7.

Studiul oferă informaţii experimentale privitoare la comportamentul termic al solului în planul unui 

colector geotermal la adâncimea de 1.7 m, conectat la o pompă de căldură.  

 

Studiul a fost efectuat pe o perioadă mai lungă de (3) trei ani, iar datele au fost înregistrate la 

intervale de un minut. Din cunoștinţele autorului, nu există studii anterioare efectuate pe o perioadă 

la fel de mare. 

 

Temperatura solului a fost măsurată în 7 (șapte) puncte, cu o precizie de 0.5 °C. 

 

Temperaturile măsurate ale solului au fost comparate cu valorile variaţiei naturale a temperaturilor 

situate în aceeași regiune geografică (în Cluj-Napoca și Reghin), respectiv zona centrală a 

Transilvaniei, România. În absenţa datelor locale din Bistriţa, se estimează că variaţia naturală a 

temperaturii solului este apropiată de cea corespunzătoare cele două locaţii din aceeaşi regiune în 

care şi solul este de acelaşi tip, respectiv argilos umed. 

 

Sistemul experimental este prezentat detaliat. 

 

Câmpul de temperaturi, sub influenţa funcţionării pompei de căldură este caracterizat de următorii 

parametri principali: 

- Temperaturile minime sunt mai mici cu (3.0…4.5) °C decât temperaturile minime 

înregistrate în cazul variaţiei naturale a temperaturii; 

- Valorile minime ale temperaturilor înregistrate s-au menţinut pe perioade de (5…28) zile, 

iar în cazul variaţiei naturale perioadele de „stagnare” a valorilor minime a temperaturilor nu 

există; 

- Media temperaturilor este mai mică cu (2.0…2.5) °C decât media temperaturilor 

corespunzătoare variaţiei naturale; 

- Valorile maxime ale temperaturilor înregistrate s-au menţinut pe perioade de (29…58) zile, 

iar în cazul variaţiei naturale a temperaturilor, perioadele de „stagnare” a valorilor maxime nu 

există; 

- Amplitudinea variaţiei temperaturilor înregistrate este mai mare cu (0.5…3.0) °C decât 

amplitudinea variaţiei naturale a temperaturilor. 

 

Comparativ cu recomandările generale disponibile pe piaţă, supradimensionarea colectorului 

geotermal s-a reflectat în valorile temperaturilor solului, care au fost mai mari decât punctul de 

îngheţ pentru întreaga perioadă de funcţionare. Această observaţie duce la concluzia că pot fi 

dimensionate sisteme cu colectori geotermali ecologice, care să funcţioneze la temperaturi de peste 

0 °C, doar cu apă, fără glicol. 

 

Din cunoștinţele autorului, concluziile evidenţiate cu caractere bold și italic sunt raportate pentru 

prima dată în domeniu. 
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 Sinteză 4.8.

Capitolul prezintă un studiu experimental cu o durată de peste 3 ani, privind comportarea termică a 

solului în jurul colectorului geotermal orizontal al pompei de căldură. 

 

Este prezentat în detaliu sistemul experimental bazat pe achiziţie de date şi modul de prelucrare a 

acestora. Se prezintă atât caracteristicile senzorilor şi ale componentelor standului, cât şi elementele 

de metodologie care au stat la baza prelucrării datelor. Astfel este prezentată explicit procedura de 

corecţie a temperaturilor înregistrate de unul din senzorii de temperatură, care datorită unor 

imperfecţiuni ale conexiunilor electrice, a furnizat date eronate într-o anumită perioadă de timp, 

până când această problemă a fost remediată şi funcţionarea senzorului a redevenit normală. 

 

Rezultatele obţinute sunt prezentate detaliat sub diverse aspecte. Astfel sunt prezentate atât valorile 

temperaturilor solului în punctele de măsură cât şi variaţia câmpului de temperaturi în planul 

colectorului geotermal în diverse momente, cât şi variaţia vitezelor de variaţie a temperaturilor 

solului pe durata experimentului. A fost prezentată şi o diagramă 3D de variaţie a temperaturilor 

solului în jurul colectorului geotermal orizontal, atât în timp cât şi în spaţiu, care acoperă întreaga 

perioadă de derulare a experimentului. 

 

Concluziile prezentate pe de-o parte descriu în mod sintetic comportarea termică a solului în jurul 

colectorului geotermal orizontal al pompei de căldură şi pe de altă parte conţin informaţii practice 

importante, fiind subliniate şi efectele importante ale supradimensionării colectorului geotermal, 

care asigură condiţii favorabile din punct de vedere energetic, pentru funcţionarea pompei de 

căldură şi permite chiar abordarea problemei dimensionării colectoarelor de acest tip pentru 

funcţionarea cu apă în loc de glicol. După cunoştinţele autorului, această abordare este nouă şi 

nestudiată în literatura de specialitate. 
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 STUDIU PRIVIND COMPORTAREA POMPEI DE CĂLDURĂ 5.

 Noţiuni introductive 5.1.

Studiul privind comportarea pompei de căldură a fost realizat în cadrul unui experiment de lungă 

durată, prin analiza şi interpretarea valorilor parametrilor de funcţionare ai pompei de căldură şi ai 

circuitelor hidraulice conectate la pompa de căldură: 

- circuitul colectorului orizontal  (cu glicol); 

- circuitul de încălzire (cu agent termic); 

- circuitul de preparare apă caldă menajeră (cu agent termic); 

- circuitul frigorific (cu R410A). 

 

Scopul studiului este de a furniza informaţii reale, bazate pe măsurare directă şi pe prelucrarea 

datelor, privind pe de-o parte modul de variaţie a parametrilor funcţionali ai pompei de căldură şi  

pe de altă parte privind valorile parametrilor energetici şi de performanţă ai pompei de căldură, în 

condiţii reale de funcţionare. 

 Prezentarea sistemului experimental 5.2.

 Construcţia deservită 5.2.1.

Principalele caracteristici ale construcţiei deservite de pompa de căldură sunt: 

- suprafaţă: 43.95 m
2
; 

- înălţime parter: 2.26 m; 

- înălţime medie mansardă: 2.4 m; 

- pereţi parter: cărămidă tip B.C.A. (beton celular autoclavizat) cu grosimea de 30 cm; 

împreună cu tencuiala 35 cm; 

- pereţi mansardă: cărămidă cu grosimea de 25 cm, împreună cu tencuiala 30 cm; 

- izolaţia: plăci de polistiren expandat extrudat cu grosimea de 8 cm; 

- acoperiș mansardă: ţiglă la exterior, ghips carton la interior, izolat cu vata minerală; 

- suprafeţe vitrate: 4.7 m
2
, ferestre cu două foi de sticlă și tâmplărie PVC; 

- ușă spre exterior 2 m
2
, tâmplărie PVC.  

 

Conform caracteristicilor constructive ale imobilului deservit de pompa de căldură şi a amplasării 

geografice ale acestuia, a fost estimat necesarul termic al construcţiei la 4.5 kW. Necesarul termic  

suplimentar utilizat în producţia de apă caldă menajeră s-a neglijat, având în vedere că în 

construcţia descrisă locuieşte un singur utilizator de apa caldă. În urma calculului estimativ al 

necesarului de încălzire şi a consumului de apă caldă menajeră, a rezultat puterea pompei de 

căldură, precum şi dimensiunile celorlalte materiale  şi echipamente utilizate. 
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Planurile construcţiei cu principalele dimensiuni exprimate în metri, precum şi poziţia principalelor 

echipamente ale instalaţiei de încălzire sunt prezentate în Fig. 5.1. 

 

 
a) 

 

 
 

b) 
Fig. 5.1. Planul parter şi mansardă ale construcţiei deservite de instalaţia experimentală: 

 a) parter; b) mansardă. 
Notaţii: PC - pompă de căldură; VCV - ventiloconvector; VAC - vas acumulare agent termic încălzire. 

Notă: dimensiunile sunt exprimate în metri. 

 Circuitele pompei de căldură 5.2.2.

S-a optat pentru utilizarea unei pompe de căldură compacte cu rezervor pentru prepararea și 

stocarea apei calde menajere inclus. Pompa de căldură este de tip Viessmann Vitocal 222-G şi are o 

putere nominală de 5.9 kW. Echipamentul include și pompele de circulaţie necesare schimbului 

termic dintre agentul termic primar (soluţia pe bază de glicol) și agentul termic vehiculat prin 

instalaţia de încălzire, respectiv serpentina boilerului (apa caldă). 

 

Vasul de acumulare a agentului termic (VAC), este amplasat într-un spaţiu anex, aşa cum se 

observă în Fig. 5.1. Spaţiul respectiv nu este încălzit pe timp de iarnă, iar vasul de acumulare este 

izolat  termic. S-a optat pentru amplasarea vasului de acumulare a agentului termic de încălzire, 

într-un spaţiu anex datorită volumului relativ mare al acestuia (400 l). 

 

Funcţionarea instalaţiei, cu excepţia ventiloconvectoarelor, este controlată prin intermediul 

automatizării pompei de căldură. 

 

Instalaţia experimentală are principalele elemente componente: 

- circuitul primar, care include colectorul orizontal; 

- circuitul secundar, format din instalația de încălzire şi preparare apă caldă menajeră;  

- circuitul frigorific al pompei de căldură.  

 



113 

 

În Fig. 5.2 este prezentată schema de principiu a sistemului experimental cu circuitele funcționale: 

circuitul primar care include colectorul orizontal, circuitul secundar format din instalația de 

încălzire şi preparare apă caldă menajeră şi circuitul frigorific al pompei de căldură.  

 

 
Fig. 5.2. Schema de principiu a sistemului experimental. 

Notaţii: PC - pompă de căldură; RACM - rezervor apă caldă; AR -  alimentare apă rece; 

ACM - distribuţie apă caldă menajeră; VAC - vas acumulare agent termic încălzire; 
VCV - ventiloconvectoare.Pc1 - pompă circuit primar; Pc2 - pompă circuit secundar; ;  

Pc2 - pompă circuit încălzire; V3C - vană cu 3 căi. 

 

Sistemul de încălzire a fost adaptat pentru utilizarea agentului termic cu temperatură redusă furnizat 

de pompa de căldură, prin montarea unor ventiloconvectoare şi intercalarea unui vas de acumulare a 

căldurii pe circuitul de încălzire. Pentru captarea energiei termice din sol se utilizează un colector 

orizontal. 

 

Sistemul de automatizare a pompei de căldură asigură comanda funcţionării tuturor elementelor de 

execuţie ale circuitelor componente: compresor, pompe, ventile electromagnetice, etc. Temperatura 

apei calde menajere şi acoperirea necesarului termic al spaţiului deservit sunt asigurate prin 

pornirea/oprirea compresorului circuitului frigorific şi a pompelor de circulaţie aferente circuitului 

primar si secundar. Energia termică produsă de echipamentul termic este direcţionată prin 

intermediul unei vane cu trei căi spre serpentina boilerului sau spre instalaţia de încălzire.  
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 Circuitul colectorului orizontal (cu glicol) 5.2.2.1.

Căldura este preluată din sol, cu ajutorul unui schimbător de căldură orizontal, construit din 

polietilenă de înaltă densitate, cu diametrul exterior de 32 mm şi grosimea de 2 mm prin care este 

vehiculată soluţia de etilenglicol. 

 

Debitul volumetric minim specificat de producătorul pompei de căldură (Viessmann 2009a) la 

intervalul de variaţie a temperaturii de 5 ºC este de 850 l/h,iar pierderea exterioară de presiune 

maximă la acest debit volumetric este de 680 mbar. Temperatura maximă de intrare a soluţiei de 

etilenglicol este de 15 ºC, iar temperatura minimă are valoarea de -5 ºC. Aceste condiţii trebuie 

îndeplinite, în caz contrar automatizarea opreşte funcţionarea echipamentului termic.  

 

Pompa de circulaţie a agentului termic primar (Pc1, Fig. 5.2) are trei trepte de viteză care pot fi 

selectate manual. Pentru a avea acces la pompele de circulaţie trebuie desfăcută carcasa de protecţie 

a echipamentului termic. Pompa funcţionează în treapta a 2-a de viteză.  

 

În Tabelul 5.1 se pot observa rotaţiile rotorului efectuate timp de un minut, intensitatea curentului 

absorbit în Amperi şi puterea electrică absorbită pentru toate cele trei trepte. 

 

Tabelul 5.1. Parametrii pompei de circulaţie de pe circuitului primar 
Treapta de viteză Turaţia [rot/min] Intensitatea curentului [A] Puterea [W] 

1 2322 0.76 151 

2 2115 0.6 113 

3 1529 0.4 81 

 

Pompa pentru circulaţia agentului primar şi o supapă de siguranţă pe circuitul primar (3 bari) sunt 

integrate în echipamentul termic. 

 

Colectorul geotermal este format din două circuite egale fiecare având o lungime de 200 m.  

Distanţa pe orizontală între buclele conductei din care este alcătuit colectorul este de 0,70 m. S-a 

optat pentru o lungime egală a circuitelor în vederea realizării unei bune echilibrări hidraulice. 

 

Săpătura în vederea pozări colectorului s-a realizat mecanizat cu ajutorul unui excavator. Datorită 

spaţiului restrâns s-au executat săpături  paralele cu lungimea de 13 m si o lăţime cuprinsă între  

(71…74) cm. După realizarea fiecărui şanţ a urmat pozarea manuală a colectorului şi acoperirea 

acestuia cu un strat de pământ cu o compoziţie cât mai fină pentru a se evita deteriorarea mecanică a 

conductei. Ulterior acestei operaţiuni săpătură s-a acoperit mecanizat, urmând execuţia altui şanţ. 

Între şanţuri s-a păstrat de asemenea o distanţă de (71…74) cm. 

 

Cele două circuite sunt conectate la pompa de circulaţie a agentului primar prin intermediul unui 

distribuitor-colector dotat cu robinete de tip sferic pentru închidere, amplasat intr-un cămin exterior 

executat din trei elemente prefabricate circulare din beton cu un diametru de 0.7 m. Între 

distribuitor-colector şi pompa de căldură circulaţia agentului termic este realizată prin conducte de 

Polipropilenă. Întrucât spaţiul permite păstrarea unei distanţe între tur şi retur de aproximativ 30 cm 

s-a optat pentru izolarea conductei de tur a agentului termic până la intrarea în cămin. Cota 

radierului căminului în care este amplasat distribuitor-colectorul este  de 1.7 m sub cota zero a 

solului. Capacul pentru accesul în cămin este metalic.  
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Geometria colectorului  orizontal, modul de pozare a acestuia în șanţuri și distribuitor-colectorul din 

căminul de racordare al circuitelor se  pot observa în Fig. 5.3. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 5.3 Circuitul primar: 

a) geometria colectorului; b) detaliu pozare a conductei colectorului; 

c) detaliu distribuitor - colector. 

 

Caracteristicile colectorului și a conductei din care este fabricat sunt: 

- lungime totală 400 m (2 circuite de 200 m); 

- suprafaţă ocupată 254 m 
2
; 

- material: polietilenă de înaltă densitate (PEHD); 

- diametrul exterior: 32 mm; 

- grosimea peretelui: 2 mm; 

- densitatea de 0.190 kg/m; 

- presiunea nominală de funcţionare: 6 bari. 

 

În interiorul imobilului deservit este realizată trecerea de la conducte din material plastic la 

conducte de cupru cu un diametru de 28 mm, egal cu diametrul racordurilor pompei de încălzire. 

Pentru realizarea presiunii statice necesare şi pentru preluarea variaţiei de volum rezultate din 

dilatarea soluţiei de glicol din circuitul primar s-a conectat un vas de expansiune cu membrană 

închis cu o capacitate de 10 l la conducta de retur. Pe returul colectorului geotermal s-a amplasat de 

asemenea o supapă de siguranţă (3 bari), un aerisitor automat pentru eliminarea aerului şi un robinet 

pentru umplerea circuitului cu soluţie de glicol. Presiunea de lucru admisă pe circuitul primar este 

de 3 bari, dată de elementele componente ale instalaţiei din pompa de căldură. 
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 Circuitul de încălzire  5.2.2.2.

Principalele componentele circuitului de încălzire sunt prezentate în Fig. 5.2. Vasul de acumulare 

(VAC) cu un volum de 400 de litri, pe lângă rolul de acumulator al agentului termic secundar, mai 

are rolul de butelie de egalizare a presiunilor. 

 

În vasul de acumulare are loc o stratificare a agentului termic, la partea superioară acesta având 

valori mai ridicate ale temperaturii decât la partea inferioară. Prin utilizarea vasului de acumulare se 

asigură:  

- valoarea diferenţei de temperatură între turul şi returul circuitului de încălzire la intrarea în 

condensatorul pompei de căldură, recomandată de producător de (5…8) °C;  

- limitarea pierderilor de presiune pe circuitul de încălzire, debitul minim de agent termic 

vehiculat de pompa de circulaţie de pe circuitul secundar (Pc2) fiind astfel respectat; 

- funcţionarea echipamentului termic este independentă de configuraţia circuitului de încălzire 

(distribuţie, consumatori, pompa utilizată, etc.); 

- limitarea numărului de porniri-opriri a pompei de căldură, prelungindu-se considerabil 

durata de viaţă a compresorului. 

 

Circulaţia agentului termic se face astfel încât sa fie depăşită valoarea minimă a debitului 

volumetric de 540 l/h, specificat de producătorul pompei de căldură, (Viessmann 2009a) la un 

interval de variaţie a temperaturii de 10 ºC. Pierderea de presiune maximă admisă pe circuitul 

secundar este de 580 mbar. 

 

Pompa de circulaţie pentru agentul termic vehiculat prin circuitul secundat al instalaţiei 

experimentale are trei trepte de viteză care pot fi selectate manual. Pompa funcţionează în treapta a 

2-a de viteză. 

 

În Tabelul 5.2 se pot observa: turaţia rotorului, intensitatea curentului absorbit în Amperi şi puterea 

electrică absorbită pentru toate cele trei trepte. 

 

Tabelul 5.2. Parametrii pompei de circulaţie de pe circuitul secundar (Pc2) 

Treapta de viteză Turaţia [rot/min] Intensitatea curentului [A] Puterea [W] 

1 2450 0.58 132 

2 2250 0.42 92 

3 1850 0.30 62 

 
Pentru a facilita funcţionarea în regim monovalent a pompei de căldură, s-a optat pentru un sistem 

de încălzire de joasă temperatură cu o temperatură a agentului termic pe tur ≤ 60 ºC. O temperatura 

mică a agentului termic secundar, crește coeficientul de performanţă al pompei de căldură. Se 

optează pentru încălzirea cu ventiloconvectoare. 

 

Parametrii pompei de circulaţie montată între vasul de acumulare și ventiloconvectoare (Pc3, din 

Fig. 5.2) se pot observa în Tabelul 5.3. 

 

Tabelul 5.3. Parametrii pompei de circulaţie de pe circuitul de încălzire (Pc3) 

Treapta de viteză Turaţia [rot/min] Intensitatea curentului [A] Puterea [W] 

1 1800 0.20 45 

 

Funcţionarea pompei de circulaţie Pc3 este independentă de funcţionarea pompei Pc2.  
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În Fig. 5.4  se poate observa vasul de acumulare, izolat, înainte de montare și unul dintre cele trei 

ventiloconvectoare montate. 

 

 
a) 

 

 
b) 

Fig. 5.4. Elemente ale circuitului secundar de încălzire: 

 a) vasul de acumulare a agentului termic b) ventiloconvector. 

 

Ventiloconvectoarele alese sunt de tip casetat, conectate la sistemul de încălzire format din două 

ţevi, amplasarea acestora se poate face pe pardoseală, sau deasupra acesteia, ancorate cu ajutorul 

suporţilor metalici în perete. Sunt utilizate un număr de trei ventiloconvectoare, fiecare dintre 

acestea deservind o încăpere. Puterile acestora variază în funcţie de mai mulţi parametri: 

temperatura agentului termic pe tur, de debitul de agent termic vehiculat prin ventiloconvector, 

viteza setată a ventilatorului care determină debitul de aer recirculat prin aparat, umiditatea aerului 

din spaţiul deservit, altitudinea faţă de nivelul mării la care este amplasat aparatul. 

 

În funcţie de necesarul de căldură calculat se aleg trei ventiloconvectoare cu puterile nominale 

prezentate în Tabelul 5.4. Puterile de încălzire corespund unei temperaturi de 45 °C a agentului 

termic cu care sunt alimentate ventiloconvectoarele. Valoarea temperaturii aerului la intrarea în 

ventiloconvectoare, pentru care sunt prezentate puterile termice, este de 15 °C. 

 

Tabelul 5.4.  Parametrii nominali ai ventiloconvectoarelor 

Amplasare Debit agent termic [l/h] 
Debit aer 

[m³/h] 

Temp. aer  ieşire 

[°C] 

Putere termică 

[kW] 

Baie 
52 100 36.70 0.70 
77 163 34.90 1.05 

91 209 33.30 1.23 

Camera 1 
187 155 42.70 1.39 
226 207 38.90 1,66 

293 288 37.50 2.20 

Camera 2 

408 390 39.60 3.09 

470 472 38.60 3.60 
619 676 37.30 4.86 

 

În realitate, nu se cunoaşte debitul de agent termic vehiculat prin fiecare ventiloconvector. Din 

motive financiare nu eu fost echipate ventiloconvectoarelor cu un sistem de automatizare cu vane cu 

trei căi. Ventilatoarele amplasate în carcasa ventiloconvectoarelor au trei trepte de turaţie. Se poate 

regla manual treapta de turaţie a ventilatorului prin intermediul unui buton cu trei trepte. 

Termostatul electromecanic întrerupe alimentarea electrică a ventilatorului la atingerea valorii 

temperaturii reglate a aerului din spaţiul deservit (20 °C). 
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 Circuitul de preparare apă caldă menajeră  5.2.2.3.

Prepararea apei calde menajere se realizează prin intermediul serpentinei amplasată în rezervorul de 

acumulare (RACM , Fig. 5.2). Rezervorul pentru prepararea apei calde menajere are o capacitate de 

170 l. Rezervorul este de tip monovalent şi nu este dotat cu rezistenţă electrică suplimentară. 

Suprafaţa de transfer termic a serpentinei încorporate este de 2.2 m
2
. Valoarea temperaturii apei 

calde din rezervorul de acumulare determină poziţia vanei cu trei căi, prepararea apei calde având 

un regim prioritar faţă de încălzire. Senzorul de temperatură este montat la jumătatea înălţimii 

boilerului şi este conectat la automatizarea pompei de căldură. 

 

Rezervorul de acumulare se observă în Fig. 5.5. 

 

 
Fig. 5.5. Rezervorul pentru prepararea și stocarea apei calde menajere. 

 

În figură se pot observa racordurile serpentinei pe partea laterală, în partea inferioară intrarea în 

boiler a conductei  de alimentare cu apă rece, iar la partea superioară ieşirea conductei de apă caldă 

menajeră. Rezervorul este izolat, pentru minimizarea transferului termic prin peretele acestuia între 

apa caldă acumulată şi mediul ambiant. 

 

Consumatorii finali de apă caldă menajeră sunt un duş flexibil şi o baterie amestecătoare pentru 

lavoar. 
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 Circuitul frigorific  5.2.2.4.

Circuitul frigorific se afla în partea inferioară a echipamentului termic utilizat, sub rezervorul pentru  

producţia și stocarea apei calde menajere. Schema circuitului frigorific, precum și o vedere a 

acestuia poate fi observată în Fig. 5.6. 

 

 

 

 
b) 

 

 
a) 

Fig. 5.6. Circuitul frigorific: 

 a) schema circuitului frigorific b) poziţia circuitului frigorific. 

Notaţii:  C - compresor; K - condensator; V - vaporizator; Vl - ventil laminare. 

 

În Tabelul 5.5, sunt prezentate câteva caracteristici ale circuitului frigorific date de producător 

(Viessmann 2009a). 

 

Tabelul 5.5. Principalele caracteristici ale circuitului frigorific 

Caracteristici Valori 

Agent frigorific R410A 

Cantitate agent, la umplere 1,80 kg 

Tip compresor Scroll, ermetic 
Tensiunea nominală de alimentare a compresorului 220 V 

Frecvenţa curentului electric 50 Hz 

Nivelul mediu de putere acustică 43 db(A) 

Presiune maximă admisă a presiunii de condensare 43 bar 
Presiune maximă a presiunii de vaporizare 28 bar 

Temperatura maximă a agentului termic produs 60 ºC 

Putere nominală condensator * 5.90 kW 
Putere nominală vaporizator* 4.60 kW 

Putere electrică absorbită* 1.40 kW 

COP* 4.20 
Putere nominală condensator ** 4.20 kW 

Putere nominală vaporizator** 4.90 kW 

Putere electrică absorbită** 1.36 kW 

COP** 3.40 
*Parametri de putere pentru încălzire la interval de variaţie de 5 K (retur colector 0°C, tur încălzire 35 °C). 

**Parametri de putere pentru încălzire la interval de variaţie de 10 K (retur colector 0°C, tur încălzire 35 °C). 
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 Prezentare generală a sistemului de monitorizare 5.2.3.

S-a realizat monitorizarea valorilor temperaturii şi umidităţii solului în diferite puncte în apropierea 

colectorului, cantitatea de energie extrasă din sol şi cantitatea de energie produsă de echipamentul 

termic precum şi parametrii ciclului frigorific al acestuia.  

 

Sistemul de monitorizare este complex. Se prezintă în Fig. 5.7  poziţia senzorilor de temperatură, 

presiune și a debitmetrelor utilizate în raport cu instalaţia monitorizată. 

 

 

Fig. 5.7. Poziţia senzorilor și a debitmetrelor în raport cu instalaţia monitorizată. 
Notaţii: C - compresor; K - condensator; V - vaporizator; VL - ventil de laminare;  

RACM - rezervor preparare și stocare apă caldă menajeră; VAC - vas acumulare agent termic încălzire;  

VCV - ventiloconvector; AR - conductă alimentare apă rece; ACM - conductă distribuţie apă caldă;  

Pc1…Pc3 - pompe circulaţie; V3C - vană cu 3 căi; T - senzor temperatură; P - senzor presiune; D - debitmetru.  
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 Monitorizarea parametrilor circuitelor pompei de căldură 5.2.3.1.

Sistemul de monitorizare a circuitelor pompei de căldură (primar, secundar si frigorific) are în 

componenţă următoarele elemente principale: un data logger, 9 senzori de temperatură, 2 senzori de 

presiune, 3 debitmetre și calculatorul pe care se descarcă datele. 

 

A fost studiată variaţia următorilor parametrii funcţionali ai pompei de căldură: 

Parametrii circuitului colectorului orizontal: 

- indexul contorului pentru debitul de glicol din circuitul colectorului orizontal (D1); 

- temperatura glicolului pe turul circuitului colectorului orizontal (T1); 

- temperatura glicolului pe returul circuitului colectorului orizontal (T2). 

Parametrii circuitului de preparare apă caldă menajeră: 

- indexul contorului pentru debitul de apă rece (D2);  

- temperatura apei reci (T3); 

- temperatura apei calde (T4). 

Parametrii circuitului de încălzire: 

- indexul contorului pentru debitul de agent termic din circuitul de încălzire (D3); 

- temperatura agentului termic pe turul circuitului de încălzire (T5); 

- temperatura agentului termic pe returul circuitului de încălzire (T6). 

Parametrii circuitului frigorific: 

- temperatura vaporilor de agent frigorific la ieşirea din compresor (refulare) (T7); 

- temperatura agentului frigorific lichid la ieşirea din condensator (subrăcire) (T8); 

- temperatura vaporilor de agent frigorific la ieşirea din vaporizator (supraîncălzire) (T9); 

- presiunea de vaporizare (P1); 

- presiunea de condensare (P2). 

 

În plus a fost utilizată și variaţia temperaturii aerului exterior (Tex), măsurată cu sistemul 

experimental prezentat în capitolul 4.  

 

Data loggerul este un produs comercial al firmei Comet System, din Cehia. Numele data loggerului 

dat de producător este „MS5D”. 
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Schema instalaţiei de monitorizare a circuitului primar, a circuitului secundar (format din circuitul 

de încălzire şi cel de preparare a apei calde menajere) şi a ciclului frigorific este prezentată în  

Fig. 5.8. 

 

 
Fig. 5.8. Schema de funcţionare a sistemului de monitorizare circuitelor pompei de căldură. 

Notaţii: T1…T9 - senzori de temperatură Pt1000;  

D1…D3 - debitmetre pentru măsurarea volumului de agent termic vehiculat; P1, P2 - senzori de presiune, 

DL - data logger; PC - calculator. 

 

Parametrii circuitului colectorului, parametrii circuitului de încălzire şi parametrii circuitului de 

preparare apă caldă menajeră, sunt monitorizaţi din data de 07.01.201. Parametrii circuitului 

frigorific sunt monitorizaţi din data de 22.02.2011. Frecvenţa de măsură setată iniţial a fost de 5 

secunde, iar din data de 19.02.2013 frecvenţa fost redusă la 1 minut. 

 

Valorile parametrilor monitorizaţi ai circuitului primar, ai circuitului secundar şi ai ciclului 

frigorific se modifică în timpul funcţionării echipamentului termic. Cele trei circuite sunt 

monitorizate în permanenţă,  chiar dacă echipamentul termic nu funcţionează.  

 

Data loggerul preia datele de la senzori la un intervalul setat de utilizator, le stochează în memoria 

internă urmând ca ele să fie descărcate manual pe calculatorul local o dată pe zi, cu ajutorul softului 

dedicat (Comet MS+), pus la dispoziţie de producător.  
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Poziţia senzorilor utilizaţi în monitorizarea circuitului colectorului, circuitului de încălzire, și a 

circuitului apei calde menajere este indicată în Fig. 5.9. 

 

 
Fig. 5.9. Schema de monitorizare a pompei de căldură: 

a) circuitul colectorului, de încălzire și a apei calde menajere; b) circuitul frigorific. 
Notă: se păstrează notaţiile din Fig. 5.8. 

 

Poziţia senzorilor utilizaţi în monitorizarea circuitului frigorific este indicată în Fig. 5.10. 

 

 
Fig. 5.10. Schema de monitorizare circuitului frigorific. 

Notă: se păstrează notaţiile din Fig. 5.8. 

 

Sunt monitorizare: 

- temperaturile pe turul (T1) şi returul (T2) colectorului orizontal, precum şi debitul de 

soluție pe bază de glicol circulat prin acesta (D1);  

- temperatura apei la intrarea (T3) și ieșirea (T4)  din rezervorul de preparare și stocare a apei 

calde menajere, precum şi debitul acesteia (D2);  

- temperaturile pe turul (T6) şi returul (T5) instalației de încălzire, precum şi debitul de agent 

termic vehiculat (D3); 

- temperaturile de: refulare (T7), subrăcire (T8), supraîncălzire (T9) și presiunile de: 

condensare (P2) și vaporizare (P1)  ale circuitului frigorific. 
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 Caracteristici ale sistemului de monitorizare 5.2.4.

 Senzorii de temperatură 5.2.4.1.

Senzorii de temperatură utilizaţi sunt de tipul Pt1000. Senzorii de temperatură (Pt1000) au ca 

principiu de funcţionare proprietatea metalelor de a-şi modifica valoarea rezistenţei electrice cu 

variaţia temperaturii. Metalul utilizat in construcţia acestor senzori este Platina (Pt), datorită 

domeniului larg de temperaturi la care poate fi utilizat, a preciziei, a stabilităţii şi a duratei de viaţă. 

Platina prezintă de asemenea şi avantajul de a fi prelucrată uşor comparativ cu alte materiale. 

 

Rezistenţa din platină a senzorilor utilizaţi în monitorizarea cantităţii de energie este amplasată într-

o capsulă metalica cilindrică, construcţia acestora fiind asemănătoare cu cea a senzorilor de 

temperatură conectaţi la staţiile meteo. Erorile date de lungimea cablului senzorului sunt de 

asemenea neglijabile. 

 

Construcţia senzorilor de temperatură utilizaţi în monitorizarea circuitului cu glicol (T1, T2) și a 

circuitelor de apă caldă menajeră (T3, T4), respectiv de încălzire (T5, T6) diferă de construcţia 

senzorilor utilizaţi în monitorizarea temperaturilor circuitului frigorific (T7, T8, T9). 

 

Poziţia senzorilor de temperatură în raport cu instalaţia experimentală se poate observa în Fig. 5.9 și 

Fig. 5.10. 

 

Caracteristicile principale ale senzorilor (T1…T6) utilizaţi în monitorizarea circuitelor hidraulice 

sunt: 

- rezistenţa normală  are valoarea de 1000 Ω la o temperatură de 0 °C; 

- variaţia temperaturii cu 1 °C produce o variaţie aproximativă a rezistenţei de 4 Ω; 

- capsula metalica are diametrul de 5,2 mm şi lungimea de 45 mm; 

- lungimea cablului este de 3 m; 

- domeniul de variaţie a temperaturii monitorizate este între valorile (-10…150) °C.  

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 5.11. Senzori de temperatură utilizaţi în monitorizarea circuitelor hidraulice: 

 a) senzor temperatura agent termic b) mod amplasare senzor temperatură în teacă. 

 

Tecile senzorilor se înfiletează într-un teu intercalat pe conducta agentului termic cu ajutorul unui 

niplu. Senzorul este amplasat ulterior în această teacă urmând ca fixarea lui să se facă cu un şurub la 

partea superioară. 
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În cazul circuitului frigorific s-a optat pentru utilizarea senzorilor de contact, pentru suprafeţe 

cilindrice. Senzorii utilizaţi sunt tot de tipul Pt1000. 

 

Caracteristicile principale ale senzorilor (T7…T9) utilizaţi în monitorizarea lui frigorific sunt:  

- rezistenţa normală  are valoarea de 1000 Ω la o temperatură de 0 °C; 

- variaţia temperaturii cu 1 °C produce o variaţie aproximativă a rezistenţei de 4 Ω; 

- lungimea cablului este de 2 m; 

- gradul de protecţie al senzorilor este IP65; 

- domeniul de variaţie a temperaturii monitorizate este între valorile (-30… 130) °C.  

 

Gradul de protecţie (IP65) indică faptul că pot fi montaţi într-un mediu cu umiditate ridicată. 

Prinderea senzorilor se realizează cu un colier metalic, care se strânge prin înfiletare. După fixarea 

acestora pe conducte se aplica o izolaţie pentru o mai buna acurateţe a măsurătorilor. Modul de 

montare a senzorilor de temperatură şi a izolaţiei este reprezentat în Fig. 5.12. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 5.12. Senzori de temperatură utilizaţi în monitorizarea circuitului frigorific: 

 a) senzor temperatura circuit frigorific; b) montare izolaţie senzor temperatură. 

 

 Debitmetrele 5.2.4.2.

Debitmetrele utilizate sunt dotate cu  dispozitive emiţătoare de impulsuri (relee reed). Emiterea 

pulsului este realizată de o cutie sigilată cu un comutator-registru în interior. Acest emiţător poate fi 

montate pe diferite tipuri de contoare (monojet, multijet, Woltmann), dar cu condiţia ca acestea să 

fie pre-echipate în acest scop.  

 

Releele sunt setate sa emită 1 impuls la un volum de 10 l de lichid vehiculat prin contor. Releele 

sunt conectate prin intermediul unui conductor cu 2 fire la data logger.  

 

Debitmetrele (spre deosebire de cele care nu sunt pre-echipate cu emiţătoare de pulsuri) sunt 

prevăzute cu o garnitură de etanşare transparentă special concepută cu alunecare pentru a insera 

emiţătorul de puls. Lungimea cablului cu care sunt dotate contoarele este de 3 m.  

 

Pentru contorizarea debitelor de agent termic vehiculat se utilizează debitmetre multijet cu cadran 

uscat. Conductele din interiorul încăperii prin care se realizează racordul echipamentului termic la 

colectorul orizontal sunt izolate pentru a preveni formarea condensului pe acestea. Datorită 

suprafeţelor mult mai reci al conductelor de cupru la contactul aerului din încăpere cu acestea este 

atins punctul de rouă, apariţia condensului fiind urmată în cazul neizolării conductelor de îngheţul 

acestuia în timpul funcţionării pompei de căldură. În cazul debitmetrelor montate pe circuitele de 

apă caldă menajeră și încălzire, nu a fost necesară izolarea conductelor de racord. 
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Debitmetrele utilizate se prezintă în Fig. 5.13. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 5.13. Debitmetre: 

a) colector; b) circuit apă caldă menajeră; c) circuit încălzire. 

 

Principalele caracteristici ale debitmetrelor utilizate se prezintă în Tabelul 5.6. 

 

Tabelul 5.6. Caracteristicile principale ale debitmetrelor 

Debitmetru Circuit colector (D1) Circuit a.c.m. (D2) Circuit încălzire (D3) 

Debitul maxim [l/h] 7000 3000 5000 

Debitul nominal [l/h] 3500 1500 2500 

Debitul de tranziţie [l/h] 280 120 200 

Debitul minim [l/h] 70 30 50 

Lungimea contorului [mm] 260 110 130 

Înălţimea [mm] 117 73 73 

Impulsuri / unitate volum 1 impuls / 10litri 
Notaţii: D1, D2 și D3 conform Fig. 5.9. 

 
Debitmetrele montate pe circuitul colectorului și pe circuitul de apă caldă sunt calibrate pentru a înregistra 

debitele de apă cu temperatura de până la 30 °C. Debitmetrul (D2) utilizat în măsurarea cantităţii de apă 

caldă consumată, este montat la intrarea în boiler, pe conducta de apă rece, din motive tehnice. Debitmetrele 
sunt montate în poziţie orizontală, iar înainte și după corpul acestora sunt păstrate porţiuni de conductă 

dreaptă, de minim cinci ori mai mare decât diametrul debitmetrelor. Aceste condiţii sunt esenţiale pentru o 

bună funcţionare a debitmetrelor şi pentru a obţine o acurateţe sporită a măsurătorilor. Debitmetrul utilizat 

pentru măsurarea cantităţii de agent termic vehiculat prin circuitul de încălzire este calibrat pentru apă caldă, 
cu o temperatură de până la 90 °C. 

 Senzorii de presiune 5.2.4.3.

Senzorii de presiune (P1, P2) utilizaţi sunt conectaţi la cele două ventile tip „Schrader” existente ale 

pompei de căldură. Sunt monitorizate presiunea de condensare şi presiunea de vaporizare a 

agentului frigorific. 

 

Senzorul pentru monitorizarea presiunilor scăzute are domeniul de măsură cuprins între valorile 

(0…30) bari, iar senzorul pentru monitorizarea presiunilor înalte ale ciclului frigorific între  

(0…50) bari. Domeniul de măsură al acestora, presiunile maxime şi presiunile la care au fost testaţi 

pot fi observate în Tabelul 5.7.  

 

Tabelul 5.7. Domeniul de măsură  a senzorilor de presiune in bari 

Tip senzor Domeniul de măsură Presiune maximă de lucru  Presiune de test 

Senzor presiune joasă 0…30  45 50 

Senzor presiune înaltă 0…50 72 80 
Notă: valorile presiunilor din tabel sunt valori relative la presiunea atmosferică (barg). 
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Senzorii au o structură cilindrică, având o lungime de 36 mm, la partea superioară au o mufă cu 

pini, prin intermediul căreia se conectează cablul acestora. La partea inferioară au un filet interior 

pentru a putea fi conectaţi la ventilele tip Schrader a pompei de căldură. Pentru înfiletarea acestora 

se utilizează o cheie de 24 mm. Diametrul senzorilor este de 22 mm. Mufa prin care se ataşează 

cablul la senzori are lungimea de 38 mm. Aceasta se conectează prin presare, conexiunea fiind 

asigurată cu ajutorul unui manşon care se înfiletează.  

 

Forma senzorilor şi modul de conectare al acestora se poate observa în Fig. 5.14. 

 

 
Fig. 5.14. Senzor de presiune montat. 

 

Senzorii pot fi montaţi în orice poziţie. Cablul acestora are lungimea de 6 m, suficient pentru a 

putea fi conectat la data logger. Poziţionarea cablurilor se face pe traseul comun cu cablurile 

senzorilor de temperatură. Se păstrează o distanţă considerabilă faţă de cablurile prin care circulă 

curent cu tensiune ridicată pentru a se evita eventualele interferenţe.  

 

Senzorii de presiune, transmit data loggerului un curent între (4…20) mA. Bucla senzorilor este 

alimentată cu un curent continuu de 24 V prin modulele la care sunt conectate. 

5.2.4.3.1. Data loggerul 

Data loggerul utilizat este un echipament electronic proiectat pentru măsurarea, înregistrarea şi 

evaluarea semnalelor electrice caracterizate prin schimbări ale valorilor relativ lente (>1 s). Acest 

echipament, împreună cu senzorii şi debitmetrele se utilizează în monitorizarea valorilor mărimilor 

fizice dorite. 

 

Caracteristicile constructive ale data loggerului sunt: 

- lungime  - 215 mm; 

- lăţime - 165 mm; 

- înălţime -  60 mm; 

- indicele de protecţie - IP20.  

 

Se pot conecta cabluri cu o secţiune de maxim 1.5 mm
2
. Domeniul de variaţie a temperaturii la care 

echipamentul este funcţional este cuprins între (0…50) °C. producătorul recomandă utilizarea 

echipamentului până la altitudinea de 2000 m deasupra nivelului mării. 

 

Data loggerul are 16 canale. Fiecare canal poate fi dotat cu un modul prin care se înregistrează 

semnalele electrice. Se utilizează 14 canale din 16 şi anume: 

- 9 canale pentru măsurarea temperaturii (pentru senzorii T1…T9); 

- module numărătoare de impulsuri (pentru debitmetrele D1…D3); 

- module pentru monitorizarea presiunilor (pentru senzorii P1, P2). 
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Modulele pentru monitorizarea temperaturilor sunt destinate măsurării temperaturii cu senzori 

Pt1000, cu rezistenţa de platină. Domeniul de măsură suportat de aceste module este cuprins între  

(-140…600) °C. 

 

Modulele numărătoare de impulsuri sunt compatibile cu debitmetre mecanice echipate cu releu 

reed. Durata de viaţă a bateriei modulelor numărătoare de impulsuri este de minim 6 luni, dacă data 

loggerul nu este conectat la reţeaua electrică. Numărul maxim de impulsuri măsurate este de 

2147483647. 

 

Data loggerul poate fi observat în Fig. 5.15 a, iar în Fig. 5.15 b pot fi observate cele 14 module 

amplasate în data logger. 

 
 

 
a) 

 
b) 

Fig. 5.15. Data logger: 

 a) imagine de ansamblu; b) modulele amplasate în data logger. 

 

Amplasarea echipamentului nu se face în apropierea tablourilor de distribuţie a şi a cablurilor de 

alimentare cu energie electrică pentru a împiedica interferenţele.  

 

Data loggerul este alimentat prin intermediul unui transformator la o tensiune de 24 V, puterea 

maximă consumată este de 25 W. 

 

Memoria internă a data loggerului are o capacitate de 2 MB. Pot fi stocate până la 480000 valori 

analogice, numărul valorilor binare stocate poate fi mai mare. Bateria internă are o tensiune 

nominală de 3 V, o durată de viaţă de până la 10 ani. Aceasta are rolul de a salva datele memorate 

în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică şi de a alimenta ceasul intern al data 

loggerului. Ceasul intern funcţionează chiar dacă echipamentul nu este conectat la reţeaua electrică. 

Cu ajutorul ceasului intern datele măsurate se ordonează în timp (secunde, minute, pre, zile, luni şi 

ani). 

 

Producătorul data loggerului (Comet System) pune la dispoziţia clienţilor un soft gratuit pentru 

monitorizarea mărimilor fizice (Comet MS+). Prin intermediul acestuia este posibilă citirea, 

arhivarea, printarea şi exportarea datelor. Se pot de asemenea observa în timp real valorile 

mărimilor monitorizate. După setarea canalelor, datele se prezintă într-o formă tabelară. Softul 

gratuit, spre deosebire de versiunea înregistrată nu permite procesarea grafică a datelor, descărcarea 

automată a datelor, administrarea mai multor utilizatori şi a parolelor acestora. 

 

Transferul datelor pe calculatorul local se realizează manual. Cerinţele minime de performanţă a 

calculatorului sunt: procesor Pentium 1 1GHz, 512 RAM. Data loggerul se conectează la 

calculatorul local printr-un port USB. 
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 Condiţii de realizare a experimentului 5.3.

În acest capitol, prin condiţiile de realizare a experimentului se înţelege strategia de înregistrare a 

datelor şi de modul de funcţionare a sistemului de automatizare a pompei de căldură. 

 

Parametrii circuitului colectorului orizontal, parametrii circuitului de încălzire şi parametrii 

circuitului de preparare apă caldă menajeră, au fost monitorizaţi în perioada  

(07.01.2011 ... 31.12.2013). 

 

Parametrii circuitului frigorific au fost monitorizaţi în perioada (22.02.2011 ... 31.12.2013). 

 

Monitorizarea parametrilor funcţionali ai pompei de căldură a fost realizată pe o perioadă de 

aproximativ 3 ani. 

 

Valorile măsurate ale parametrilor, au fost înregistrate în câte un fişier Excel distinct pentru fiecare 

zi.  

 

Pentru comparaţie, se menţionează că în studiile (İnallı & Esen 2004; Esen et al. 2007; Zhao 2004) 

s-au utilizat intervale de înregistrare a valorilor pentru parametrii monitorizaţi, de 30 minute. 

 

Pentru acest experiment, în prima etapă (aproximativ 2 ani), înregistrarea datelor a fost realizată la 

intervale de 5 sec., iar în a doua etapă (aproximativ 1 an), înregistrarea datelor a fost realizată la 

intervale de 1 min. 

 

În Tabelul 5.8 sunt prezentate perioadele în care au fost monitorizaţi parametrii diverselor circuite 

ale sistemului experimental şi intervalele de timp la care au fost înregistrate datele în fişiere.  

 

Tabelul 5.8. Perioadele de monitorizare şi intervalele de înregistrate a datelor în fişiere 
Perioada Interval de înregistrare Circuitul 

17.01.2011 ... 22.02.2011 5 sec. 
Circuitul colectorului orizontal 
Circuitul de încălzire 

Circuitul de preparare apă caldă menajeră 

23.02.2011 ... 18.02.2013 5 sec. 

Circuitul colectorului orizontal 

Circuitul de încălzire 

Circuitul de preparare apă caldă menajeră 

Circuitul frigorific 

19.02.2013 ... 31.12.2013 1 min. 

Circuitul colectorului orizontal 

Circuitul de încălzire 

Circuitul de preparare apă caldă menajeră 

Circuitul frigorific 

 

În prima etapă s-a utilizat intervalul de înregistrare a datelor de 5 sec., având în vedere că s-au 

estimat viteze de variaţie a parametrilor măsuraţi, mai mare decât cele reale. În exploatarea 

instalaţiei, s-a constatat că perioadele tipice de funcţionare ale pompei de căldură, sunt situate în 

intervalul (30...90) min, iar perioade tipice de staţionare ale pompei de căldură, sunt situate în 

intervalul (60...240) min, iar în aceste condiţii este suficientă înregistrarea datelor, la intervale de 1 

min.  

 

Chiar şi pentru perioada în care datele au fost înregistrate la intervale de 5 sec., în vederea 

interpretării rezultatelor experimentului, au fost utilizate numai valorile înregistrate la începutul 

fiecărui minut. 
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Intervalul de 1 minut dintre înregistrările utilizate în studiu, permite atât identificarea suficient de 

precisă a momentelor de pornire şi oprire a pompei de căldură, cât şi descrierea suficient de precisă 

a modului de variaţie a tuturor parametrilor monitorizaţi, corelat cu viteza de variaţie a acestor 

parametrii, care este destul de redusă.  

 

Studiul privind comportarea pompei de căldură se referă atât la perioadele de funcţionare, cât şi la 

perioadele de nefuncţionare a echipamentului.  

 

Modul de funcţionarea a pompei de căldură este descris în documentaţia tehnică pusă la dispoziţie 

de producător, care conţine instrucţiunile de montaj şi service (Viessmann 2009a) şi instrucţiunile 

de utilizare (Viessmann 2009b). Elemente rezultate din documentaţia tehnică menţionate, 

importante pentru acest studiu sunt prezentate în continuare.  

 

Funcţionarea pompei de căldură este comandată de automatizarea acesteia, care comandă pornirea 

sau oprirea compresorului, precum şi a pompelor de circulaţie a agentului intermediar vehiculat prin 

colector, respectiv a agentului termic secundar, vehiculat după caz prin instalaţia de încălzire sau 

prin serpentina boilerului. Prin intermediul automatizării sunt monitorizate în permanenţă 

temperaturile: exterioară, a apei calde menajere din boiler, a agentului termic din vasul de 

acumulare şi a agentului termic vehiculat prin conducta de tur a instalaţiei de încălzire. Sunt 

monitorizaţi şi alţi parametri în scopul diagnozei automate, dar aceştia nu au rol determinant pentru 

modul de funcţionare a pompei de căldură.  

 

Reglajele sunt efectuate de către utilizator, centralizat, la unitatea de comandă. Se poate selecta 

regimul de funcţionare al pompei de căldură. Sunt disponibile următoarele opţiuni:  

- încălzire; 

- preparare apă caldă menajeră; 

- încălzire şi preparare apă caldă menajeră; 

- regim deconectat (automatizarea este alimentată cu energie electrică, dar sunt sistate 

funcţiile de încălzire, respectiv preparare apă caldă menajeră).  

 

Automatizarea pompei de căldură este setată de utilizator în regimul de funcţionare „încălzire şi 

preparare apă caldă menajeră” la începutul sezonului rece. În timpul anotimpului cald pompa de 

căldură este setată să funcţioneze în regim de „preparare apă caldă menajeră”. 

 

În timpul funcţionării pompei de căldură în regimul de încălzire şi preparare apă caldă menajeră, 

pornirea regimului de încălzire este determinată de diferenţa între valorile temperaturilor: exterioară 

şi de ambianţă reglată. Dacă temperatura exterioară medie măsurată timp de 3 ore coboară sub 

limita setată, atunci pompa de căldură porneşte în regim de încălzire. Temperatura de ambianţă 

reglată setată este 20 °C, valoarea setată pentru „Diferenţa temperatură încălzire” este de 4 K. 

Valoarea limitei de pornire a încălzirii este de 16 °C. Dacă valoarea medie a temperaturii scade sub 

16 °C (limita de pornire a încălzirii), porneşte încălzirea. Dacă valoarea medie a temperaturii 

exterioare creşte peste 18 °C (datorită histerezisului de 2 K) încălzirea se opreşte. 
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În Fig. 5.16 se prezintă corelaţia dintre temperatura exterioară şi regimul de funcţionare pentru 

încălzire a pompei de căldură. 

 

 
Fig. 5.16. Corelaţia dintre temperatura exterioară şi funcţionarea pompei de căldură. 

A - valoare reglată a temperaturii de ambianţă; B - temperatura exterioară medie; 

 C - Valoare setată pentru diferenţa de temperatură încălzire; D - regim de încălzire oprit;  

E - regim de încălzire funcţional. 

 

Temperatura ambientală a fost reglată la valoarea de 20 °C pentru fiecare zi a săptămânii. 

Temperatura pe tur a agentului termic se adaptează automat la temperatura exterioară. În acest fel 

nu se produce mai multă căldură decât este necesar pentru a încălzi încăperile la temperatura de 

ambianţă reglată de utilizator. Valoarea maximă a temperaturii pe tur este setată la 60 °C. Regimul 

de încălzire a pompei de căldură este influenţat de înclinarea şi de nivelul caracteristicii de încălzire 

selectate. Caracteristica de încălzire reprezintă legătura între temperatura exterioară, temperatura de 

ambianţă (valoarea nominală) şi temperatura agentului termic pe tur (temperatura pe circuitul de 

încălzire). Cu cât temperatura exterioară este mai scăzută, cu atât temperatura pe tur a circuitului de 

încălzire este mai ridicată. Valorile diferite ale înclinării care pot fi presetate de utilizator sunt 

prezentate în Fig. 5.17. 

 
Fig. 5.17. Dependenţa între temperatura exterioară şi temperatura pe tur în funcţie de temperatura 

ambiantă şi înclinarea caracteristicii de încălzire regate de utilizator. 
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Pentru a avea la dispoziţie suficientă căldură la orice temperatură exterioară, trebuie să fie avute în 

vedere caracteristicile clădirii şi ale instalaţiei de încălzire. Temperatura  ambientală s-a reglat  la 

valoarea de 20 °C. Valorile reglate ale temperaturilor pe tur în funcţie de temperatura exterioare 

sunt prezente în Fig. 5.18. 

 

 
Fig. 5.18. Curba de variaţie a temperaturii pe tur în funcţie de temperatura exterioară. 

 

Instalaţia racordată la pompa de căldură conţine un vas de acumulare a agentului termic. Rezervorul 

de agent termic are rolul de a stoca energia termică pentru încălzirea încăperilor. Este asigurată 

astfel alimentarea cu căldură a circuitului de încălzire, chiar şi atunci când pompa de căldură nu 

poate funcţiona. Prin intermediul automatizării este monitorizată în permanenţă temperatura 

agentului termic din vasul de acumulare. Întregul volum al rezervorului tampon de agent termic este 

încălzit la valoarea nominală a temperaturii pe tur a circuitului de încălzire racordat. Valoarea 

nominală a temperaturii pe tur a circuitului de încălzire rezultă din caracteristica de încălzire, din 

temperatura exterioară şi din temperatura dorită a încăperii. Prin intermediul automatizării se poate 

seta valoarea histerezisului. Valoarea setată stabileşte la ce abatere de la valoarea reglată pentru 

temperatura din acumulatorul tampon de agent termic (în funcţie de regimul de funcţionare) va 

porni şi se va opri încălzirea.  

 

 
Fig. 5.19. Regimul de funcţionarea a pompei de căldură în funcţie temperatura agentului termic din 

vasul de acumulare şi de histerezisul setat. 
A - valoarea reglată a temperaturii; B - histerezis de pornire; 

C - încălzirea acumulatorului tampon de agent termic „oprită”;  
D - încălzirea acumulatorului tampon de agent termic „pornită”. 

 

Valoarea histerezisului este setată la 5 °C. Valorile temperaturilor reglate sunt preluate de 

automatizare în funcţie de caracteristica de încălzire setată de utilizator. Pentru o temperatură 

exterioară de 10 °C, conform Fig. 5.18 şi Fig. 5.19, pompa de căldură va funcţiona pentru a ridica 

temperatura din vasul de acumulare (şi implicit pe turul instalaţiei de încălzire) până la valoarea de 

27 °C, după care aceasta se va opri, până când temperatura din vasul de acumulare scade la valoarea 

de 22 °C, după care ciclul se reia. După oprirea compresorului pompei de căldură se opreşte şi 

pompa de circulaţie a agentului termic, ce asigură circulaţia acestuia între condensatorul pompei de 
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căldură şi vasul de acumulare, fiind menţinută în regim permanent de funcţionare doar pompa de pe 

turul instalaţiei de încălzire. 

 

În cazul preparării apei calde menajere, programul orar a fost modificat de mai multe ori în timpul 

perioadei experimentale, în funcţie de necesităţi. Apa caldă menajeră este încălzită până la 

temperatura setată de utilizator, în intervalele de timp setate. În general, au fost setate pe perioada 

experimentală un număr de două, până la trei perioade a câte o jumătate de oră fiecare, pe parcursul 

zilei. Dacă în perioada de timp în care se solicită apă caldă menajeră temperatura apei calde din 

boiler scade sub valoarea setata cu 7 °C, pompa de căldură porneşte în regim de preparare apă caldă 

menajeră. 

 Analiza preliminară a comportării pompei de căldură 5.4.

Având în vedere perioada foarte lungă a experimentului, deci numărul foarte mare de fişiere cu date 

şi cantitatea foarte mare de informaţii înregistrate în fiecare fişier, pentru studiul comportării 

pompei de căldură, a fost realizată în prima etapă o analiză preliminară a perioadelor de pornire / 

oprire a echipamentului, în funcţie de temperatura exterioară. 

 

Ulterior, au fost alese câteva zile considerate reprezentative pentru condiţiile variate de lucru care se 

întâlnesc pe durata unui an, iar pentru aceste zile a fost realizat un studiu detaliat al comportării 

pompei de căldură. 

 

Prima etapă de studiu a comportării pompei de căldură constă în prezentarea modului de variaţie a 

numai unora dintre parametrii monitorizaţi, pentru o perioadă de timp de o lună, respectiv ianuarie 

2013 şi pentru o perioadă de timp de o săptămână, respectiv (8…14) ianuarie 2013. Perioada de 

studiu considerată, reprezintă mijlocul sezonului de iarnă, respectiv al sezonului de încălzire fiind 

din acest punct de vedere, o perioadă reprezentativă pentru comportarea echipamentului studiat. 

 

Această analiză este considerată preliminară, deoarece prezintă numai modul de variaţie a 

următorilor parametrii: 

- temperatura exterioară; 

- temperaturile pe turul şi returul pe circuitului de glicol; 

- temperaturile pe turul şi returul pe circuitului de încălzire; 

- temperatura de refulare a compresorului. 

 

Având în vedere durata relativ lungă, pentru care este realizată analiza preliminară a comportării 

pompei de căldură, pentru această analiză, au fost luate în considerare valorile parametrilor, 

înregistrate la intervale de 10 min. 

 

Scopul analizei preliminare a comportării pompei de căldură este identificarea din punct de vedere 

calitativ, a dependenţei dintre temperatura exterioară şi perioadele de funcţionare a echipamentului, 

caracterizate prin numărul de porniri şi timpii de funcţionare. 
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În Fig. 5.20 este prezentată curba de variaţie a temperaturii exterioare în luna ianuarie 2013 şi 

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

 
Fig. 5.20. Curba de variaţie a temperaturii exterioare, în luna ianuarie 2013 şi 

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

În intervalul de timp considerat, temperatura exterioară variază între (-17.2 … 10) °C. 

 

Se observă că în perioadele cu temperatură exterioară scăzută numărul de porniri ale 

echipamentului este mai mare, iar în perioadele cu temperatură exterioară ridicată  numărul de 

porniri ale echipamentului este mai mic.  

 

Astfel, în zilele din perioada (8…10) ianuarie (între minutele 11520…14400 pe grafic) valorile 

temperaturii exterioare sunt cuprinse între (-17.2…-0.6) °C, valorile medii fiind de  -12.21 °C;  

-10.11 °C şi -7.82 °C, iar numărul de porniri ale pompei de căldură în regim de încălzire 

corespunzător fiecărei zile este de 9, 10 şi 9. În această perioadă, pompa de căldură funcţionează 

între (422…484) minute / zi. Perioada medie pentru un ciclu de funcţionare este de aproximativ  

48 minute. 

 

Un număr mai mic de porniri în regim de încălzire (6 în fiecare zi) se observă în perioada 

(20…22) ianuarie (între minutele 28800…31680 pe grafic), când valorile temperaturilor exterioare 

sunt cuprinse între (-1.7...9.4) °C. În această perioadă temperatura exterioară prezintă variaţii mai 

mici faţă de alte zile, valorile medii ale temperaturilor înregistrate fiind de 0.33°C  

(20 ianuarie), 3.49 °C (21 ianuarie) şi 3.99 °C (22 ianuarie). În perioada (20…22) ianuarie, pompa 

de căldură funcţionează în regim de încălzire, în fiecare zi (254…266) minute. Media de 

funcţionare pentru un ciclu de încălzire calculată pentru perioada respectivă este de aproximativ 45 

minute. Se constată că ciclurile de funcţionare ale pompei de căldură au durată aproximativ egală 

fiind cuprinsă între (40…50) minute.  
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În Fig. 5.21 se prezintă variaţiile valorilor temperaturilor glicolului pe turul, respectiv returul 

circuitului primar în luna ianuarie, anul 2013. 

 

 
Fig. 5.21. Curba de variaţie a temperaturilor pe turul şi returul circuitului colectorului orizontal, în 

luna ianuarie 2013. 

 

Variaţia temperaturilor monitorizate pe turul colectorului (la ieşirea din vaporizatorul pompei de 

căldură) cu linie albastră şi variaţia temperaturilor monitorizate pe returul colectorului (la intrarea în 

vaporizator) cu linie roşie.  

 

Se observă că în timpul funcţionării pompei de căldură valorile temperaturilor pe turul circuitului 

primar sunt mai scăzute decât valorile pe returul acestuia. În perioadele în care pompa de căldură nu 

funcţionează, pompa de circulaţie a agentului pe bază de glicol vehiculat prin circuitul primar este 

în stare de repaus, prin urmare valorile temperaturilor înregistrate tind să crească, senzorii fiind 

amplasaţi în interiorul construcţiei încălzite.  

 

Temperaturile minime atât pe turul cât şi pe returul circuitului primar sunt atinse la finalul unui 

ciclu de funcţionare. Valoarea minimă a temperaturii măsurate pe turul circuitului primar 

înregistrată în luna ianuarie, este de -1.09 °C (la ora 13:10, în data de 26 ianuarie). Valoarea 

maximă atinsă este de 17.41 °C, valoare apropiată de temperatura interioară setată (20 °C). În cazul 

returului, valoarea minimă înregistrată în perioada considerată este de 2.78 °C. Valoarea minimă a 

temperaturii în cazul returului a fost înregistrată la aceeaşi oră şi dată ca şi în cazul turului. 

Diferenţa între valorile minime ale temperaturilor înregistrate pe turul şi returul circuitului primar 

este de 3.87 °C. Diferenţa medie între valorile înregistrate pe returul şi turul circuitului primar, în 

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură este de 4.04 °C. Producătorul pompei de căldură 

recomandă ca diferenţa între valorile temperaturilor pe turul şi returul circuitului primar să fie între 

(3…5) °C. Se constată astfel că circuitul colectorului geotermal este dimensionat corespunzător. 
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Se prezintă în continuare variaţia temperaturilor pe turul şi returul circuitului de încălzire din luna 

ianuarie a anului 2013.  

 

În Fig. 5.22 sunt prezentate şi perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. La fel ca şi în cazul 

temperaturilor de pe circuitul primar, se prezintă variaţia temperaturilor la intervale de 10 minute. 

 

 
Fig. 5.22. Curba de variaţie a temperaturilor pe turul şi returul circuitului de încălzire, în luna 

ianuarie 2013. 

 

Temperaturile pe turul şi returul circuitului de încălzire cresc în timpul funcţionării pompei de 

căldură. Acestea ating valori maxime în momentul opririi compresorului pompei de căldură, după 

care scad până la următoarea pornire, energia termică fiind preluată de ventiloconvectoare şi cedată 

aerului din interiorul construcţiei deservite.  

 

În cazul lunii ianuarie 2013, valoarea maximă a temperaturii înregistrată în cazul valorilor selectate 

cu frecvenţa de 10 minute, este de 42.43 °C (în data de 9 ianuarie). Se mai poate observa pe grafic 

încă o valoare mai mare de 40 °C spre finalul lunii (41.58 °C în data de 27 ianuarie). Aceste valori 

mari ale temperaturilor nu sunt în concordanţă cu setările pompei de căldură, temperaturi pe turul 

circuitului de încălzire mai mari de 40 °C apar conform curbei de variaţie a temperaturii pe tur 

prezentată în figura 4.3 pentru valori ale temperaturii exterioare mai mici de -20 °C. Temperatura 

necesară pentru prepararea apei calde menajere a agentului termic vehiculat prin serpentina 

boilerului este superioară temperaturii necesare a agentului termic pentru încălzire. Astfel, valori 

ridicate ale temperaturii agentului termic sunt înregistrate uneori la finalul ciclurilor de preparare 

apă caldă menajeră, datorită repoziţionării vanei cu trei căi în poziţia caracteristică modului de 

încălzire.  

 

Valoarea medie a temperaturilor în timpul funcţionării pompei de căldură în regim de încălzire pe 

tur este de 31.14 °C, iar pe retur de 27.07 °C. Diferenţa medie de temperatură între turul şi returul 

instalaţiei în timpul funcţionării pompei de căldură în regim de încălzire este de  4.07 °C. 
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În Fig. 5.24 se prezintă variaţia temperaturii de refulare, în luna ianuarie 2013. 

 

 
Fig. 5.23. Curba de variaţie a temperaturii de refulare, în luna ianuarie 2013. 

 

Se observă în Fig. 5.24 variaţiile temperaturii de refulare în perioadele de funcţionare şi în 

perioadele de repaus ale pompei de căldură.  

 

În cazul variaţiei temperaturii de refulare se observă că valorile temperaturilor sunt cuprinse între 

(≈20 … ≈70) °C. Valori superioare, de peste 70 °C sunt înregistrate în timpul funcţionării pompei 

de căldură în regim de preparare a apei calde menajere. În timpul funcţionării pompei de căldură în  

regim de încălzire, temperatura de refulare maximă atinsă este de 69.08 °C (în data de 2 ianuarie), 

iar valoarea minimă este de 20.36 °C (în data de 20 ianuarie). Valoarea minimă este apropiată de 

temperatura reglată a încăperii unde este amplasată pompa de căldură. Valori reduse ale 

temperaturii de refulare în perioadele de funcţionare ale pompei de căldură sunt înregistrate în 

momentul pornirii acesteia.  

 

Într-un ciclu de funcţionare valorile temperaturii de refulare cresc treptat, până în momentul opririi 

compresorului. Temperatura maximă înregistrată corespunde finalului unui ciclu de funcţionare a 

pompei de căldură în regim de preparare a apei calde menajere şi are valoarea de 101.58 °C (în data 

de 10 ianuarie).  

 

În continuare, se prezintă variaţia parametrilor studiaţi, pentru un interval mai scurt, de o 

săptămână. Se alege săptămâna a doua a lunii ianuarie, respectiv perioada cuprinsă între zilele  

(8…14), datorită variaţiilor mai mari a temperaturii exterioare din această perioadă.  
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În Fig. 5.24 se prezintă variaţia temperaturii exterioare, precum şi perioadele de funcţionare ale 

pompei de căldură: 

 

 
Fig. 5.24. Curba de variaţie a temperaturii exterioare, în a doua săptămână (zilele 8…14) a lunii 

ianuarie 2013 şi perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Valoarea minimă a temperaturii exterioare atinse este de -17.2 °C, în data de 8 ianuarie (între 

minutele 10510 şi 10550 pe grafic).  

 

Valoarea maximă a temperaturii exterioare este de 7.8 °C, în data de 14 ianuarie (la minutul 19520).  

 

Valoarea medie a temperaturilor monitorizate cu o frecvenţă de 10 minute în săptămâna  

(8…14) din luna ianuarie este de -6.1 °C.  

 

Pentru perioada considerată se identifică un număr de 77 de porniri, din care 57 de porniri 

corespund funcţionării pompei de căldură în regim de încălzire, iar 20 de porniri corespund 

funcţionării pompei de căldură în regim de preparare a apei calde menajere. Pompa de căldură a 

funcţionat aproximativ 2920 minute, din care 2585 minute în regim de încălzire şi 334 minute în 

regim de preparare apă caldă menajeră.  

 

În zilele (8...10) ianuarie cu valori medii ale temperaturilor exterioare mai scăzute  

(-12.21; -10.11 şi -7.82 °C) sunt identificate un număr de (9…10) porniri / zi, în regim de încălzire 

a pompei de căldură.  

 

Pentru perioada (11…14) ianuarie, temperaturile medii zilnice variază între (-5.56…-1.95) °C, 

numărul de porniri fiind mai mic (6…8).  
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Se prezintă în Fig. 5.25 variaţia temperaturilor pe turul şi returul circuitului primar, alături de 

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură pentru aceeaşi perioadă a lunii ianuarie.  

 

 
Fig. 5.25. Curba de variaţie a temperaturilor pe turul şi returul circuitului colectorului orizontal, în a 

doua săptămână (zilele 8…14) a lunii ianuarie 2013 şi perioadele de funcţionare ale pompei de 

căldură. 

 

În Fig. 5.25 se observă că în timpul funcţionării valorile temperaturilor soluţiei pe bază de glicol 

vehiculată prin sol scad, iar în perioadele de repaus valorile cresc. Între ciclurile de funcţionare 

succesive ale pompei de căldură valorile temperaturilor atât pe turul cât şi pe returul circuitului de 

glicol tind spre valoarea setată a temperaturii încăperii (20 °C) în care sunt amplasaţi senzorii astfel, 

temperatura maximă atinsă pe turul circuitului primar în timpul stagnării pompei de căldură are 

valoarea de 15.90 °C (în data de 14 ianuarie), iar temperatura maximă atinsă pe retur are valoarea 

de 15.58 °C (în data de 13 ianuarie).  

 

Temperaturile glicolului înregistrate înaintea pornirilor pompei de căldură au valori apropiate, dar 

sunt irelevante în studiul comportamentului solului ca acumulator de căldură. Temperatura minimă 

atinsă pe tur are valoarea de -0.74 °C (13 ianuarie; minutul 18550 a lunii), iar temperatura minimă 

atinsă pe retur are valoarea de 3.19 °C (atinsă în acelaşi moment ca şi valoarea minimă a 

temperaturii pe tur). Media valorilor temperaturilor în timpul funcţionării pompei de căldură pe tur 

este de 0.88 °C, iar pe retur este de 4.95 °C. Valorile minime ale temperaturii pe returul circuitului 

primar la finalul primelor trei cicluri de funcţionare (corespunzătoare minutelor: 10120, 10270 şi 

10420 din figura 4.10) sunt de 0.33; 0.35 şi 0.30 °C. În cazul valorilor turului, pentru aceleaşi 

momente valorile sunt: 4,26; 4.52 şi 4,32 °C.  

 

La finalul săptămânii analizate, ultimele trei valori atinse pe returul circuitului primar (aferente 

minutelor: 19880, 19930 şi 20100 din figura 4.10) sunt: 2.04; -0.46 şi -0.34 °C. În cazul valorilor 

turului, pentru aceleaşi momente valorile sunt: 5.21; 3.70 şi 3.82 °C. Se observă  că în cazul ambilor 

parametri monitorizaţi ai circuitului primar, valorile temperaturilor minime atinse la finalul 

ciclurilor de funcţionare nu diferă semnificativ între începutul şi finalul perioadei monitorizate.  

 

În timpul funcţionării pompei de căldură diferenţa între temperatura de pe returul circuitului primar 

şi turul circuitului primar este de aproximativ 4 °C. Transferul de căldură dintre colector şi sol este 

realizat predominant prin fenomenul de conducţie termică, în regim nestaţionar. Funcţionarea 

discontinuă a pompei de căldură contribuie la refacerea câmpului de temperaturi din sol, din 

preajma conductei colectorului, astfel temperaturile pe tur, respectiv retur nu variază semnificativ 
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de la un ciclu la altul, pentru o perioadă de o săptămână, chiar dacă săptămâna respectivă 

corespunde mijlocului sezonului rece, când temperatura exterioară şi a solului prezintă valori 

reduse. 

 

Se prezintă în continuare variaţia temperaturilor pe turul, respectiv returul instalaţiei de încălzire, 

pentru săptămâna analizată. 

 

 
Fig. 5.26. Curba de variaţie a temperaturilor pe turul şi returul circuitului de încălzire, în a doua 

săptămână (zilele 8…14) a lunii ianuarie 2013 şi perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Se observă în Fig. 5.26 că în zilele cu mai multe porniri, temperaturile maxime atinse pe turul şi 

returul instalaţiei de încălzire tind să aibă valori mai mari decât în zilele în care pompa de căldură 

porneşte mai rar. Temperatura maximă înregistrată pe turul instalaţiei are valoarea de 36.32 °C 

(atinsă în ziua de 8 ianuarie, în minutul 10570 a lunii), iar temperatura maximă atinsă pe returul 

instalaţiei are valoarea de 32.39 °C (fiind înregistrată în acelaşi moment cu temperatura maximă de 

pe tur). În data de 9 ianuarie (minutul 12710 de monitorizare) se înregistrează valoare de 42.34 °C 

pe turul instalaţiei de încălzire. Valoarea nu corespunde setărilor pompei de căldură pentru regimul 

de încălzire, fiind înregistrată cel mai probabil la finalul unui ciclu de preparare a apei calde, în 

urma repoziţionării vanei cu trei căi.  

 

Diferenţa dintre valorile înregistrate pe turul şi returul instalaţiei în timpul funcţionării pompei de 

căldură este de aproximativ 4 °C. 
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În Fig. 5.27 se prezintă variaţia temperaturii de refulare pentru săptămâna studiată a lunii ianuarie, 

alături de perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

 
Fig. 5.27. Curba de variaţie a temperaturii de refulare, în a doua săptămână (zilele 8…14) a lunii 

ianuarie 2013 şi perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

În cazul în care echipamentul termic funcţionează în regim de preparare apă caldă menajeră, 

graficul în care este reprezentată variaţia temperaturilor de refulare prezintă „vârfuri” date de valori 

mai mari de 70 °C. Temperatura maximă atinsă pe refularea compresorului este de  

101.58 °C (minutul 14100 de pe grafic).  

 

În cazul funcţionării în regim de încălzire pentru perioada analizată valoarea maximă a temperaturii 

de refulare este de 66.19 °C (în data de 8 ianuarie, minutul 10570 a lunii). Se constată că valoarea 

maximă a temperaturii de refulare în timpul funcţionării pompei de căldură în regim de încălzire 

este înregistrată  în momentul în care sunt înregistrate şi valorile maxime ale temperaturii pe turul, 

respectiv returul circuitului de încălzire. Valorile minime ale temperaturilor de refulare sunt 

cuprinse între 19 şi 30 °C şi corespund momentelor dinainte începerii unui ciclu de funcţionare a 

pompei de căldură. 

 Selecţia perioadelor de analiză detaliată  5.5.

Pentru studiul detaliat al parametrilor de funcţionare a pompei de căldură şi al corelaţiilor dintre 

aceştia, au fost alese anumite zile considerate reprezentative pentru perioadele de funcţionare a 

pompei de căldură.  

Astfel, au fost alese următoarele zile: 

- 15 ianuarie, mijlocul perioadei de iarnă calendaristică şi mijlocul sezonului de încălzire;  

- 15 martie, începutul primăverii calendaristice şi sfârşitul sezonului de încălzire; 

- 15 iulie, mijlocul perioadei de vară calendaristică şi mijlocul sezonului fără încălzire; 

- 15 noiembrie, sfârşitul toamnei calendaristice şi începutul sezonului de încălzire.  
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În  Tabelul 5.9 sunt prezentate curbele de variaţie a temperaturii exterioare şi perioadele de 

funcţionare ale pompei de căldură, pentru fiecare din cele 4 date calendaristice considerate 

reprezentative, în fiecare din cei 3 ani în care a fost realizat experimentul. 

 

Tabelul 5.9. Variaţia temperaturii exterioare şi perioadele de funcţionare ale pompei de căldură din 

datele de: 15.01, 15.03, 15.07 şi 15.11, în fiecare din cei 3 ani în care a fost realizat experimentul. 

 
2011.01.15 

 
2012.01.15 

 
2013.01.15 

(0…10)°C / 7 porniri 

(6 înc + 1 acm) 

(-10…0)°C / 11 porniri 

(9 înc + 2 acm) 

(0…10)°C /  8 porniri 

(6 înc + 2 acm) 

 
2011.03.15 

 
2012.03.15 

 
2013.03.15 

(0…20)°C / 4 porniri 

(3 înc + 1 acm) 

(0…10)°C / 8 porniri 

(7 înc + 1 acm) 

(-10…10)°C / 13 porniri 

(7 înc + 6 acm) 

 
2011.07.15 

 
2012.07.15 

 
2013.07.15 

(20…40)°C / 2 porniri / acm (20…40)°C / 1 pornire / acm (10…30)°C / 5 porniri / acm 

 
2011.11.15 

 
2012.11.15 

 
2013.11.15 

(-10…10) /  9 porniri 

(8 înc + 1 acm) 

(0…10)°C / 7 porniri 

(6 înc + 1 acm) 

(0…10)°C / 7 porniri 

(4 înc + 3 acm) 

înc - pompa de căldură funcţionează în regim de încălzire;  

acm - pompa de căldură funcţionează în regim de preparare apă caldă menajeră. 
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În Tabelul 5.10 este prezentat numărul perioadelor de funcţionare în perioadele de 24 ore 

considerate şi intervalele aproximative de variaţie a temperaturii exterioare. 

Tabelul 5.10. Variaţia temperaturii exterioare  și numărul perioadelor de funcţionare în 24 ore 
Interval 

temperturi 

Număr perioade de 

funţionare în 24 ore 
Data Nr. zile 

(20…40)°C numai pt. acm 2011.07.15; 2012.07.15 2 

(10...30)°C numai pt. acm 2013.07.15 1 

(0…20)°C 3 2011.03.15 1 

(0…10)°C 4...7 2011.01.15; 2013.01.15; 2012.03.15; 2012.11.15; 2013.11.15 5 

(-10…10)°C 7...8 2011.11.15; 2013.03.15 2 

(-10…0)°C 9 2012.01.15 1 

Din tabel au fost excluse perioadele de funcţionare datorate exclusiv preparării de apă caldă 

menajeră, deoarece aceste perioade nu depind de temperatura exterioară. 

 

Se observă că din cele 12 zile, respectiv date calendaristice, cele mai multe zile, în număr de 5, sunt 

caracterizate intervalul de variaţie a temperaturii exterioare de (0...10) °C. Acest interval de variaţie 

a temperaturii a fost întâlnit atât în zile de primăvară (1 zi), cât şi în zile de toamnă (2 zile) sau iarnă 

(2 zile).  

 

Intervalul de variaţie a temperaturii exterioare de (-10...0) °C, a fost întâlnit într-o singură zi de 

iarnă, iar intervalul de variaţie a temperaturii exterioare de (-10...10) °C, a fost întâlnit în două zile, 

una de primăvară şi una de toamnă.  

 

Aproape, toate zilele de toamnă, iarnă şi primăvară considerate, cu o sigură excepţie, s-au încadrat 

în intervalul de variaţie a temperaturii exterioare de (-10...10) °C. Se poate considera că acesta este 

un interval tipic de variaţie a temperaturii exterioare, în sezonul de încălzire.  

 

Într-o singură zi de vară, dintre cele considerate, temperatura exterioară a coborât până în jurul 

valorii de 10°C, iar în celelalte 2 zile de vară considerate, temperatura exterioară s-a încadrat în 

intervalul (20...40)°C. 

 

Din analiza valorilor prezentate în tabel, se observă că odată cu scăderea temperaturii exterioare, 

creşte numărul de porniri în 24 ore, ale pompei de căldură. 

 

Pentru stabilirea unei legături mai precise între numărul perioadelor de funcţionare şi temperatura 

exterioară, intervalele de câte 24 ore reprezentate de zilele considerate în această analiză 

preliminară, au fost împărţite fiecare în câte 8 ore. 

 

În tabelul alăturat este prezentat numărul perioadelor de funcţionare (în intervale de 8 ore) şi 

intervalul de variaţie a temperaturii exterioare în perioadele de 8 ore considerate. 

Tabelul 5.11. Variaţia temperaturii exterioare și numărul perioadelor de funcţionare în 8 ore 
Interval temperaturi Număr perioade de funcţionare în 8 ore 

(30…40) °C numai pt. acm 

(20…30) °C numai pt. acm 

(10…20) °C 1 

(0…10) °C 2...3 

(-10…0) °C 2...4 

Din tabel au fost excluse perioadele de funcţionare datorate exclusiv preparării de apă caldă 

menajeră, deoarece aceste perioade nu depind de temperatura exterioară. 
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Având în vedere că se constată o dependenţă reală între temperatura extrioară şi numărul 

perioadelor de funcţionare ale pompei de căldură, pentru studiul detaliat al funcţionării pompei de 

căldură a fost selectată câte o zi considerată reprezentativă pentru fiecare din sezoanele de 

funcţionare a pompei de căldură: 

- începutul sezonului de încălzire (sfârşitul toamnei calendaristice); 

- mijlocul sezonului de încălzire (mijlocul iernii calendaritice); 

- sfârşitul sezonului de încălzire (începutul primăverii calendaristic); 

- extra sezon de încălzire (mijlocul verii calendaristice). 

 

Zile considerate reprezentative au fost alese astfel încât şi temperaturile exterioare să fie tipice 

pentru perioadele respective. 

 

În tabelul alăturat sunt prezentate zilele caracteristice selectate şi considerate reprezentative pentru 

sezoanele de funcţionare a pompei de căldură, împreună cu intervalul de variaţie a temperaturii 

exterioare şi numărul perioadelor de funcţionare a echipamentului. 

 

Tabelul 5.12. Zile reprezentative selectate pentru studiul comportării pompei de căldură 

Perioada din an 
Interval 

temperturi 

Data 

considerată 

Număr perioade de 

funţionare în 24 ore 

Început sezon de încălzire (toamnă) ≈10 °C 2013.11.15 7 

Mijloc sezon de încălzire (iarnă) (-10…0) °C 2012.01.15 11 

Sfârşit sezon de încălzire (primăvară) (0…20) °C 2011.03.15 4 

Extra sezon de încălzire (vară) (20…40) °C 2011.07.15 numai pt. acm 

 

Pentru fiecare din zilele considerate se va efectua în continuare, o analiză detaliată a comportării 

pompei de căldură. 

 Analiza detaliată a comportării pompei de căldură 5.6.

Analiza variaţiei parametrilor pompei de căldură are scopul determinării modului de funcţionare a 

acestuia în anumite condiţii, astfel se prezintă variaţia în timp a parametrilor caracteristici pompei 

de căldură în zilele stabilite.  

 

Paramerii termofizici caracteristici funcţionării pompei de căldură au fost consideraţi:  

- temperatura exterioară; 

- temperatura turului şi returului colectorului; 

- temperatura turului şi returului sistemului de încălzire; 

- temperatura apei reci şi a apei calde menajere; 

- presiunea de condensare; 

- presiunea de vaporizare; 

- temperatura de refulare; 

- temperatura de subrăcire;  

- temperatura de supraîncălzire. 
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 Calculul temperaturilor de condensare şi vaporizare 5.6.1.

Având în vedere că nu au fost măsurate direct, temperaturile de condensare şi de vaporizare au fost 

calculate în funcţie de valorile presiunilor de condensare respectiv a presiunilor de vaporizare, care 

au fost măsurate. Modul de calcul a temperaturilor de saturaţie pe baza presiunilor a fost publicat în 

studiul (Todoran & Bălan 2014b). 

 

Se cunoaşte faptul că echipamentul termic utilizează agent frigorific R410A, acesta fiind format din 

două componente diferite (R32 şi R-125) în proporţii egale (50%-50%). Agentul frigorific utilizat 

este un amestec aproape azeotrop.  

 

Având în vedere faptul că senzorii de presiune sunt amplasaţi la ieşirea din vaporizator, respectiv 

condensator (după cum se poate observa pe figura 2.8 din capitolul 2), este necesară determinarea 

temperaturilor vaporilor saturaţi, respectiv a lichidului saturat în funcţie de presiunile monitorizate.  

 

Pentru calcul se utilizează programul CoolPack pentru a determina valorile temperaturilor agentului 

frigorific pentru presiuni cuprinse între 4 şi 40 de bari, cu un pas de 0,2 bari.  

 

Se obţin două seturi de valori ale temperaturilor de saturaţie (unul pentru temperatura lichidului 

saturat şi unul pentru temperatura vaporilor saturaţi).  

 

Valorile presiunilor şi ale celor două seturi de temperaturi aferente sunt transpuse întru-un fişier de 

calcul, pe trei coloane diferite, în programul Slide Write, specializat pentru interpolare, capabil să 

determine coeficienţii ecuaţiilor considerate, astfel încât ecuaţia rezultată să determine cât mai 

precis dependenţa între seturile de valori introduse.  

 

Pentru calculul temperaturilor de saturaţie a fost utilizată ecuaţia (Cleland 1986, 1994): 

,       (5.1) 

 

Având în vedere că agentul frigorific R410A prezintă o uşoară variaţie a temperaturii în timpul 

proceselor de vaporizare şi de condensare, au fost determinate temperaturile de saturaţie şi 

coeficienţii ecuaţiei indicate, atât pentru lichidul saturat cât şi pentru vaporii aturaţi.  

 

Programul Slide Write pune la dispoziţia utilizatorului şi o lista de funcţii predefinite, liniare şi non-

lineare. După selecţia funcţiilor predefinite şi a rulării iteraţiilor (în număr de 999), programul 

afişează funcţia care descrie cel mai bine curba de variaţie a temperaturilor în funcţie de presiuni şi 

coeficienţii acesteia. Pentru seturile de presiuni şi temperaturi introduse, ecuaţia rezultată pentru 

dependenţa temperaturii de saturaţie de presiunea de saturaţie este: 

 

.       (5.2) 

 

La fel ca şi în cazul ecuaţiei anterioare, au fost determinate două seturi de valori a coeficienţilor a0, 

a1 şi a2, aferente temperaturilor vaporilor şi a lichidului saturat. 
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Valorile coeficienţilor rezultaţi ai ambelor ecuaţii, a intervalului de încredere de 95% şi a 

coeficientului de determinare r
2
 se prezintă în Tabelul 5.13. 

Tabelul 5.13. Valorile coeficienţilor ecuaţiilor 5.1, 5.2  şi a coeficientului de determinare (r
2
) 

Ecuaţia Temp. sat. a0 a1 a2 r
2
 

Ec. (5.1) 
vapori -58.001±72,659 -137108.515±328751.154 -2282.142±2709,371 0.993 
lichid -58.108±73,347 -137562.126±332371,721 -2285.440±2734.360 0.993 

Ec. (5.2) 
vapori -133.131±0.105 81.049±0.090 0.239±0.000 0.999 

lichid -132.142±0.076 80.064±0.065 0.241±0.000 0.999 

Notaţie: „±” - constantele intervalului de încredere de 95%. 

În continuare se compară rezultatele obţinute pentru temperaturile de saturaţie, determinate cu cele 

două ecuaţii considerate.  

 

Se observă că în cazul ecuaţiei (5.1), valorile coeficienţilor prezentaţi în tabel variază mai mult faţă 

de valorile de referinţă decât în cazul ecuaţiei (5.2).  

 

Coeficientul de determinare aferent ecuaţiei (5.2) este mai apropiat de valoarea 1 decât în cazul 

ecuaţiei (5.1). 

 

În Tabelul 5.14 se prezintă câteva valori ale temperaturilor de referinţă și ale temperaturilor de 

saturaţie obţinute cu ajutorul ecuaţiilor (5.1) și (5.2). 

Tabelul 5.14. Valori ale temeraturilor d esaturaţie în funcţie de presiune 

Pres. 

[bar] 

T. vapori [°C] T. lichid [°C] 

t ref.  t ec. 5.1  t ec. 5.2 t ref.  t ec. 5.1  t ec. 5.2 

4 -20.27 -26.61 -20.27 -20.39 -26.75 -20.38 

8 0.06 0.04 0.06 -0.09 -0.11 -0.09 

12 13.60 15.34 13.61 13.44 15.18 13.44 

16 24.04 26.07 24.05 23.87 25.91 23.87 

20 32.65 34.33 32.65 32.47 34.16 32.48 

24 40.04 41.02 40.03 39.86 40.86 39.86 

28 46.54 46.66 46.53 46.36 46.49 46.36 
32 52.36 51.51 52.35 52.19 52.19 51.34 

36 57.64 55.77 57.64 57.49 55.61 57.49 

40 62.49 59.58 62.51 62.35 59.41 62.35 

Se observă că valorile temperaturilor de saturaţie obţinute cu ecuaţia (5.2) sunt foarte apropiate de 

valorile temperaturilor de referinţă.  
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În Fig. 5.28 se prezintă curbele de variaţie ale temperaturilor de referinţă și ale temperaturilor 

calculate. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 5.28. Temperaturile de saturaţie calculate și de referinţa a agentului frigorific  

pentru: a) vapori, b) lichid. 

 

Curbele de variaţie a temperaturilor de referinţă în funcţie de presiune se suprapun peste curbele de 

variaţie a temperaturilor calculate cu ecuaţia (6.2).  

 

Se prezintă în Fig. 5.29, diferenţele în grade Celsius (°C) între valorile temperaturii de referinţă și 

valorile temperaturilor de saturaţie obţinute cu ajutorul ecuaţiilor prezentate. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 5.29. Diferenţa între valorile temperaturii de referinţă și temperaturile calculate pentru  

a) vapori, b) lichid. 

 

Valoarea absolută a diferenţei maxime dintre valorile temperaturii de referinţă și valorile 

temperaturilor calculate este: 

- pentru vapori: 

6.34 °C cu ecuaţia 5.1; 

-0.02 °C cu ecuaţia 5.2; 

- pentru lichid: 

6.36 °C cu ecuaţia 5.1; 

-0.03 °C cu ecuaţia 5.2. 
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Luând în considerare rezultatele obţinute, se alege utilizarea ecuaţiei 5.2 pentru calculul 

temperaturilor de condensare, respectiv vaporizare în funcţie de presiunile monitorizate. 

 

Formula de calcul a temperaturilor de condensare şi vaporizare a agentului frigorific este 

implementată în registrele de calcul implementate în Excel, aferente zilelor propuse pentru analiza 

detaliată a comportării pompei de căldură.  

 Calculul coeficientului de performanţă 5.6.2.

Se prezintă în continuare metodologia de calcul a coeficientului de performanţă (COP) al pompei de 

căldură.  

 

Coeficientul de performanţă reprezintă parametrul energetic de performanţă al pompei de căldură. 

COPPC se calculează ca raportul dintre puterea termică a condensatorului ( KQ ) şi puterea electrică 

absorbită de compresor ( COW ). Relaţia de calcul a COPPC are forma: 

 

.
CO

K
PC

W

Q
COP




        (5.3) 

Puterea electrică absorbită de compresor nu este monitorizată direct şi s-a estimat, cu ajutorul 

ecuaţia de bilanţ termic pe pompa de căldură, ca fiind egală cu diferenţa dintre puterea termică de 

încălzire a pompei de căldură ( KQ ) şi puterea termică absorbită din sol cu ajutorul vaporizatorului  

( 0Q ): 

 

.0QQW KCO
         (5.4) 

Înlocuind ecuaţia (5.4) în ecuaţia (5.3) aceasta devine: 

 

.
.0QQ

Q
COP

K

K
PC 




       (5.5) 

În calcului COP sunt utilizate valorile monitorizate ale temperaturilor pe turul și returul 

colectorului, pe turul și returul circuitului de încălzire, precum și debitele vehiculate pe aceste 

circuite. Amplasarea senzorilor și a debitmetrelor poate fi observată în Fig. 5.9, din subcapitolul 

5.2.3.1. Datorită configuraţiei sistemului experimental, COPPC poate fi calculat doar pentru 

funcţionarea pompei de căldură în regim de încălzire, nu şi pentru funcţionarea în regim de 

preparare apă caldă menajeră. 
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Pentru calculul energiei termice absorbite din sol ( 0Q ) prin intermediul vaporizatorului, se 

utilizează relaţia: 

 

 kJΔTcmQ colectorglicolpglicol 0
    (5.6) 

unde: 

- glicolm - masa soluţiei de glicol vehiculată în intervalul dintre măsurători prin circuitul primar 

(sau vaporizator), în [kg]; 

- 
glicolpc - căldura specifică a soluţiei de glicol, în [kJ/kg·K]; 

- colectorT - diferenţa între temperaturile turului și returului circuitului colectorului [°C]. 

 

Pentru calculul energiei termice produse de pompa de căldură, se utilizează relaţia: 

 

  ,kJΔTcmQ încapapapaK       (5.7) 

unde: 

- apam - masa soluţiei de apă vehiculată în intervalul dintre măsurători prin instalaţia de 

încălzire (sau condensator), în [kg]; 

- 
apapc - căldura specifică a apei, în [kJ/kg·K]; 

- colectorT - diferenţa între temperaturile turului și returului circuitului de încălzire. 

 

Debitmetrele utilizate transmit data loggerului 1 impuls la 10 l de lichid vehiculat prin circuitele 

monitorizate. În vederea calculului maselor de lichid pe baza volumelor monitorizate, se utilizează 

formulele: 

  

 ;kgVm glicolglicolglicol       (5.8) 

 

unde: 

- glicolV - volumul soluţiei de glicol, în [m
3
]; 

- glicol - densitatea soluţiei de glicol, în [kg/m
3
], 

 

 ;kgVm apaapaapa        (5.9) 

 

unde: 

- apaV - volumul soluţiei de glicol, în [m
3
]; 

- apa - densitatea soluţiei de glicol, în [kg/m
3
]. 

 

Pentru obţinerea densităţilor și căldurilor specifice, se utilizează tabele cu valori ale acestor 

parametrii în funcţie de temperatură. Prin interpolare, se obţin valori ale densităţilor și căldurilor 

specifice, corespunzătoare valorilor medii ale temperaturilor dintre turul și returul circuitului 

primar, respectiv a circuitului de încălzire. 
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Turaţia pompelor de circulaţie este constantă. Volumele de lichid vehiculate în intervale de un 

minut, obţinute în urma monitorizării în zilele alese în vederea studiului detaliat sunt prezentate în 

Tabelul 5.15. 

 

Tabelul 5.15. Volumele utilizate în calculul COP 

Data Volum soluţie glicol [m
3
]x10

-3 
Volum apă [m

3
]x10

-3
 

15.11.2013 19.30
 

22.27 

15.01.2012 18.88 22.10 

15.03.2011 15.70 23.60 

 

Diferenţele minime determinate între volumele înregistrate se datorează: variaţiei densităţilor 

agenţilor termici vehiculaţi, variaţiei presiunilor de pe circuitul primar, respectiv de încălzire, 

apariţia aerului în circuite. 

 

Ţinând cont de faptul că monitorizarea parametrilor se face la intervale de 1 minut (60 secunde), 

puterile termice corespunzătoare intervalelor de monitorizare se obţine prin raportarea căldurii la 

intervalul de timp: 

][60

][
][ 0

0
s

kJQ
kWQ  ,       (5.10) 

 

respectiv: 

.
][60

][
][

s

kJQ
kWQ K

K        (5.11) 

 

Puterile obţinute au fost utilizate pentru calculul puterii electrice ( COW ) conform ecuaţiei (5.4) și 

calculul COP conform ecuaţiei (5.3). 

 

Coeficientul de performanţă al sistemului (COPSIS) se estimează ca fiind egal cu: 

 

,
total

K
SIS

W

Q
COP






       

(5.12) 

 

unde: 

- totalW - puterea electrică absorbită de compresor și de pompele de circulaţie a circuitului 

colectorului și a circuitului de încălzire, amplasate în pompa de căldură. 

 

Puterea electrică totală absorbită în timpul funcţionării este estimată ca fiind egală cu: 

 

21 PcPcCOtotal WWWW   ,      (5.13) 

unde: 

- COW  - puterea electrică absorbită de compresor, conform ecuaţiei (5.4); 

- 1PcW - puterea electrică nominală absorbită de pompa de pe circuitul cu glicol, prezentată în 

Tabelul 5.1, subcapitolul 5.2.2.1 (113 W); 

- 2PcW - puterea electrică nominală absorbită de pompa de circuitul de încălzire, prezentată în 

Tabelul 5.2, subcapitolul 5.2.2.1 (92 W). 
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 Comportarea pompei de căldură la sfârşitul toamnei 5.6.3.

În continuare se prezintă variaţiile parametrilor enumeraţi la începutul subcapitolului pentru ziua de 

15.11.2013, considerată reprezentativă pentru sfârşitul tomnei calendaristice și începutul sezonului 

de încălzire. În Fig. 5.30 este prezentată variaţia temperaturii exterioare. 

 
Fig. 5.30. Variaţia temperaturii exterioare în data de 15.11.2013 şi  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Valoarea maximă a temperaturii exterioare înregistrată în ziua de 15.11.2013 este de 12.8 °C, 

valoarea minimă de 5 °C, iar media valorilor este de 7.7 °C.  

 

Valorile reduse ale temperaturii exterioare determină intrarea în funcţiune a pompei de căldură 

pentru a produce agent termic vehiculat prin instalaţia de încălzire de 5 (cinci) ori, iar pentru a 

produce apă caldă menajeră de 2 (două) ori.  

 

Se observă că în prima parte a zilei (primele 500 minute) temperatura se păstrează relativ constantă 

(în jurul valorii de 7 °C) şi sunt înregistrate două porniri ale pompei de căldură în regim de 

încălzire. Urmează o perioadă de creştere (peste 10°C), cu un singur ciclu de funcţionare a pompei 

de căldură în regim de încălzire,  după care temperatura exterioară scade, până în jurul valorii de 

5°C, iar pompa de căldură porneşte de două ori în regim de încălzire.  

 

Durata de funcţionare a pompei de căldură este de aproximativ 121 minute din care: 

- 84 minute în regim de încălzire (5 cicluri), cu o durată medie a unui ciclu de 16.8 minute; 

- 37 minute în regim de preparare apă caldă menajeră (2 cicluri) cu o durată medie a unui 

ciclu de 18.5 minute. 
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În Fig. 5.31 se prezintă variaţia temperaturilor pe turul şi returul circuitului primar în data de 

15.11.2013, iar în Fig. 5.32 se prezintă variaţia temperaturilor pe turul şi returul agentului termic 

pentru încălzire, produs de pompa de căldură: 

 

 
Fig. 5.31. Variaţia temperaturii glicolului în data de 15.11.2013 şi  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 
Fig. 5.32. Variaţia temperaturii agentului termic vehiculat prin instalaţia de încălzire  în data de 

15.11.2013 şi perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Valoarea minimă înregistrată în timpul funcţionării pompei de căldură a temperaturii glicolului la 

intrarea în condensatorul pompei de căldură este de 11.09 °C (minutul 1306), iar valoarea minimă la 

ieşirea acestuia din condensator de 6.17 °C (minutul 1126). 

 

În perioadele identificate de funcţionare ale pompei de căldură, după intrarea în funcţiune a 

compresorului, temperaturile pe turul şi returul circuitului primar scad brusc. Pe perioada 

funcţionării pompei de căldură se observă că temperaturile monitorizate scad constant. Media dintre 

diferenţele temperaturilor pe returul și turul circuitului primar în timpul funcţionării, este de 4.66°C. 
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După oprirea pompei de căldură valorile temperaturilor monitorizate cresc spre valoarea setată a 

temperaturii interioare a camerei în care sunt amplasaţi senzorii, iar diferenţa dintre valorile 

temperaturilor pe turul și returul circuitului primar scade. 

 

În cazul temperaturilor monitorizate pe turul și returul circuitului de încălzire, valorile maxime 

înregistrate sunt: 30.29 °C (minutul 554) pe tur, respectiv 25.42 °C (minutul 554) pe retur. 

Diferenţa medie între temperatura pe tur și retur în timpul funcţionării este de 4.74 °C. 

 

Se observă pe graficul prezentat în figura 4.15 două puncte în care valorile temperaturilor pe tur 

sunt mai mari de 40 °C, fenomen datorat repoziţionării vanei cu trei căi la finalul unui ciclu de 

preparare a apei calde menajere. 

 

În timpul funcţionării pompei de căldură în regim de încălzire, valorile înregistrate pe turul și 

returul circuitului de încălzire cresc. 

 

După oprirea regimului de preparare a agentului termic pentru încălzire, se observă că valorile 

înregistrate pe turul circuitului de încălzire sunt apropiate de valorile înregistrate pe retur. Valorile 

înregistrate de ambii senzori tind să scadă constant, până în jurul valorii de 20 °C, în pauzele de 

funcţionare a pompei de căldură în regim de încălzire. 

 

În Fig. 5.33 se prezintă variaţia valorilor temperaturilor monitorizare pe conducta de alimentare cu 

apă rece a boilerului și pe conducta de apă caldă, prin intermediul căreia apa caldă produsă în boiler 

este distribuită la consumatori. 

 
Fig. 5.33. Variaţia temperaturii apei reci și apei calde menajere  în data de 15.11.2013 și perioadele 

de funcţionare ale pompei de căldură. 

În Fig. 5.33 se observă că valorile monitorizate pe conducta de apă caldă menajeră cresc brusc, în 

același timp valorile temperaturilor monitorizate pe conducta de apă rece scad. Fenomenul apare în 

timpul consumului de apă caldă. La acţionarea unui robinet de apă caldă, valorile temperaturilor 

monitorizate pe conducta de apă caldă cresc de la valoarea de aproximativ 20 °C (valoarea 

temperaturii încăperii în care sunt amplasaţi senzorii) la peste 40 °C. Temperatura maximă 

înregistrată a apei calde are valoarea de 46.63 °C (minutul 771).  

 

În cazul acţionărilor succesive a robinetelor de apă caldă menajeră într-un interval de timp scurt, se 

observă că temperaturile monitorizate nu se mai apropie de valoarea de 20 °C. Valoarea minimă a 

temperaturii apei reci este înregistrată este de 13.17°C (minutul 771). 
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În continuare se prezintă variaţia parametrilor circuitului frigorific din data de 15.11.2013. În Fig. 

5.34 se prezintă variaţia presiunii de vaporizare, iar în Fig. 5.35 se prezintă variaţia presiunii de 

condensare.  

 
Fig. 5.34. Variaţia presiunii de vaporizare în data de 15.11.2013 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 
Fig. 5.35. Variaţia presiunii de condensare în data de 15.11.2013 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Se observă în Fig. 5.34 că la începerea unui ciclu de funcţionare valorile presiunii de vaporizare 

scad brusc. Variaţia presiunii de vaporizare este determinată fie de schimbarea temperaturii 

mediului în care este amplasat circuitul frigorific (o variaţie lentă în timp), fie de pornirea 

compresorului (variaţie bruscă). Variaţii ale valorilor presiunii de vaporizare fără pornirea 

compresorului pot fi date și de pornirea pompei de circulaţie a agentului primar (între minutele 

≈750…800). Presiunea de vaporizare minimă atinsă are valoarea de 7.43 bari (minutul 1108). În 

timpul nefuncţionării pompei de căldură, presiunile de vaporizare tind spre valori cuprinse în 

intervalul (12…13) bari.  

 

În timpul repausului pompei de căldură, valorile redate ale presiunii de condensare sunt cuprinse 

între 11 și 13 bari, datorită echilibrării presiunii în circuitul frigorific.  
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Presiunea de condensare crește brusc la pornirea pompei de căldură, valoarea atinsă în timpul 

preparării apei calde menajere fiind de 37.74 bari (minutul 1278), iar în timpul producerii agentului 

de încălzire, de 19.68 bari (minutul 549).  

 

Se pot observa clar în Fig. 5.35 cele două cicluri de preparare a apei calde menajere, presiunile de 

condensare în aceste cazuri depășind valoarea de 35 bari. 

 

Se prezintă în continuare variaţia temperaturilor monitorizate: de refulare, de subrăcire și de 

supraîncălzire și variaţiile temperaturilor calculate: de condensare și vaporizare, pentru data de 

15.11.2013. 

 

 
Fig. 5.36. Variaţia temperaturii de refulare în data de 15.11.2013 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 
Fig. 5.37. Variaţia temperaturii de condensare și subrăcire în data de 15.11.2013 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Valori ridicate ale temperaturii de refulare sunt atinse în timpul încălzirii apei din boiler. Se atinge 

valoarea maximă de  90.05 °C (minutul 535).  
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În cazul funcţionării în modul de încălzire, valoarea maximă a temperaturii de refulare este de  

57.99 °C (minutul 550). Se observă că valorile atinse la finalul ciclurilor de încălzire sunt cuprinse 

între (50…60) °C.  

 

Valorile maxime ale temperaturilor de condensare prezentate în Fig. 5.37 sunt de: 61.14 °C 

(minutul 1278) - în regim de preparare a apei calde menajere și 34.00 °C (minutul 549) în regim de 

încălzire.  

 

Valorile maxime ale temperaturilor de subrăcire atinse sunt 47.10 °C (minutul 535) în regim de 

preparare a apei calde menajere și 25.56 °C (minutul 554) - în regim de încălzire.  

 

Se poate observa că valorile temperaturilor de refulare prezentate în Fig. 5.36 sunt superioare 

valorilor temperaturilor de condensare prezentate în Fig. 5.37, iar valorile temperaturilor de 

condensare sunt, la rândul lor, superioare valorilor temperaturilor de subrăcire.  

 

În Fig. 5.38 se prezintă variaţiile temperaturilor de supraîncălzire și vaporizare. 

 
Fig. 5.38. Variaţia temperaturii de supraîncălzire și vaporizare în data de 15.11.2013 și perioadele 

de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Se observă că după pornirea pompei de căldură valorile ambelor temperaturi scad brusc. În timpul 

funcţionării se înregistrează o scădere constantă, iar după oprirea pompei de căldură valorile 

temperaturilor cresc.  

 

Valoarea minimă a temperaturii de vaporizare este de 1.77 °C (minutul 1108), iar valoarea minimă 

a temperaturii de supraîncălzire este de de 11.18 °C (minutul 1291).  

 

Diferenţa medie în timpul funcţionării pompei de căldură între valorile temperaturii de 

supraîncălzire și ale temperaturii de vaporizare este de 8.49 °C.  

 

În continuare se prezintă regimul schimbătoarelor de căldură, caracteristic pentru perioada 

începutului sezoului de încălzire. Schimbătoarele de căldură se împart în două categorii: 

schimbătoarele de căldură care facilitează schimbul de căldură între sursa de temperatură dată, de la 

care pompa de căldură preia energie termică și circuitul frigorific și schimbătoarele de căldură care 



157 

 

facilitează schimbul de energie între circuitul frigorific și mediul la care se cedează căldura. 

Schimbătoarele de căldură din prima categorie sunt: solul, colectorul și vaporizatoul, iau 

schimbătoarele de căldură din a doua categorie sunt: condensatorul, instalaţia de încălzire, și mediul 

ambiant, în cazul funcţionării pompei de căldură în regim de încălzire, respectiv rezerzorul de 

preparare și stocare a apei calde menajere în cazul funcţionării pompei de căldură în regim de 

preparare a apei calde menajere. 

 

În Fig. 5.39 se prezintă regimul termic pentru sol şi vaporizator la finalul ciclului de funcţionare 

cuprins între minutele 419…439. 

 

 
Fig. 5.39. Regimul termic pentru sol și vaporizator, 

în data de 15.11.2013, minutul 439. 
Notaţii: t tur - temperatura soluţiei pe bază de glicol pe turul colectorului, respectiv la ieșirea din vaporizator,  

t retur - temperatura soluţiei pe bază de glicol pe returul colectorului, respectiv intrarea în vaporizator; 
t sî - temperatura supraîncălzire; STT 15 - temperatura solului, la 15 cm de colector în zona turului; 

STC - temperatura solului în zona centrală a colectorului; 

STR 15 - temperatura solului, la 15 cm de colector în zona returului. 

 

Se observă că temperatura solului este mai ridicată decât temperatura soluţiei pe bază de glicol 

vehiculată prin colectorul orizontal. Valorile temperaturii solului sunt cuprinse între  

(11.70 … 13.30) °C.  

 

Soluţia pe bază de glicol, vehiculată prin intermediul colectorului, preia căldură de la sol, astfel 

temperatura acesteia crește de la 6.32 la 11.28 °C. Diferenţa între valorile temperaturilor solului și 

valorile temperaturilor soluţiei pe bază de glicol sunt cuprinse între (2.02…5.38) °C.  

 

Agentul frigorific preia căldură de la soluţia pe bază de glicol. Temperatura de vaporizare a 

agentului frigorific este de 3.75 °C. După procesul de vaporizare, vaporii sunt supraîncălziţi până la 

valoarea de 8.83 °C. Diferenţele între valorile temperaturilor soluţiei pe bază de glicol și agentul 

frigorific sunt cuprinse între (2.45…2.57) °C. 

 

Se prezintă în continuare regimul schimbătoarelor de căldură: condensator, instalaţie de încălzire și 

a mediului ambiant în cazul funcţionării pompei de căldură în regim de încălzire. 
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În Fig. 5.40 se prezintă regimul termic pentru condensator împreună cu temperatura setată a aerului 

în spaţiului deservit. 

 

 
Fig. 5.40. Regimul termic pentru condensator şi temperatura setată a aerului din spaţiul încălzit,  

în data de 15.11.2013, minutul 439. 
Notaţii: t tur -  temperatura agentului termic pe turul instalaţiei de încălzire, respectiv la ieșirea din condensator; 

t retur -  temperatura agentului termic pe returul instalaţiei de încălzire, respectiv la intrarea în condensator; 

 t sr - temperatura de subrăcire; t k - temperatura de condensare; t ref - temperatura de refulare; 

t int - temperatura reglată a aerului din interiorul construcţiei. 

 

Temperatura agentului frigorific la intrarea în condensator (t ref) este de 54.09 °C, iar la ieșirea din 

acesta (t sr) de 27.68 °C. Temperatura agentului termic vehiculat prin instalaţia de încălzite, variază 

între valorile (25.40…30.30) °C. Valorile temperaturilor agentului frigorific în condensator sunt 

mai mari decât a agentului termic cu (2.78…23.79) °C. 

 

Valorile agentului termic vehiculat prin instalaţia de încălzire sunt superioare temperaturii interioare 

setate, cu (5.40…10.30) °C. 

 

În cazul funcţionării în regim de preparare a apei calde menajere, se optează pentru analiza 

schimbătoarelor de căldură pe baza valorilor temperaturilor înregistrate la finalul primului ciclu de 

funcţionare (minutul 535). 

 

Întrucât parametrii colectorului (t tur; t retur) și ai vaporizatorului (presiune vaporizare - implicit 

temperatura de vaporizare și temperatura de supraîncălzire) nu variază semnificativ în decursul unui 

ciclu de preparare a apei calde menajere, comparativ cu un ciclu de încălzire, se prezintă doar 

regimul schimbătoarelor de căldură utilizate în cedarea energiei termice apei calde menajere. Se vor 

reprezenta astfel temperatura apei reci (t ar)  la intrarea în rezervorul de preparare și stocare a apei 

calde, temperatura apei calde (t acm) la ieșirea din rezervor, precum și temperaturile agentului 

frigorific (t sr, tk și t ref) de la intrarea până la ieșirea din condensator. 
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Se prezintă în Fig. 5.41 regimul termic al condensatorului şi rezervorului de apă caldă, aferent  

finalului primului ciclu  de preparare a apei calde. 

 

 
Fig. 5.41. Regimul termic al condensatorului şi rezervorului de apă caldă menajeră, 

în data de 15.11.2013, minutul 535. 
Notaţii: t ar -  temperatura apei reci, la intrarea în rezervor; t acm -  temperatura apei calde la ieșirea din rezervor; 

 t sr - temperatura de subrăcire; t k - temperatura de condensare; t ref - temperatura de refulare; 

 

La intrarea în rezervorul utilizat pentru prepararea și stocarea apei calde menajere, temperatura apei 

reci este de 13.17 °C , iar la ieșire aceasta are valoarea de 45.00 °C. 

 

Valorile temperaturilor agentului frigorific sunt cuprinse între (51.10…90.05) °C. Se observă că 

aceste valori sunt superioare valorilor înregistrate în ciclul de încălzire: (27.68…54.09) °C. 

Valoarea temperaturii de condensare 61.05 °C este mai mare decât valoarea temperaturii de 

condensare înregistrată la finalul ciclului de încălzire (32.35 °C). 

 

În cazul zilei de 15.11.2013, zi reprezentativă pentru începutul sezonului rece, respectiv începutul 

sezonului de încălzire, variaţia valorilor puterilor și a coeficientului de performanţă al pompei de 

căldură sunt prezentate în Fig. 5.42. 

 
Fig. 5.42. Variaţiile puterilor și a coeficientului de performanţă al pompei de căldură,  

în timpul perioadelor de funcţionare, în data de 15.11.2013. 
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Întrucât pompa de căldură funcţionează perioade relativ scurte în comparaţie cu durata unei zile, se 

alege a doua perioadă de funcţionare, cuprinsă între minutele (419…439), în vederea prezentării 

detaliate a variaţiei valorilor puterilor și a coeficientului de performanţă.  

 

În Fig. 5.43 se prezintă variaţiile puterilor și a coeficientului de performanţă al pompei de căldură în 

perioada aleasă. 

 

 
Fig. 5.43 Variaţiile puterilor și a coeficientului de performanţă al pompei de căldură  

în perioada de funcţionare dintre minutele 419…439, din data de 15.11.2013. 

 

În ziua de 15.11.2013 se identifică un număr de 5 perioade de funcţionare, cu o durată totală de 84 

minute. Temperatura exterioară variază între (5…12.8) °C, iar media acesteia este de 7.70 °C. 

  

În perioadele de funcţionare, din data de 15.11.2013: 

- temperatura monitorizată  a apei pe turul instalaţiei de încălzire (la ieșirea din condensator) 

variază între (24.65…30.29) °C; 

- temperatura monitorizată a apei pe returul instalaţiei de încălzire (la intrarea în condensator 

variază între (20.08…25.42) °C; 

- temperatura monitorizată a soluţiei de glicol pe turul circuitului primar valorile  

(la ieșirea din vaporizator) variază între (6.17…8.63) °C; 

- temperatura monitorizată a soluţiei de glicol pe returul circuitului primar valorile  

(la întrarea în vaporizator) variază între (11.09…12.76) °C; 

- puterea de încălzire calculată variază între (7.01…7.74) kW; 

- puterea absorbită din sol calculată variază între (5.76…6.67) kW; 

- puterea electrică absorbită de compresor estimată variază între (0.83…1.55) kW; 

- puterea electrică totală absorbită variază între (1.04…1.76) kW; 

- COPPC estimat variază între (4.72…8.59); 

- COPSIS estimat variază între (4.17…6.89). 
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 Comportarea pompei de căldură în mijlocul iernii 5.6.4.

În continuare se prezintă variaţiile parametrilor pompei de căldură din data de 15.01.2012, 

considerată reprezentativă pentru mijlocul perioadei de iarnă calendaristică și mijlocul sezonului de 

încălzire.  

 

În data de 15.01.2012, se identifică 11 perioade de funcţionare a pompei de căldură, cu o durată 

totală de 462 de minute din care: 

- 402 minute în regim de încălzire (9 cicluri), cu o durată medie a unui ciclu de 44.66 

minute; 

- 61 minute în regim de preparare apă caldă menajeră (2 cicluri), cu o durată medie a unui 

ciclu de 30.5 minute. 

 

În vederea calculului duratei medii a unui ciclu de funcţionare în regim de încălzire se poate face 

abstracţie de prima perioadă de funcţionare identificată (cu o durată de 13 minute), întrucât aceasta 

reprezintă finalul unei perioade de încălzire din ziua precedentă. Durata medie rezultată este de 48,6 

minute (aproape 50 minute). 

 

În Fig. 5.44 se observă variaţia temperaturii exterioare, iar în partea inferioară se poate observa 

starea de funcţionare a pompei de căldură. 

 

 
Fig. 5.44. Variaţia temperaturii exterioare în data de 15.01.2012 și perioadele de funcţionare ale 

pompei de căldură. 

 

Valorile reprezentative ale temperaturilor înregistrate în data de 15.01.2012 sunt: minimă -6.7 °C și 

maximă -0.6 °C. Valoarea medie a temperaturilor este de -3.6 °C.  

 

Temperatura exterioară nu variază mult în perioada monitorizată, amplitudinea totală fiind egală cu 

6.1 °C.  

 

Numărul de porniri ale pompei de căldură în regim de încălzire este distribuit uniform pe durata 

zilei monitorizate, la 8 ore fiind înregistrate (2…3) porniri. 
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În Fig. 5.45 se prezintă variaţiile temperaturilor pe turul și returul circuitului primar. 

 

 
Fig. 5.45. Variaţia temperaturii glicolului în data de 15.01.2012 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Valorile temperaturilor înregistrate pe turul și returul circuitului primar scad brusc la punerea în 

funcţiune a pompei de căldură. Se observă o scădere mai puţin pronunţată a valorilor temperaturilor 

monitorizate după primele (1…3) minute de funcţionare. 

  

După oprirea pompei de căldură este înregistrată o creștere pronunţată a valorilor temperaturilor 

înregistrate.  

 

În timpul timpul funcţionării pompei de călzură temperatura minimă atinsă pe tur este de  

-0.75 °C (minutul 465), iar pe retur de 2.95 °C (minutul 496).  

 

Diferenţa medie între valorile temperaturilor înregistrate pe tur și valorile temperaturilor înregistrate 

pe retur este de 3.84 °C. 
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În Fig. 5.46 se prezintă variaţia temperaturilor monitorizate pe turul și returul circuitului de 

încălzire, din data de 15.01.2012, iar în Fig. 5.47 se prezintă variaţia temperaturilor monitorizate pe 

conducta de apă rece și apă caldă menajeră. 

 

 
Fig. 5.46. Variaţia temperaturii agentului termic vehiculat prin instalaţia de încălzire  în data de 

15.01.2012 și perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

 
Fig. 5.47. Variaţia temperaturii apei reci și apei calde menajere  în data de 15.01.2012 și perioadele 

de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Se poate observa că temperatura turului agentului termic vehiculat prin instalaţia de încălzire crește 

în timpul funcţionării compresorului, diferenţa dintre temperatura turului și returului circuitului de 

încălzire fiind mărită brusc, iar la oprirea compresorului temperatura turului scade, datorită 

funcţionării pompei circuitului secundar, până la valoare temperaturii returului. Cele două curbe 

descrise de variaţiile temperaturilor pe turul și returul circuitului de încălzire ajung astfel să se 

suprapună pentru o perioadă scurtă de timp, între două cicluri de funcţionare.  
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În Fig. 5.47 se pot observa un număr de aproximativ zece acţionări a unui robinet de consum. În 

timpul consumului de apă caldă valorile temperaturilor înregistrate pe conducta de apă caldă cresc 

brusc, iar cele înregistrate pe conducta de apă rece scad brusc. Sunt reprezentate variaţiile 

temperaturilor la intervale de un minut, iar debitul de apă caldă furnizat la un consumator poate fi 

reglat de utilizator, astfel numărul de acţionări nu poate fi stabilit cu exactitate la acţionări frecvente 

și de durată scurtă ale unui consumator.  

 

Valoarea maximă înregistrată a temperaturii pe conducta de apă caldă este de 42.04 °C (minutul 

1197), iar valoarea minimă atinsă este de 23.91 °C (minutul 1190), valoare apropiată de temperatura 

ambientală reglată în încăperea în care sunt amplasaţi senzorii.  

 

În cazul temperaturilor monitorizate pe conducta de apă rece valoarea minimă înregistrată este de 

4.22 °C (minutul 903). Apa rece este furnizată prin reţeaua de distribuţie a apei potabile la 

temperatura constantă. Temperatura apei reci cu care este alimentat boilerul poate fi estimată ca 

fiind egală cu valoarea minimă a temperaturii înregistrată de senzorul montat pe conducta de 

alimentare a boilerului. 

 

În Fig. 5.48 se prezintă variaţia presiunii de vaporizare, din data de 15.01.2012.  

 

 
Fig. 5.48. Variaţia presiunii de vaporizare în data de 15.01.2012 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 
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În Fig. 5.49 variaţia presiunii de condensare, din data de 15.01.2012. 

 

 
Fig. 5.49. Variaţia presiunii de condensare în data de 15.01.2012 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

Se observă în Fig. 5.48 că valorile presiunii de vaporizare scad brusc, până sub valoare de  

7 bari, la pornirea pompei de căldură.  

 

În timpul funcţionării se poate observa menţinerea unei tendinţe de scădere lentă a valorilor 

presiunilor de vaporizare.  

 

La oprirea pompei de căldură, valorile presiunilor cresc rapid până la valoarea aproximativă de  

9 bari, fenomen urmat de o creștere mai lentă până în jurul valorii de 11 bari. Valoarea minimă a 

presiunii de vaporizare atinsă este de 6.46 bari (între minutele 464…468).  

 

În Fig. 5.49 se observă variaţia presiunii de condensare. Se observă că în starea de repaus a pompei 

de căldură presiunea de vaporizare are valori apropiate de 10 bari.  

 

Valorile presiunii de condensare cresc brusc la punerea în funcţiune a pompei de căldură, în modul 

de încălzire acestea variază între 20…25 bari, iar în modul de preparare a apei calde menajere se 

observă că valorile presiunii cresc peste 30 bari.  

 

Valoarea maximă a presiunii de condensare din ziua prezentată este de 30.92 bari (minutul 497). 

Valoarea maximă este atinsă în primul ciclu de preparare a apei calde menajere, identificat în ziua 

studiată. În al doilea ciclu de preparare a apei calde menajere, valoarea presiunii atinse este de 30.85 

bari (minutul 945).  

 

În cazul funcţionării pompei de căldură în modul de încălzire, valoarea maximă a presiunii de 

condensare atinse este de 23.75 bari (minutul 1381). 
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Variaţia temperaturii de refulare, monitorizată în ziua de 15.01.2012 este prezentată în Fig. 5.50. 

 

 
Fig. 5.50. Variaţia temperaturii de refulare în data de 15.01.2012 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Se observă că în timpul funcţionării pompei de căldură valorile temperaturii de refulare cresc 

semnificativ. Valorile maxime atinse la finalul ciclurilor de preparare a agentului termic necesar 

instalaţiei de încălzire sunt aproximativ egale cu 70 °C (maxima fiind egală cu 72 °C, în minutul 

306).  

 

Se observă pe figură valori maxime atinse între (80…90) °C, în cazul celor două cicluri identificate 

de preparare a apei calde menajere. Valoarea maximă înregistrată este de 87.66 °C (minutul 497), 

corespunzătoare finalului primului ciclu de preparare a apei calde menajere. La finalul celui de-al 

doilea ciclu de preparare a apei calde menajere se înregistrează valoarea maximă de 81.91 °C 

(minutul 945).  

 

Se observă că imediat după oprirea compresorului circuitului frigorific, valorile temperaturilor de 

refulare scad până în momentul începerii unui nou ciclu de funcţionare.  

 

Între ciclurile de încălzire valorile temperaturilor de refulare ajung până la valori cuprinse în 

intervalul (20…30) °C. Se observă că primul ciclu de preparare a apei calde menajere este precedat 

de un ciclu de funcţionare în regim de încălzire, iar după al doilea ciclu de preparare a apei calde 

menajere, echipamentul termic pornește la scurt timp în regim de încălzire.  

 

Datorită perioadei scurte dintre succesiunea ciclurilor de funcţionare ale pompei de căldură 

(încălzire / apă caldă, respectiv apă caldă / încălzire), temperaturile de refulare nu scad la fel de 

mult ca în perioada cuprinsă între două cicluri de încălzire. 
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Se prezintă în Fig. 5.51 variaţiile temperaturilor de condensare și subrăcire, iar în Fig. 5.52 variaţiile 

temperaturilor de vaporizare și supraîncălzire. 

 
 

Fig. 5.51. Variaţia temperaturii de condensare și subrăcire în data de 15.01.2012 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 
Fig. 5.52. Variaţia temperaturii de supraîncălzire și vaporizare în data de 15.01.2012 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Se observă în Fig. 5.51 că valorile temperaturilor de condensare și subrăcire cresc în timpul 

funcţionării pompei de căldură.  

 

Valorile temperaturilor de condensare sunt calculate pe baza valorilor presiunilor de condensare 

măsurate. Se observă astfel în timpul de repaus al pompei de căldură o ușoară tendinţă de creștere a 

valorilor temperaturilor de condensare obţinute în urma calculului.  
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Valorile temperaturilor de condensare și a celor de vaporizare, obţinute în maniera prezentată la 

începutul subcapitolului au relevanţă pentru perioadele de funcţionare ale pompei de căldură.  

 

Valoarea maximă a temperaturii de condensare obţinută este de 52.32 °C (minutul 497), aceasta 

fiind atinsă la finalul primului ciclu de preparare apă caldă menajeră din data de 15.01.2012.  

 

La finalul celui de-al doilea ciclu de preparare a apei calde menajere, valoarea temperaturii de 

condensare este de 52.23°C (minutul 945).  

 

Se observă că în timpul funcţionării a pompei de căldură în regim de încălzire, valorile 

temperaturilor de condensare variază între ≈(35...41) °C, valorile maxime fiind mai mici decât în 

cazul funcţionării echipamentului în regim de preparare a apei calde menajere.  

 

Pentru temperatura de subrăcire, se înregistrează maxime de 41.45 °C (minutul 497) și 40.47 °C 

(minutul 945), ambele la finalul celor două cicluri de preparare a apei calde menajere.  

 

În cazul funcţionării în regim de încălzire, valorile temperaturii de subrăcire variază între 

≈(24…33) °C. În timpul funcţionării pompei de căldură, diferenţa medie între valorile 

temperaturilor de condensare și valorile temperaturilor de subrăcire este de aproximativ 8.31 °C. 

 

În cazul variaţiei temperaturilor de supraîncălzire și vaporizare, se observă că la pornirea pompei de 

căldură valorile acestora scad brusc. Urmează o scădere mai lentă în timpul funcţionării, iar după 

oprirea echipamentului valorile ambilor parametri cresc. Valorile minime sunt atinse la fianlul 

ciclurilor de funcţionare a pompei de căldură.  

 

Valoarea temperaturii de vaporizare minimă este de -2.11 °C (între minutele 464…469), iar 

valoarea minimă înregistrată a temperaturii de supraîncălzire este de 3.87 °C (minutul 484).  

 

Diferenţa medie între valorile temperaturilor de supraîncălzire și vaporizare, în timpul funcţionării 

este de 6.44 °C. 
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În Fig. 5.53 se prezintă regimul termic pentru sol şi vaporizator la finalul ciclului de funcţionare 

cuprins între minutele (253…306) din data de 15.01.2012. Valorile temperaturilor utilizate în 

reprezentarea grafică corespund ultimului minut a ciclului de funcţionare (minutul 306). 

 

 
Fig. 5.53. Regimul termic pentru sol și vaporizator, 

 în data de 15.01.2012, minutul 306. 
Notaţii: t tur - temperatura soluţiei pe bază de glicol pe turul colectorului, respectiv la ieșirea din vaporizator,  

t retur - temperatura soluţiei pe bază de glicol pe returul colectorului, respectiv intrarea în vaporizator; 

t sî - temperatura supraîncălzire; STT 15 - temperatura solului, la 15 cm de colector în zona turului; 
STC - temperatura solului în zona centrală a colectorului; 

STR 15 - temperatura solului, la 15 cm de colector în zona returului. 

 

Se observă că temperatura solului este mai ridicată decât temperatura soluţiei pe bază de glicol 

vehiculată prin colectorul orizontal. Valorile temperaturii solului sunt cuprinse între  

(5.00 … 7.20) °C. 

 

Valoarea minimă a temperaturii solului corespunde zonei centrale a colectorului. 

 

Temperatura soluţiei pe bază de glicol crește de la -0.34 °C la 3.28 °C. Diferenţa între valorile 

temperaturilor solului și valorile temperaturilor soluţiei pe bază de glicol sunt cuprinse între 

(3.92…7.04) °C.  

 

Temperatura de vaporizare a agentului frigorific este de -1.82 °C. După procesul de vaporizare, 

vaporii sunt supraîncălziţi până la valoarea de 1.23 °C. Diferenţele între valorile temperaturilor 

soluţiei pe bază de glicol și agentul frigorific sunt cuprinse între (1.48…2.05) °C. 

 

Se prezintă în continuare regimul schimbătoarelor de căldură: condensator, instalaţie de încălzire și 

a mediului ambiant în cazul funcţionării pompei de căldură în regim de încălzire.  
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În Fig. 5.59 se prezintă regimul termic pentru condensator împreună cu temperatura setată a aerului 

în spaţiului deservit. 

 

 
Fig. 5.54. Regimul termic pentru condensator şi temperatura setată a aerului din spaţiul încălzit,  

în data de 15.01.2012, minutul 306. 
Notaţii: t tur -  temperatura agentului termic pe turul instalaţiei de încălzire, respectiv la ieșirea din condensator; 

t retur -  temperatura agentului termic pe returul instalaţiei de încălzire, respectiv la intrarea în condensator; 

 t sr - temperatura de subrăcire; t k - temperatura de condensare; t ref - temperatura de refulare; 
t int - temperatura reglată a aerului din interiorul construcţiei. 

 

Temperatura agentului frigorific la intrarea în condensator (t ref) este de 72.00 °C, iar la ieșirea din 

acesta (t sr) de 37.08 °C. Temperatura agentului termic vehiculat prin instalaţia de încălzite, variază 

între valorile (34.00…39.90) °C. Valorile temperaturilor agentului frigorific în condensator sunt 

mai mari decât a agentului termic cu (3.08…32.10) °C. 

 

Valorile agentului termic vehiculat prin instalaţia de încălzire sunt superioare temperaturii interioare 

setate, cu (14.00…19.90) °C. 

 

În cazul funcţionării în regim de preparare a apei calde menajere, se optează pentru analiza 

schimbătoarelor de căldură pe baza valorilor temperaturilor înregistrate la finalul primului ciclu de 

funcţionare ( minutul 497). 

 

 

  



171 

 

În Fig. 5.55 se prezintă regimul termic al condensatorului şi rezervorului de apă caldă menajeră 

aferente finalului primului ciclu  de preparare a apei calde. 

 

 
Fig. 5.55. Regimul termic al condensatorului şi rezervorului de apă caldă menajeră, 

în data de 15.01.2012, minutul 497. 
Notaţii: t ar -  temperatura apei reci, la intrarea în rezervor; t acm -  temperatura apei calde la ieșirea din rezervor; 

 t sr - temperatura de subrăcire; t k - temperatura de condensare; t ref - temperatura de refulare; 

 

La intrarea în rezervorul apei calde menajere, temperatura apei reci este de 4.22 °C , iar la ieșire 

aceasta are valoarea de 45.00 °C. 

 

Valorile temperaturilor agentului frigorific în regim de preparare a apei calde menajere sunt 

cuprinse între (45.45…87.66) °C. Se observă că aceste valori sunt superioare valorilor înregistrate 

în ciclul de încălzire (37.08…72.00) °C. Valoarea temperaturii de condensare 52.32 °C este mai 

mare decât valoarea temperaturii de condensare înregistrată la finalul ciclului de încălzire  

(41.32 °C). 

 

În cazul zilei de 15.01.2012, zi reprezentativă pentru mijlocul sezonului rece, respectiv mijlocul 

sezonului de încălzire, variaţia valorilor puterilor și a coeficientului de performanţă al pompei de 

căldură sunt prezentate în Fig. 5.56. 

 
Fig. 5.56. Variaţiile puterilor și a coeficientului de performanţă al pompei de căldură  

în timpul perioadelor de funcţionare, în data de 15.01.2012. 
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În ziua de 15.01.2012 se identifică un număr de 9 perioade de funcţionare, cu o durată totală de 402 

minute. Temperatura exterioară variază între (-6.70…-0.60) °C, iar media este de -3.60 °C. 
 

În perioadele de funcţionare, din data de 15.01.2012: 

- temperatura monitorizată  a apei pe turul instalaţiei de încălzire (la ieșirea din condensator) 

variază între (34.00…40.03) °C; 

- temperatura monitorizată a apei pe returul instalaţiei de încălzire (la intrarea în condensator 

variază între (28.04…36.03) °C; 

- temperatura monitorizată a soluţiei de glicol pe turul circuitului primar valorile  

(la ieșirea din vaporizator) variază între (-0.75…1.68) °C; 

- temperatura monitorizată a soluţiei de glicol pe returul circuitului primar valorile  

(la întrarea în vaporizator) variază între (2.95…5.90) °C; 

- puterea de încălzire calculată variază între (5.78…6.96) kW; 

- puterea absorbită din sol calculată variază între (4.30…5.18) kW; 

- puterea electrică absorbită de compresor estimată variază între (1.28…2.14) kW; 

- puterea electrică totală absorbită variază între (1.49…2.34) kW; 

- COPPC estimat variază între (3.18…5.05); 

- COPSIS estimat variază între (2.90…4.35). 

 

În Fig. 5.57 se prezintă variaţiile puterilor și a coeficientului de performanţă al pompei de căldură în 

a treia perioada de funcţionare, cu o durată de 53 minute  cuprinsă între minutele (253…306).  

 

 
Fig. 5.57 Variaţiile puterilor și a coeficientului de performanţă al pompei de căldură,  

în perioada de funcţionare dintre minutele (253…306), din data de 15.01.2012. 
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 Comportarea pompei de căldură la începutul primăverii 5.6.5.

Se prezintă în continuare variaţia parametrilor pompei de căldură din ziua 15.03.2011, zi 

reprezentativă pentru începutul primăverii calendaristice și sfârșitul sezonului de încălzire.  

 

În urma analizei datelor experimentale se identifică un număr de 4 perioade de funcţionare a 

pompei de căldură, cu o durată totală de aproximativ 198 de minute din care: 

- 139 minute în regim de încălzire (3 cicluri), cu o durată medie a unui ciclu de  

46.33 minute; 

- 59 minute în regim de preparare apă caldă menajeră (1 ciclu). 

 

În Fig. 5.58 se prezintă variaţia temperaturii exterioare și perioadele de funcţionare ale pompei de 

căldură. 

 

 
Fig. 5.58. Variaţia temperaturii exterioare în data de 15.03.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Media valorilor temperaturii exterioare este de 11.0 °C. Valoarea minimă a temperaturii este de  

2.2 °C (minutul 67), iar valoarea maximă este de 22.2 °C (între minutele 822…830).  

 

Se observă că în primele 8 ore (480 minute) sunt inregistrate 2 porniri în regim de încălzire a 

pompei de căldură. Media valorilor temepraturii exterioare pentru primele 8 ore este de 4.5 °C. În 

următoarele 8 ore (între minutele 480…960), pompa de căldură funcţionează doar în regim de 

preparare a apei calde menajere, iar media temperaturii exterioare pentru aceasta perioadă este de 

17.5 °C. În a treia parte a zilei (minutele 960…1440), se observă că temperatura exterioară scade, 

valoatea medie este egală cu 11.1°C, iar echipamentul termic pornește o singură dată, în regim de 

încălzire. 
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Variaţia temperaturilor pe turul și returul circuitului primar este prezentată în Fig. 5.59, iar în figura 

Fig. 5.60 se prezintă variaţia temperaturilor pe turul și returul circuitului de încălzire. 

 

 
Fig. 5.59. Variaţia temperaturii glicolului în data de 15.03.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

 
Fig. 5.60. Variaţia temperaturii agentului termic vehiculat prin instalaţia de încălzire  în data de 

15.03.2011 și perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

Se observă în Fig. 5.59 că temperatura pe turul și returul circuitului primar scad brusc după pornirea 

pompei de căldură, iar în timpul funcţionării acestuia valorile temperaturilor prezintă o tendinţă de 

scădere mai puţin pronunţată, urmând ca după oprirea pompei de căldură să fie înregistrată o 

creștere spre valoarea temperaturii reglate a mediului în care sunt amplasaţi senzorii (20 °C). 

Valorile minime înregistrate sunt: -2.9 °C (minutul 110) pe tur și 1.71 °C (minutul 310) pe retur.  
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Diferenţa dintre temperatura pe retur și temperatura pe tur în timpul funcţionării pompei de căldură 

este de (3.64…5.74) °C, cu o medie de 4.73 °C. 

 

În cazul circuitului de încălzire, în timpul funcţionării pompei de căldură, valoarea maximă a 

temperaturii înregistrate pe tur este de 32.38 °C (minutul 310), iar pe retur de 28.65 °C  

(minutul 310).  

 

Diferenţa medie între temperatura agentului termic pe turul și returul înstalaţiei de încălzire în 

timpul funcţionării este de 4.12 °C. În cazul primelor două cicluri de funcţionare în regim de 

încălzire temperaturile maxime atinse pe tur sunt de 31.34 °C, respectiv 32.38 °C.  

 

Valoarea temperaturii exterioare, pe baza căreia automatizarea reglează valoarea temperaturii pe 

turul instalaţiei de încălzire, la finalul celor două cicluri de funcţionare este de 3,9 °C. În cazul celui 

de-al treilea ciclu de funcţionare identificat în ziua monitorizată, valoarea maximă a temperaturii pe 

tur atinsă este de 28.84 °C, iar valoarea tempetarurii exterioare este de 8.3°C.  

 

Se constată și în acest caz dependenţa corectă între temperatura exterioară și temperatura pe turul 

instalaţiei de încălzire. 

 

În Fig. 5.61 se prezintă varaiţia temperaturii apei reci și calde, din data de 15.03.2011. În partea 

inferioară a figurii se pot observa perioadele de funcţionare ale pompei de căldură.  

 

 
Fig. 5.61. Variaţia temperaturii apei reci și apei calde menajere  în data de 15.03.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Se observă că la acţionarea unui consumator, temperatura apei calde crește brusc.  

 

Pe grafic se observă aproximativ 9 solicitări de apă caldă menajeră. Valoarea maximă a temperaturii 

apei calde înregistrată în cursul zilei studiate este de 42.34 °C (minutul 10). În cazul unor acţionări 

scurte a unuia din robineţi, temperatura apei calde nu crește până în jurul valorii de 40 °C, doar dacă 

acţionarea respectivă are loc la scurt timp după altă acţionare. Consumul de apă caldă are loc 

aleatoriu iar debitul nu este constant. 
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În cazul apei reci, valoarea minimă înregistrată este de 4.52 °C (minutul 18). După oprirea 

consumului, valorile temperatrurii apei reci cresc spre valoarea reglată a temperaturii mediului în 

care sunt amplasaţi senzorii de temperatură, spre deosebire de valorile temperaturii apei calde, care 

tind sa scadă spre valoarea reglată de 20 °C.  

 

În Fig. 5.62 se prezintă variaţia presiunii de vaporizate, iar în Fig. 5.63 se prezintă variaţia presiunii 

de condensare din data de 15.03.2011. 

 

 
Fig. 5.62. Variaţia presiunii de vaporizare în data de 15.03.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

 
Fig. 5.63. Variaţia presiunii de condensare în data de 15.03.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 
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În stare de repaus valorile presiunilor de vaporizare și condensare prezintă variaţii reduse, date de 

schimbarea temperaturii mediului în care este amplasat circuitul frigorific, sau de pornirea 

pompelor de circulaţie a agentului termic primar sau secundat.  

Valorile presiunilor de vaporizare și condensare în stare de repaus tind spre valori cuprinse între 

(11.5…12) bari. La pornirea pompei de căldură valorile presiunilor de vaporizare prezintă scăderi 

bruște, iar valorile presiunilor de condensare, creșteri bruște. În timpul funcţionării presiunile de 

vaporizare scad. Valorile presiunii de vaporizare în timpul funcţionării echipamentulu termic în 

regim de încălzire sunt cuprinse în intervalul (5.99…6.38) bari.  

 

În cazul ciclcului de preparare a apei calde menajere valoarea minimă a presiunii de vaporizare este 

de 6.13 bari (minutul 522).  

 

În cazul presiunii de condensare, valorea maximă este atinsă la finalul ciclului de preparare a apei 

calde meajere și este egală cu 31.28 bari (minutul 542). În regim de încălzire, valorea maximă 

atinsă este egală cu 19.31 bari (minutul 309). Se observă că valorile presiunilor de condensare sunt 

sensibil mai mari în cazul preparării apei calde menajere. 

 

În Fig. 5.64 este prezentată variaţia temperaturii de refulare, din data de 15.03.2011. 

 
Fig. 5.64. Variaţia temperaturii de refulare în data de 15.03.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

În figura anterioară se observă că valorile temperaturii de refulare cresc brusc la pornirea pompei de 

căldură. Este înregistrată o creștere pronunţată, aproape liniară, pe toată durata fiecărui ciclu de 

funcţionare, iar la oprirea pompei de căldură temperaturile scad. Scăderea este mai pronunţată la 

început, iar în intervalul (30…20) °C este înregistrată o scădere mai lentă a valorilor temperaturilor 

de refulare. Se observă după ciclul de preparare a apei calde menajere că temperatura de refulare 

tinde să se stabilizeze în jurul valorii de 20 °C. Valorile maxime atinse la finalul ciclurilor de 

încălzire sunt cuprinse între (55.85…62.20) °C, iar la finalul ciclului de preparare a apei calde 

menajere, este înregistrată valoarea maximă de 92.26°C, valoare net superioară maximelor 

înregistrate la filalul ciclurilor de încălzire. 
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În Fig. 5.65 se prezintă variaţia temperaturilor de condensare și subrăcire, iar în Fig. 5.66 se 

prezintă variaţia temperaturii de vaporizare și supraîncălzire, din data de 15.03.2011. 

 

 
Fig. 5.65. Variaţia temperaturii de condensare și subrăcire în data de 15.03.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

 
Fig. 5.66. Variaţia temperaturii de supraîncălzire și vaporizare în data de 15.03.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

În timpul funcţionării pompei de căldură se observă o creștere a valorilor temperaturilor de 

condensare și subrăcire.  

 

În momentul punerii în funcţiune a pompei de căldură se observă variaţia bruscă a temperaturilor. 

Valoarea maximă a temperaturii de subrăcire în cazul funcţionării în regim de încălzire a pompei de 

căldură este egală cu 26.91 °C (minutul 310), iar în cazul funcţionării în regim de preparare a apei 

calde menajere, valoarea maximă înregistrată este de 42.49 °C (minutul 542).  
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În perioadele de nefuncţionare a pompei de căldură, valorile măsurate tind spre ≈20 °C. Valorile 

temperaturilor de subrăcire cresc în timpul funcţionării în regim de încălzire cu aproximativ 6 °C, 

iar în regimul de preparare a apei calde menajere, acestea cresc cu 23.69 °C.  

 

În timpul funcţionării pompei de căldură, valorile calculate ale temperaturii de condensare sunt 

superioare valorilor temperaturii de subrăcire monitorizate.  

 

Se obţin valori maxime ale temperaturii de condensare cuprinse în intervalul (24.60…33.28) °C în 

cazurile funcţionării pompei de căldură în regim de încălzire și valoarea maximă de 52.82 °C în 

cazul funcţionării în regim de preparare a apei calde menajere.  

 

Diferenţa medie, în timpul funcţionării, între valorile temperaturii de condensare și valorile 

temperaturii de subrăcire este de 6.24 °C. 

 

Valorile temperaturilor de vaporizare și supraîncălzire scad brusc la pornirea pompei de căldură. 

Scăderea bruscă a valorilor temperaturilor are loc într-o perioadă de 1…3 minute.  

 

În timpul funcţionării pompei de căldură, funcţionării pompei de căldură în regim de încălzire, 

valorile temperaturii de vaporizare sunt cuprinse în intervalul  (-4.13…-2.45) °C, iar în perioada de 

funcţionare în regim de preparare a apei calde menajere, acestea variază între (-3.52…-2.37) °C. 

 

Se observă în cazul temperaturilor de supraîncălzire că în stare de repaus a pompei de căldură 

acestea tind spre valoarea de 20 °C. Dacă echipamentul termic intră în stare de funcţionare, acestea 

scad într-o perioadă de timp scurtă de aproximativ (1…3) minute până la valori cuprinse între 

(5.13…5.47) °C.  

 

Urmează o scădere mai puţin pronunţată, până la valori cuprinse în intervalul (2.05…2.22) °C, 

înregistrate la finalul perioadelor de funcţionare. Dacă se face abstracţie de primele (1..3) minute de 

funcţionare, se constată că valorile temperaturilor de supraîncălzire scad cu aproximativ 3°C în 

timpul funcţionării pompei de căldură. 

 

Diferenţa medie între valorile temperaturii de supraîncălzire și valorile temperaturii de vaporizare 

este de 6.53 °C. 
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În Fig. 5.67 se prezintă regimul termic pentru sol şi vaporizator la finalul ciclului de funcţionare 

cuprins între minutele (62…110) din data de 15.03.2011. Valorile temperaturilor utilizate în 

reprezentarea grafică corespund ultimului minut a ciclului de funcţionare (minutul 306). 

 

 
Fig. 5.67. Regimul termic pentru sol și vaporizator, 

 în data de 15.03.2011, minutul 110. 
Notaţii: t tur - temperatura soluţiei pe bază de glicol pe turul colectorului, respectiv la ieșirea din vaporizator,  

t retur - temperatura soluţiei pe bază de glicol pe returul colectorului, respectiv intrarea în vaporizator; 

t sî - temperatura supraîncălzire; STT 15 - temperatura solului, la 15 cm de colector în zona turului; 

STC - temperatura solului în zona centrală a colectorului; 

STR 15 - temperatura solului, la 15 cm de colector în zona returului. 

 

Se observă că temperatura solului este mai ridicată decât temperatura soluţiei pe bază de glicol 

vehiculată prin colectorul orizontal. Valorile temperaturii solului sunt cuprinse între  

(2.80…5.00) °C. 

Valoarea minimă a temperaturii solului corespunde zonei centrale a colectorului și zonei turului.  

 

Temperatura soluţiei pe bază de glicol crește de la -2.90 °C la 1.73 °C. Diferenţa între valorile 

temperaturilor solului și valorile temperaturilor soluţiei pe bază de glicol sunt cuprinse între 

(3.27…5.70) °C.  

 

Temperatura de vaporizare a agentului frigorific este de -4.09 °C. După procesul de vaporizare, 

vaporii sunt supraîncălziţi până la valoarea de -0.95 °C. Diferenţele între valorile temperaturilor 

soluţiei pe bază de glicol și agentul frigorific sunt cuprinse între (1.19…2.68) °C. 

 

Se prezintă în continuare regimul schimbătoarelor de căldură: condensator, instalaţie de încălzire și 

a mediului ambiant în cazul funcţionării pompei de căldură în regim de încălzire.  
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În Fig. 5.68 se prezintă regimul termic pentru condensator împreună cu temperatura setată a aerului 

în spaţiului deservit. 

 

 
Fig. 5.68. Regimul termic pentru condensator şi temperatura setată a aerului din spaţiul încălzit,  

în data de 15.03.2011, minutul 110. 
Notaţii: t tur -  temperatura agentului termic pe turul instalaţiei de încălzire, respectiv la ieșirea din condensator; 

t retur -  temperatura agentului termic pe returul instalaţiei de încălzire, respectiv la intrarea în condensator; 

 t sr - temperatura de subrăcire; t k - temperatura de condensare; t ref - temperatura de refulare; 

t int - temperatura reglată a aerului din interiorul construcţiei. 

 

Temperatura agentului frigorific la intrarea în condensator (t ref) este de 60.57 °C, iar la ieșirea din 

acesta (t sr) de 30.05 °C. Temperatura agentului termic vehiculat prin instalaţia de încălzite, variază 

între valorile (27.10…31.34) °C. Valorile temperaturilor agentului frigorific în condensator sunt 

mai mari decât a agentului termic cu (2.95…29.23) °C. 

 

Valorile agentului termic vehiculat prin instalaţia de încălzire sunt superioare temperaturii interioare 

setate, cu (7.10…11.34) °C. 

 

În cazul funcţionării în regim de preparare a apei calde menajere, se optează pentru analiza 

schimbătoarelor de căldură pe baza valorilor temperaturilor înregistrate la finalul primului ciclu de 

funcţionare (minutul 542). 
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În Fig. 5.69 se prezintă regimul termic al condensatorului şi rezervorului de apă caldă menajeră 

aferente finalului primului ciclu  de preparare a apei calde. 

 

 
Fig. 5.69. Regimul termic al condensatorului şi rezervorului de apă caldă menajeră, 

în data de 15.03.2011, minutul 542. 
Notaţii: t ar -  temperatura apei reci, la intrarea în rezervor; t acm -  temperatura apei calde la ieșirea din rezervor; 

 t sr - temperatura de subrăcire; t k - temperatura de condensare; t ref - temperatura de refulare; 

 

La intrarea în rezervorul apei calde menajere, temperatura apei reci este de 4.52 °C , iar la ieșire 

aceasta are valoarea de 45.00 °C. 

 

Valorile temperaturilor agentului frigorific în regim de preparare a apei calde menajere sunt 

cuprinse între (46.49…92.26) °C. Se observă că aceste valori sunt superioare valorilor înregistrate 

în ciclul de încălzire (30.05…60.57) °C. Valoarea temperaturii de condensare 52.82 °C este mai 

mare decât valoarea temperaturii de condensare înregistrată la finalul ciclului de încălzire (32.27 

°C). 

 

În cazul zilei de 15.03.2011, zi reprezentativă pentru finalul sezonului rece, respectiv finalul 

sezonului de încălzire, variaţia valorilor puterilor și a coeficientului de performanţă al pompei  de 

căldură sunt prezentate în Fig. 5.70. 

 
Fig. 5.70. Variaţiile puterilor și a coeficientului de performanţă al pompei de căldură,  

în timpul perioadelor de funcţionare, în data de 15.03.2011. 
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În ziua de 15.03.2011 se identifică un număr de 3 perioade de funcţionare, cu o durată totală de 139 

minute. Temperatura exterioară variază între (2.20…-22.20) °C, iar media este de 11.00 °C. 

 

În perioadele de funcţionare, din data de 15.03.2011: 

- temperatura monitorizată  a apei pe turul instalaţiei de încălzire (la ieșirea din condensator) 

variază între (21.34…32.38) °C; 

- temperatura monitorizată a apei pe returul instalaţiei de încălzire (la intrarea în condensator 

variază între (19.25…28.65) °C; 

- temperatura monitorizată a soluţiei de glicol pe turul circuitului primar valorile  

(la ieșirea din vaporizator) variază între (-2.90…-0.82) °C; 

- temperatura monitorizată a soluţiei de glicol pe returul circuitului primar valorile  

(la întrarea în vaporizator) variază între (1.71…4.22) °C; 

- puterea de încălzire calculată variază între (5.64…6.61) kW; 

- puterea absorbită din sol calculată variază între (4.51…5.27) kW; 

- puterea electrică absorbită de compresor estimată variază între (1.10…1.70) kW; 

- puterea electrică totală absorbită variază între (1.30…1.90) kW; 

- COPPC estimat variază între (3.79…5.68); 

- COPSIS estimat variază între (3.38…4.81). 

 

În Fig. 5.71 se prezintă variaţiile puterilor și a coeficientului de performanţă al pompei de căldură în 

prima perioada de funcţionare,cu o durată de 48 minute,  din data de 15.03.2011, cuprinsă între 

minutele (62…110). 

 
Fig. 5.71 Variaţiile puterilor și a coeficientului de performanţă al pompei de căldură,  

în perioada de funcţionare dintre minutele (62…110), din data de 15.03.2011. 
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 Comportarea pompei de căldură în mijlocul verii 5.6.6.

Se prezintă în continuare variaţia parametrilor din data de 15.07.2011, zi reprezentativă mijlocului 

perioadei de vară calendaristică și mijlocul sezonului fără încălzire.  

 

În urma analizei datelor experimentale se identifică un număr de 2 perioade de funcţionare a 

pompei de căldură, cu o durată totală de 36 de minute din care: 

- 0 minute în regim de încălzire; 

- 36 minute în regim de preparare apă caldă menajeră (2 cicluri), cu o durată medie a unui 

ciclu de 18 minute. 

 

În Fig. 5.72 se prezintă variaţia temperaturii exterioare și perioadele de funcţionare ale pompei de 

căldură. 

 

 
Fig. 5.72. Variaţia temperaturii glicolului în data de 15.07.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Se observă că valorile temperaturilor sunt mai ridicate faţă de celelalte zile studiate. Valoarea 

minimă a temperaturii exterioare înregistrată în ziua de 15.07.2011 este de 16,7 °C (între minutele 

297…330), iar valoarea maximă este de 36.7 °C (minutul 865). Valoarea medie a temperaturii 

exterioare este de 25.9°C.  

 

Echipamentul termic nu este utilizat în modul de încălzire datorită temperaturilor exterioare 

ridicate. 
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În Fig. 5.73 se prezintă variaţia temperaturilor turului și returului circuitului primar. 

 
Fig. 5.73. Variaţia temperaturii glicolului în data de 15.07.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Se observă în Fig. 5.73 că valorile temperaturilor monitorizate variază  timpul funcţionării pompei 

de căldură. La pornirea acestuia, se înregistrează o scădere bruscă, iar pe parcursul ciclului de 

funcţionare, temperaturile monitorizare prezintă o tendinţă de scădere ușoară.  

 

Înainte de prima intrare în funcţiune a pompei de căldură (până în minutul 680), valorile 

temperaturilor monitorizate pe turul, respectiv returul circuitului primar nu prezintă variaţii 

semnificative, fiind cuprinse în intervalul (23.00…23.37) °C.  

 

În timpul funcţionării pompei de căldură, valorile temperaturilor înregistrate pe tur variază între 

(7.64…8.68) °C, iar pe retur între (12.37…14.28) °C. Diferenţa medie între valorile temperaturilor 

înregistrate pe tur și cele de pe retur este de 5.52 °C. 
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În Fig. 5.74 se prezintă valorile monitorizate ale temperaturilor pe turul și returul circuitului de 

încălzire, iar în Fig. 5.75, valorile temperaturilor monitorizate pe conducta de apă rece de alimentare 

a boilerului și pe conducta de apă caldă menajeră. 

 
Fig. 5.74. Variaţia temperaturii agentului termic de încălzire  în data de 15.07.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 
Fig. 5.75. Variaţia temperaturii apei reci și apei calde menajere  în data de 15.07.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Se observă în Fig. 5.74 că valorile temperaturilor monitorizate pe turul și returul instalaţiei de 

încălzire nu prezintă variaţii semnificative. În cazul temperaturii de pe tur, se pot observa două 

valori semnificativ mai mari: 41.88 °C (minutul 700) și 36.03 (minutul 1384). Valorile respective 

sunt înregistrate la finalul ciclului de preparare a apei calde menajere, datorită repoziţionării vanei 

cu trei căi a pompei de căldură, în poziţia corespunzătoare modulul de încălzire. Se constată că 

datorită acestei repoziţionări a vanei cu trei căi apar variaţii scurte ale valorilor temperaturilor pe 

tur. În cazul returului variaţiile sunt mai reduse. 
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În Fig. 5.75 se observă mai multe acţioări ale consumatorilor de apă caldă menajeră. Se idendifică 

un număr de (10…11) acţionări a consumatorilor. La curgerea apei calde din boiler spre 

consumatori prin intermdiul conductei de apă caldă valorile temperaturilor cresc brusc, iar în cazul 

conductei de apă rece valorile scad, datorită alimentării cu apă de la reţea a boilerului. Valoarea 

maximă înregistrată în cazul temperaturii apei calde este de 41.75 °C. Valoarea minimă înregistrată 

pe conducta de apă rece este de 17.7 °C. Imediat ce consumul de apă caldă este stopat, apa caldă de 

la boiler nu mai circulă spre consumatori, iar boilerul nu mai este alimentat cu apă rece, astfel 

valorile temperaturilor monitorizate tind spre valoarea temperaturii aerului din încăperea în care 

sunt plasaţi senzorii (23…25)°C. 

 

În Fig. 5.76 se prezintă variaţia presiunii de vaporizare, iar în Fig. 5.77 variaţia presiunii de 

condensare, din data de 15.07.2011. 

 
Fig. 5.76. Variaţia presiunii de vaporizare în data de 15.07.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 
Fig. 5.77. Variaţia presiunii de condensare în data de 15.07.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 
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Presiunea de vaporizare nu prezintă variaţii în timpul nefuncţionării pompei de căldură.  

Înaintea primului ciclu de funcţionare identificat, valorile presiunii de vaporizare variază între 

(13.80…13.96) bari. După intrarea în funcţiune a pompei de căldură (min 680) valorile presiunii 

scad până la 7.75 bari (minutul 682), iar la finalul ciclului de funcţionare este înregistrată valaorea 

de 8.61 bari (min 698) . În cazul celui de-al doilea ciclu de funcţionare, valorile presiunii de 

vaporizare variază în intervalul (7.96…8.64) bari. Se constată o variaţie de aproximativ 1 bar a 

presiunii de vaporizare în timpul funcţionării pompei de căldură. 

 

În cazul presiunii de condensare se observă că valorile acesteia cresc semnificativ în perioada de 

funcţioare a pompei de căldură. Astfel, din starea de repaus (13.86…14.01) bari, valorile presiunii 

scad la intrarea în funcţiune a pompei de circulaţie a agentului termic primar, care determină o 

răcire a agentului frigorific, până la valoarea 11.24 bari (minutul 681), apoi urmează o creștere 

rapidă până la valoarea de 22 bari (minutul 682), urmată de o creștere continuă până la finalul 

ciclului, când este atinsă valoarea de 31.12 bari (minutul 699). Al doilea ciclu de funcţionare are un 

caracter similar, valorile presiunii de condensare scad la intrarea în funcţiunea a pompei de 

circulaţie a circuitului primar, de la 13.89 bari (minutul 1363) până la 11.29 bari (minutul 1365), 

urmând să variaze între 21.34 bari (minutul 1367) și 31.19 bari (minutul 1383).  

 

Se constată o variaţie de aproximativ 10 bari a presiunii de condensare în timpul funcţionării 

pompei de căldură. 

 

În Fig. 5.78 se prezintă variaţia temperaturii de refulare, monitorizată în data de 15.07.2011, iar în 

partea inferioară sunt prezentate perioadele de funcţionare a pompei de căldură. 

 
Fig. 5.78. Variaţia temperaturii de refulare în data de 15.07.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Senzorul de temperatură destinat monitorizării temperaturii de refulare indică, în starea de 

nefuncţionare a pompei de căldură, valoarea temperaturii din interiorul carcasei echipamentului, 

astfel valorile înregistrate sunt aproximativ egale cu 23 °C.  
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În momentul pornirii compresorului, valorile temperaturii de refulare cresc. Sunt înregistrate astfel 

valorile de 23.16 °C (minutul 681) și 23.93 °C (minutul 1365) la începutul perioadelor de 

funcţionare și 76.91 °C (minutul 699), respectiv 76.60 °C (minutul 1384) la finalul perioadelor de 

funcţionare. După oprirea pompei de căldură, valorile temperaturii monitorizate scad, spre valoarea 

temperaturii iniţiale, de aproximativ 23 °C. 

 

În Fig. 5.79 se prezintă variaţia temperaturilor de condensare și subrăcire, din data de 15.07.2011 și 

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură, iar în Fig. 5.80 se prezintă pentru aceeași perioadă 

de timp, variaţia temperaturilor de vaporizare și supraîncălzire. 

 
Fig. 5.79. Variaţia temperaturii de condensare și subrăcire în data de 15.07.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 
Fig. 5.80. Variaţia temperaturii de supraîncălzire și vaporizare în data de 15.07.2011 și  

perioadele de funcţionare ale pompei de căldură. 

 

Se observă în Fig. 5.79 că valorile temperaturilor de condensare și subrăcire nu prezintă variaţii 

semnificative în timpul nefuncţionării pompei de căldură.  
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Valorile temperaturii de condensare maxime, atinse la finalul ciclurilor de preparare a apei calde 

menajere, sunt egale cu 52.60 °C (minutul 699) și 52.70 °C (minutul 1383).  

 

Temperatura de subrăcire crește pe parcursul funcţionării pompei de căldură, și atinge valori 

maxime de 38.67 °C (minutul 699), respectiv 38.71°C (minutul 1383), la finalul celor două cicluri 

de funcţionare identificate.  

 

Diferenţa medie, în timpul funcţionării, între valorile temperaturii de condensare și valorile 

temperaturii de subrăcire este de 13.71 °C.  

 

În Fig. 5.80 se observă că temperaturile de vaporizare și supraîncălzire nu prezintă o tendinţă de 

creștere sau scădere constantă în regimul de funcţionare a pompei de căldură.  

 

Temperatura de vaporizare variază în cazul primului ciclu de funcţionare în intervalul  

(3.72…6.10) °C, iar în cazul celui de-al doilea ciclu de funcţionare între (3.75…6.17) °C. Valorile 

temperaturilor de supraîncălzire variază între (13.57…15) °C în cazul primului ciclu de funcţionare, 

iar în cazul celui de-al doilea ciclu de funcţionare între (13.58…15.04) °C.  

 

Diferenţa medie între valorile temperaturii de supraîncălzire și valorile temperaturii de vaporizare 

este de 8.18 °C. 

 

În Fig. 5.81 se prezintă regimul termic pentru sol şi vaporizator la finalul ciclului de funcţionare 

cuprins între minutele (682…1383) din data de 15.07.2011. Valorile temperaturilor utilizate în 

reprezentarea grafică corespund ultimului minut a ciclului de funcţionare (minutul 1383). 

 

 
Fig. 5.81. Regimul termic pentru sol și vaporizator, 

 în data de 15.07.2011, minutul 1383. 
Notaţii: t tur - temperatura soluţiei pe bază de glicol pe turul colectorului, respectiv la ieșirea din vaporizator,  

t retur - temperatura soluţiei pe bază de glicol pe returul colectorului, respectiv intrarea în vaporizator; 

t sî - temperatura supraîncălzire; STT 15 - temperatura solului, la 15 cm de colector în zona turului; 

STC - temperatura solului în zona centrală a colectorului; 

STR 15 - temperatura solului, la 15 cm de colector în zona returului. 
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Valorile temperaturilor înregistrate în sol în zona centrală, respectiva la 15 cm de turul și returul 

colectorului sunt cuprinse între 12.80 și 13.90 °C. 

 

Valorile temperaturilor soluţiei pe baza de glicol sunt de: 7.68 °C la intrarea în colector și de  

11.68 °C la ieșirea din colector. 

 

Diferenţele între valorile temperaturilor înregistrate în sol și valorile temperaturilor soluţiei pe bază 

de glicol sunt cuprinse între (1.12…6.22) °C. Se observă că în zona turului colectorului diferenţa 

între temperatura solului și soluţia pe bază de glicol este mai mare decât în zona returului 

colectorului. 

 

Valorile temperaturilor agentului frigorific, în vaporizator sunt cuprinse între (6.17…10.40) °C. 

Valorile temperaturilor soluţiei pe baza de glicol sunt mai mari decât valorile temperaturilor 

agentului frigorific cu (1.28…1.51) °C. 

 

Se prezintă în Fig. 5.82 regimul termic al condensatorului şi rezervorului de apă caldă menajeră 

aferente finalului celui de-al doilea ciclu de preparare a apei calde menajere, identificat în data de 

15.07.2011. 

 

 
Fig. 5.82. Regimul termic al condensatorului şi rezervorului de apă caldă menajeră, 

în data de 15.07.2011, minutul 1383. 
Notaţii: t ar -  temperatura apei reci, la intrarea în rezervor; t acm -  temperatura apei calde la ieșirea din rezervor; 

 t sr - temperatura de subrăcire; t k - temperatura de condensare; t ref - temperatura de refulare. 

 

La intrarea în rezervorul apei calde menajere, temperatura apei reci este de 17.70 °C , iar la ieșire 

aceasta are valoarea de 45 °C. 

 

Valorile temperaturilor agentului frigorific în regim de preparare a apei calde menajere sunt 

cuprinse între (42.71…76.60) °C.  
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 Sinteza comportării pompei de căldură în diverse condiţii 5.6.7.

În continuare, se prezintă sub formă tabelară, o sinteză a datelor studiate pentru cele patru zile alese. 

 

În Tabelul 5.16 se prezintă valorile temperaturilor exterioare minime, maxime și medii, pentru zilele 

reprezentative selectate, precum și numărul perioadelor de funcţionare și durata acestora. 

 

Tabelul 5.16. Perioadele, durata de funcţionare și valoarea medie a temperaturii exterioare în cele 

patru zile reprezentative ale anului.  
Data 15.11.2013 15.01.2012 15.03.2011 15.07.2011 

Mod funcţionare Înc. A.c.m. Înc. A.c.m. Înc. A.c.m. Înc. A.c.m. 

Nr. porniri 5 2 9 2 3 1 0 2 

Nr. total porniri 7 11 4 2 

Durata funcţionare [min.] 84 37 402 61 139 59 0 36 

Durata totală funcţionare [min.] 121 462 198 36 

Temp. exterioară medie [°C] 7.7 -3.6 11 25.9 

Notaţii: Înc. - încălzire; A.c.m. - apă caldă menajeră. 

 

Se poate observa în tabelul prezentat mai sus că la mijlocul sezonului rece echipamentul termic 

funcţionează mai multe minute în regim de încălzire. Pe măsură ce temperatura exterioară scade, 

crește durata de funcţionare a pompei de căldură și numărul de porniri a acestuia în regim de 

încălzire.  

 

Se observă că sunt înregistrate (1…2) porniri  în regim de preparare a apei calde menajere, dar la 

mijlocul sezonului de încălzire și la finalul acestuia, durata de funcţionare pentru prepararea apei 

calde este mai mare (61, respectiv 59 minute, faţă de 36 și 37 minute).  

 

Durata regimurilor de preparare a apei calde menajere este influenţată de consum, de pierderile de 

energie termică prin mantaua boilerului și de temperatura agentului termic primar, care la rândul ei 

depinde de temperatura solului. 
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Tabelul 5.17 conţine valori reprezentative ale parametrilor studiaţi ai pompei de căldură, din zilele 

selectate. În prima coloană se prezintă parametrii în ordinea în care au fost trataţi anterior. 

 

Tabelul 5.17. Valori ale parametrilor studiaţi în patru zile reprezentative ale anului 

Data U.M. 15.11.2013 15.01.2012 15.03.2011 15.07.2011 

Parametru  Val. Obs Val. Obs Val. Obs Val. Obs 

t. tur colector °C 6.17 min -0.75 min -2.90 min 7.64 min 

t. retur colector °C 11,09 min 2,95 min 1,71 min 12,73 min 

Δt glicol colector °C 4.92 min 3.7 min 5.61 min 5.09 min 

t. tur încălzire °C 30.29 max 40.03 max 32.38 max - - 

t. retur încălzire °C 25.42 max 36.03 max 28.65 max - - 

Δt agent încălzire °C 4.87 max 4.00 max 3.73 max - - 

t. apă caldă °C 46.63 max 42.04 max 42.34 max 41.75 max 

t. apă rece °C 13.17 min 4.22 min 4.52 min 17.70 min 

p. vaporizare bar 7.43 min 6.46 min 5.99 min 7.95 min 

t. vaporizare °C 1.77 min -2.11 min -4.13 min 3.72 min 

p. condensare
*
 bar 

37.74 

19.68 
max 

30.92 

23.75 
max 

31.28 

19.31 
max 

31.19 

- 
max 

t. condensare
*
 °C 

61.14 

34.00 
max 

52.32 

41.35 
max 

52.82 

33.28 
max 

52.60 

- 
max 

t. refulare
*
 °C 

90.05 
57.99 

max 
87.66 
72.00 

max 
92.26 
62.20 

max 
76.87 

- 
max 

t. subrăcire
*
 °C 

47.10 

25.56 
max 

41.45 

33.08 
max 

42.49 

26.91 
max 

38.71 

- 
max 

grad de subrăcire °C 
14.04 
8.44 

max 
10.87 
8.27 

max 
10.33 
6.37 

max 
13.89 

- 
max 

t. supraîncălzire °C 11.18 min 3.87 min 2.02 min 13.51 min 

grad de supraîncălzire °C 9.41 min 5.98 min 6.15 min 9.79 min 

Notaţii: T - temperatură [°C]; P - presiune [bari]. 
* În cazul acestor parametri se prezintă valorile  atinse în cazul preparării apei calde în partea superioară a celulei, iar 

valorile atinse în regim de încălzire în partea inferioară. 

 

Având în vedere valorile reprezentative ale parametrilor studiaţi, se pot formula următoarele 

consideraţii: 

- Temperatura glicolului pe turul colectorului geotermal are valorile cele mai scăzute la 

sfârşitul sezonului de încălzire (-2.90 °C) când temperatura solului este cea mai scăzută 

şi are valori mai ridicate vara (7.64 °C) și la începutul sezonului de încălzire (6.17 °C), 

când temperatura solului este cea mai ridicată.  

- Temperatura glicolului pe returul colectorului geotermal prezintă variaţii 

asemănătoare cu cele de pe tur. 

- Variaţia de temperatură pe circuitul colectorului geotermal prezintă valorile cele mai 

mari la sfârşitul sezonului de încălzire (5.61 °C), când temperatura solului este cea mai 

scăzută. 

- Temperatura maximă pe turul circuitului de încălzire este mai ridicată la mijlocul 

iernii (40.03 °C), când temperaturile exterioare sunt cele mai scăzute. 

- Temperatura maximă pe returul circuitului de încălzire prezintă variaţii asemănătoare 

cu cele de pe tur. 

- Variaţia de temperatură pe circuitul de încălzire prezintă valorile cele mai mari la 

începutul sezonului de încălzire, datorită inerţiei termice a clădirii deservite, care 

absoarbe căldură pentru încălzirea pereţilor. 
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-  Temperatura apei calde menajere depinde de setările utilizatorului  

(41.75 ... 46.63) °C. 

- Temperatura apei reci din reţeaua publică prezintă cele mai scăute valori la mijlocul 

sezonului de încălzire (4.22°C) şi la sfârşitul acestuia (4.52 °C). 

- Presiunea de vaporizare prezintă cele mai scăzute valori la sfârşitul sezonului de 

încălzire (5.99 barg) când şi temperaturile solului, respectiv a glicolului, sunt cele mai 

scăzute. Cele mai ridicate presiuni de vaporizare se ating vara, când temperatura solului 

şi a glicolului sunt mai ridicate. 

- Temperatura de vaporizare prezintă acelaşi tip de variaţie, ca şi presiunea de vaporizare, 

cea mai scăzută valorare fiind de -4.13 °C, iar cea mai ridicată de 

 -3.72 °C. 

- Presiunea de condensare prezintă în regim de încălzire, cele mai ridicate valori în 

mijlocul sezonului de încălzire (23.75 barg), când şi temperaturile exterioare sunt cele 

mai scăzute. În regim de preparare apă caldă menajeră presiunea de condensare depinde 

de nivelul setat al temperaturii apei calde menajere, cea mai ridicată valoare fiind de 

37.74 barg. 

- Temperatura de condensare prezintă acelaşi tip de variaţie, ca şi presiunea de 

condensare, în regim de încălzire cea mai ridicată valorare fiind de 41.35 °C, iar cea mai 

scăzutătă de 33.28 °C. 

- Temperatura de refulare prezintă în regim de încălzire, cea mai ridicată valoare în 

mijlocul sezonului de încălzire (72.00 °C), când şi temperatura de condensare este cea 

mai ridicată. În regim de preparare apă caldă menajeră, temperaturile de refulare sunt 

mai mari decât în regim de încălzire şi depind de valoarea setată pentru apa caldă. În 

exploatarea pompei de căldură, cea mai ridicată temperatură de refulare în regim de 

preparare apă caldă menajeră a fost de 92.26 °C. 

- Temperatura de subrăcire prezintă cele mai ridicate valori la mijlocul sezonului de 

încălzire (33.08 °C), când şi temperatura de condensare este cea mai ridicată. 

- Gradul de subrăcire prezintă în regim de încălzire, valori normale în intervalul  

(6.37 ... 8.44) °C, iar în regim de preparare apă caldă menajeră, valori mai ridicate 

(10.33 ... 14.04) °C. 

- Temperatura de supraîncălzire prezintă cele mai scăzute valori (2.02 °C) la sfârşitul 

sezonului de încălzire, când potenţialul termic al solului este cel mai scăzut şi 

temperatura glicolului de asemenea cea mai scăzută. 

- Gradul de supraîncălzire prezintă cele mai mici valori în mijlocul sezonului de încălzire 

(5.98 °C) şi la sfârşitul sezonului de încălzire (9.79 °C). Se menţionează că toate valorile 

înregistrate sunt mai ridicate decât ar fi normal, ceea ce recomandă o uşoară deschidere a 

ventilului de laminare termostatic, pentru a permite curgerea unui debit puţin mai mare 

de agent frigorific. 
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Tabelul 5.18. Sinteza valorilor parametrilor de funcţionare ai pompei de căldură 

Data  15.11.2013 15.01.2012 15.03.2011 

Parametru U.M. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. 

t tur încălzire °C 24.65 27.85 30.29 34.00 36.86 40.03 21.34 28.07 32.38 
t retur încălzire °C 20.08 23.14 25.42 28.04 32.51 36.03 19.25 23.64 28.65 

t tur sol °C 6.17 7.37 8.63 -0.75 0.24 1.68 -2.90 -2.08 -0.82 

t retur sol °C 11.09 12.12 12.76 2.95 4.16 5.90 1.71 2.65 4.22 

 

Tabelul 5.19. Sinteza valorilor parametrilor energetici ai pompei de căldură 
Data  15.11.2013 15.01.2012 15.03.2011 

Parametru U.M. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. 

 ̇  [kW] 7.01 7.37 7.74 5.78 6.27 6.96 5.64 6.15 6.56 

 ̇  [kW] 5.76 6.19 6.67 4.30 4.66 5.18 4.51 4.82 5.24 

 ̇   [kW] 0.83 1.18 1.55 1.28 1.61 2.14 1.10 1.33 1.70 

 ̇      [kW] 1.04 1.39 1.76 1.49 1.81 2.34 1.30 1.54 1.90 

Notaţii:  ̇  - puterea termică cedată de condensator, sau puterea de încălzire a pompei de căldură; ;  ̇  - puterea termică 

preluată de vaporizator, sau puterea preluată de la colectorul geotermal;  ̇   - puterea electrică absorbită de compresor; 

 ̇      - puterea electrică totală absorbită de compresor, pompele de circulaţie și, după caz de ventilatorul montat în 
apropierea condensatorului. 

 

Tabelul 5.20. Sinteza valorilor parametrilor de performanţă (COP) ai pompei de căldură 
Data  15.11.2013 15.01.2012 15.03.2011 

Parametru U.M. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. 

COPPC - 4.72 6.38 8.59 3.18 3.91 5.05 3.79 4.65 5.68 
COPSIS - 4.17 5.40 6.89 2.90 3.47 4.35 3.38 4.02 4.81 

Notaţii: COPPC - coeficientul de performanţă al pompei de căldură; COPSIS - coeficientul de performanţă al sistemului.  

 

În Tabelul 5.20 pot fi comparate, ca şi pe graficele de variaţie prezentate, valorile COP pe parcursul 

sezonului de încălzire. Valori ridicate ale COP rezultă la începutul sezonului de încălzire, pe de o 

parte datorită temperaturii ridicate a solului, şi pe de altă parte datorită temperaturii relativ reduse a 

agentului termic de încălzire, determinate de temperaturile exterioare relativ ridicate. 

 

Valorile cele mai mici ale COP sunt observate în mijlocul sezonului rece. Acestea rezultă pe de o 

parte în urma scăderii temperaturii solului și implicit a valorilor temperaturilor soluţiei pe baza de 

glicol la intrarea în vaporizator, iar pe de altă parte datorită temperaturii ridicate a agentului termic 

de încălzire, determinate de temperaturile exterioară scăzute. Se observă că în mijlocul sezonului 

rece valorile puterii electrice și puterile de încălzire sunt mai mari decât la începutul, respectiv 

finalul sezonului. 

 

La finalul sezonului de încălzire, se observă că puterea termică furnizată de pompa de căldură scade 

faţă de începutul și mijlocul sezonului. Datorită temperaturii scăzute a soluţiei de glicol la intrarea 

în vaporizator, capacitatea de valorificare a potenţialului termic al solului a pompei de căldură 

scade. Datorită scăderii temperaturii agentului termic de încălzire COP este mai mare decât la 

mijlocul iernii, dar datorită scăderii temperaturii solului, COP este mai mic decât la începutul 

toamnei. 
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 Analiza comparativă a rezultatelor obţinute 5.7.

În Tabelul 5.21 se prezintă valori ale parametrilor de performanţă ai pompelor de căldură cu 

colectori orizontali, integrate în diferite sisteme de încălzire, identificate în literatura de specialitate, 

faţă de valorile corespunzătoare acestui studiu. 

 

Tabelul 5.21. Valori ale parametrilor de performanţă ai pompelor de căldură cu colectori orizontali 

din literatura de specialitate 

Referinta h  ̇   [kW]  ̇ [kW]  ̇  [kW]  ̇     [kW] COPPC COPSIS PC 

(İnallı & Esen 2004) 

 

1.0 

2.0 

3.37…4.13 

3.70…4.50 

0.35 

0.40 
1.21 1.41  

2.38…2.92 

2.62…3.20 
Sol-aer 

(Esen, Inalli & Esen 2007b) 1.0 - 0.67 1.21 - - 2.70…3.80 Sol-aer 

(Esen, Inalli, Esen, et al. 2007) 
1.0 

2.0 

3.64 

3.69 

2.44 

2.46 

1.19 

1.17 
- 2.50 2.80 Sol-aer 

(Ozgener & Hepbasli 2007) 1.0 4.22 2.84 1.35 - 3.12 2.72 Sol-aer 

(Demir et al. 2009) 1.8 4.00 - - - - - Sol-aer 

(Tarnawski et al. 2009) 
0.5 

1.0 
5.5 - - - - 

2.90…3.50 

2.90…3.70 
Sol-aer 

(Pulat et al. 2009) 2.0 0.81 0.67 0.19 0.32 4.03…4.18 2.46…2.58 Sol-aer 

(Sanaye & Niroomand 2010) 1.0…2.1 16.00 - 3.09 3.50 - 4.57…4.84 Sol-apă 

(Benli & Durmuş 2009) 2.0 - 0.77 1.86 - 2.30…3.80 2.00…3.50 Sol-aer 

(Benli 2013) 2.0 - 0.80 1.68 1.99 3.10…3.60 2.70…3.30 Sol-aer 

Acest studiu 1.7 6.00…7.40 4.4…6.2 1.20…1.60 1.40…1.80 3.90…6.40 3.50…5.40 Sol-apă 

Notaţii: h - adâncimea de îngropare a colectorului;  ̇  - puterea termică cedată de condensator, sau puterea de încălzire 

a pompei de căldură; ;  ̇  - puterea termică preluată de vaporizator, sau puterea preluată de la colectorul geotermal;  

 ̇   - puterea electrică absorbită de compresor;  ̇      - puterea electrică totală absorbită de compresor, pompele de 

circulaţie și, după caz de ventilatorul montat în apropierea condensatorului; COPPC - coeficientul de performanţă al 

pompei de căldură; COPSIS - coeficientul de performanţă al sistemului; PC - tipul de pompă de căldură studiat. 

 

În continuare se prezintă o analiză comparativă între valorile parametrilor de performanţă 

identificate în literatura de specialitate și valorile parametrilor de performanţă obţinute în acest 

studiu. 

 

Pe toate figurile prezentate în continuare sunt notate cu negru informaţiile referitoare la studiile 

experimentale, cu verde informaţiile referitoare la studiile realizate prin simulare și cu roșu 

informaţiile referitoare la acest studiu. 

 

 

 

  



197 

 

În Fig. 5.83 se prezintă analiza comparativă a puterilor termice de încălzire ale pompelor de căldură 

analizate. 

 

Fig. 5.83. Analiza comparativă a valorilor puterilor de încălzire ale pompelor de căldură  

raportate în studii asemănătoare. 

 

Valorile puterilor termice de încălzire, respectiv puterile termice ale condensatoarelor pompelor de 

căldură raportate în literatura de specialitate variază între (0.81…16) kW, iar valorile puterii termice 

furnizate de pompa de căldură în cazul acestui studiu variază între (6.00…7.40) kW. Se observă că 

puterea termică asigurată de pompa de căldură utilizată în cadrul experimentului prezentat în acest 

studiu este mai mare decât toate valorile raportate în studiile experimentale prezentate în literatura 

de specialitate. Numai în studiul realizat prin simulare (Sanaye & Niroomand 2010) s-a considerat o 

putere termică superioară celei utilizate în experiment.  
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În Fig. 5.84 este prezentată analiza comparativă a valorilor puterilor termice ale vaporizatorelor 

pompelor de căldură identificate în literatura de specialitate și a celei corespunzătoare acestui 

studiu. 

 

 

Fig. 5.84. Analiza comparativă a valorilor puterilor de răcire ale pompelor de căldură raportate  

în studii asemănătoare. 

 

Valorile puterilor termice ale vaporizatoarelor care răcesc soluţiile de glicoli vehiculate prin 

colectoarele orizontale, identificate în literatura de specialitate sunt cuprinse între (0.35…2.84) kW. 

Valorile puterii termice a vaporizatorului din acest studiu sunt cuprinse între (4.40…6.20) kW, fiind 

mai mari decât toate cele raportate în literatură pentru alte sisteme experimentale. 
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În Fig. 5.85.a) se prezintă analiza comparativă a puterilor electrice absorbite de compresoarele 

pompelor de căldură identificate în literatura de specialitate alături de valorile puterii absorbite de 

compresorul pompei de căldură în cazul studiului actual ( coW ), iar în Fig. 5.85.b) se prezintă 

valoarea puterii electrice totale absorbite de sistemele de încălzire prezentate în literatura de 

specialitate și în cazul studiului actual ( totalW ). Prin putere electrică totală se înţelege suma dintre 

puterea electrică absorbită de compresor și puterile electrice absorbite de pompele de circulaţie a 

soluţiei de glicol, respectiv de pompele de circulaţie a agentului termic preparat, respectiv de 

ventilatoarele de aer cald. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 5.85. Analiza comparativă a puterilor electrice absorbite raportate în studii asemănătoare:  

a) Puterile electrice absorbite de compresoare b) Puterile electrice totale absorbite de sisteme. 

 

În cazul studiilor identificate în literatura de specialitate, puterea electrică absorbită de compresorul 

pompei de căldură variază între (0.19…3.09) kW, iar în cazul studiului actual puterea electrică 

absorbită de compresor are valori cuprinse între (1.20…1.60) kW. 

 

Valorile puterilor electrice totale absorbite, raportate în literatura de specialitate sunt cuprinse între 

(0.32…3.50) kW, iar în cazul studiului actual acestea sunt cuprinse între (1.40…1.80) kW. 
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În Fig. 5.86 se prezintă valorile coeficienţilor de performanţă ai pompelor de căldură raportate în 

studii similare alături de valorile coeficientului de performanţă a pompei de căldură din acest studiu. 

 

 

Fig. 5.86. Analiza comparativă a valorilor coeficienţilor de performanţă ai pompelor de căldură,  

 

Valorile coeficienţilor de performanţă a pompelor de căldură în cazul studiilor similare sunt 

cuprinse între (2.30…4.18), iar în cazul studiului actual acestea sunt cuprinse între (3.90…6.40). Se 

remarcă valorile ridicate ale COP corespunzătore pompei de căldură studiate. 

 

În Fig. 5.87 se prezintă a valorilor coeficienţilor de performanţă ai sistemelor de încălzire cu pompe 

de căldură identificate în literatura de specialitate alături de valorile obţinute în acest studiu.  

 

 
Fig. 5.87. Analiza comparativă a valorilor coeficienţilor de performanţă ai sistemelor de încălzire cu 

pompe de căldură. 
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Valorile coeficienţilor de performanţă ai sistemelor, în cazul studiilor similare, sunt cuprinse între 

(2.00…4.84), iar în cazul studiului actual acestea sunt cuprinse între (3.50…5.40). Se remarcă din 

nou valorile ridicate ale coeficientului de performanţă ai pompei de căldură studiate, faţă de alte 

sisteme prezentate în literatura de specialitate. 

 

Explicaţia evidentă pentru performanţele excelente ale pompei de căldură utilizate în acest studiu 

este faptul că s-a utilizat un colector geotermal supradimensionat faţă de recomandările existente. În 

aceste condiţii, regimurile termice ale solului, ale soluţiei de glicol şi ale agentului frigorific din 

vaporizator au fost caracterizate de valori ridicate ale temperaturilor. În consecinţă presiunile de 

vaporizare ale agentului frigorific au fost mai ridicate decât dacă s-ar fi utilizat un colector 

geotermal dimensionat cu restricţii. În condiţiile funcţionării pompei de căldură cu presiuni de 

vaporizare ridicate, este evident că raportul de comprimare al compresorului a fost redus, consumul 

energetic necesar funcţionării a fost de asemenea redus, iar valorile coeficientului de performanţă au 

fost ridicate. 

 Concluzii 5.8.

Studiul prezentat este realizat pe o perioadă foarte îndelungată (peste 3 ani) şi din acest motiv pe  

de-o parte permite analiza complexă a comportamentului pompei de căldură, iar pe de altă parte 

prezintă o deosebită relevanţă şi importanţă practică. Din cunoștinţele autorului, nu există studii 

experimentale anterioare efectuate pe o perioadă timp la fel de mare. 

 

În urma analizei datelor experimentale şi diverselor corelări dintre acestea, s-a constatat că sistemul 

de monitorizare a funcţionat corect.  

 

Frecvenţa de 1 minut a înregistrării datelor a permis identificarea momentelor de pornire și oprire a 

pompei de căldură, precum și caracterizarea modului de funcţionare a acesteia.  

 

A fost identificată dependenţa dintre variaţia temperaturii exterioare și numărul de porniri, respectiv 

timpul de funcţionare a pompei de căldură în regim de încălzire, în orice zi din perioada în care s-a 

realizat studiul.  

 

Analiza preliminară a datelor înregistrate a permis selecţia zilelor reprezentative din punct de 

vedere termic, pentru studiului comportării pompei de căldură în condiţii de toamnă, iarnă, 

primăvară şi vară.  

 

În funcţie de valorile măsurate ale presiunii de condensare și presiunii de vaporizare au fost 

determinate relaţii precise de calcul pentru temperatura de condensare, respectiv de vaporizare.  

 

A fost studiată variaţia valorilor parametrilor de lucru, a parametrilor energetici şi ai color de 

performanţă, în diferite perioadele de funcţionare ale pompei de căldură.  

 

Comportamentul pompei de căldură a fost analizat în condiţii reprezentative pentru diverse perioade 

de exploatare a pompei de căldură: 

- Începutul sezonului de încălzire (sfârșitul toamnei / toamnă); 

- Mijlocul sezonului de încălzire (mijlocul iernii / iarnă); 

- Sfârșitul sezonului de încălzire (începutul primăverii / primăvară); 

- În afara sezonului de încălzire (mijlocul verii / vară - doar preparare a apei calde menajere). 
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Parametrii externi care influenţează funcţionarea pompei de căldură sunt:  

- Temperatura exterioară;  

- Temperatura solului care determină temperatura de intrare a glicolului în vaporizator; 

- Regimul de lucru: încălzire sau preparare apă caldă menajeră.  

 

Comportamentul pompei de căldură, în condiţii reale de funcţionare, este caracterizat de parametrii 

principali prezentaţi sintetic în continuare. 

 

Numărul și durata perioadelor de funcţionare depinde de temperatura exterioară: 

- Toamna:   5 perioade, cu o medie de 17 minute fiecare; 

- Iarna:   9 perioade, cu o medie de 45 minute fiecare;  

- Primăvara:  3 perioade, cu o medie de 45 minute fiecare. 

 

Regimul termic al colectorului geotermal depinde de temperatura solului: 

- Toamna:   ≈ (6 … 11) °C; 

- Iarna:   ≈ (-1 … 3) °C; 

- Primăvara:  ≈ (-3 … 2) °C. 

 

Regimul termic al circuitului de încălzire depinde de temperatura exterioară: 

- Toamna:   ≈ (25 … 30) °C;  

- Iarna:   ≈ (33 … 40) °C;  

- Primăvara:  ≈ (29 … 32) °C. 

 

Coeficientul de performanţă (COP) al pompei de căldură depinde atât de temperatura solului cât şi 

de temperatura exterioară:  

- Toamna:   ≈ (4.7 … 8.6);  valoarea medie: COP=6.4;  

- Iarna:   ≈ (3.2 … 5.1);  valoarea medie: COP=3.9;  

- Primăvara:  ≈ (3.8 … 5.7);  valoarea medie: COP=4.7. 

 

Supradimensionarea colectorului, faţă de recomandările de proiectare, s-a reflectat în condiţii de 

lucru mai favorabile şi valori mai mari ale coeficientului de performanţă, faţă de valorile raportate 

în literatura de specialitate.  

 

Sistemul experimental utilizat furnizează informaţii practice relevante privind funcţionarea pompei 

de căldură în diferite condiţii reale de funcţionare.  

 

Toate rezultatele obţinute au fost analizate şi interpretate, iar parametrii energetici şi cei de 

performanţă au fost comparaţi cu valorile raportate în literatura de specialitate. 

 

După cunoştinţele autorului, prezentarea condiţiilor de lucru, a parametrilor energetici şi a 

parametrilor de performanţă, corespunzătoare diferitelor sezoane de funcţionare a pompei de 

căldură: toamnă, iarnă şi primăvară în regim de încălzire, respectiv corespunzător tuturor 

anotimpurilor în regim de preparare apă caldă menajeră, reprezintă un element de noutate la nivel 

internaţional. 
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 Sinteză 5.9.

Capitolul prezintă un studiu experimental complex cu o durată de peste 3 ani, privind comportarea 

pompei de căldură sol – apă cu colector geotermal orizontal. 

 

Este prezentat în detaliu sistemul experimental şi modul de poziţionare a senzorilor. Se prezintă atât 

caracteristicile senzorilor şi ale componentelor standului, cât şi elementele de metodologie care au 

stat la baza prelucrării datelor. Astfel este prezentată detaliat procedura de determinare a 

temperaturilor exterioare reprezentative pentru perioadele de toamnă, iarnă şi primăvară, respectiv 

procedura de selecţie a zilelor reprezentative pentru aceste perioade, astfel încât analiza 

parametrilor funcţionali şi de performanţă ai pompei de căldură să fie relevantă pentru condiţiile de 

funcţionare diferite din sezoane diferite. Este prezentată şi procedura de determinare analitică a 

temperaturilor de vaporizare şi condensare în funcţie de valorile măsurate ale presiunilor 

corespunzătoare. 

 

Rezultatele obţinute sunt prezentate distinct pentru condiţiile de funcţionare diferite din perioadele 

considerate atât în regim de încălzire cât şi în regim de preparare apă caldă. 

 

Rezultatele obţinute sunt interpretate şi justificate din punct de vedere termodinamic în concordanţă 

cu condiţiile de lucru variabile din perioada îndelungată acoperită de studiul experimental. 

Parametrii energetici şi de performanţă au fost comparaţi cu cei raportaţi în literatura de specialitate. 

 

A fost evidenţiată importanţa supradimensionării colectorului geotermal al pompei de căldură, faţă 

de recomandările de proiectare, asupra condiţiilor de lucru care au devenit mai favorabile şi asupra 

performanţelor energetice care au devenit mai bune decât cele corespunzătoare altor studii 

asemănătoare. 

 

S-a evidenţiat faptul că analiza condiţiilor de lucru şi a performanţelor pompei de căldură în condiţii 

reale de funcţionare, atât în regim de încălzire cât şi în regim de preparare apă caldă menajeră, 

distinct pentru sezoane caracterizate prin condiţii externe diferite, respectiv toamnă, iarnă, 

primăvară şi vară, reprezintă o abordare originală, raportat la informaţiile disponibile în literatura de 

specialitate. Această abordare a fost posibilă în primul rând datorită duratei foarte lungi a 

experimentului, cea mai lungă întâlnită în studiile din literatură. De fapt, acest studiu experimental 

este după cunoştinţele autorului, primul cu durata de peste 6 luni şi în consecinţă primul care 

permite o astfel de abordare diferenţiată în funcţie de caracteristicile perioadelor distincte din timpul 

anului. 
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 CONTRIBUŢII PERSONALE 6.

În continuare sunt prezentate contribuţiile personale aduse în urma cercetărilor efectuate, în 

domeniul valorificării potenţialului termic al solului, cu ajutorul pompelor de căldură.  

 

A fost realizată o prezentare sintetică a realizărilor tehnologice reprezentative pentru valorificarea 

potenţialului termic al solului cu ajutorul pompelor de căldură. 

 

A fost prezentată o sinteză a unor elemente teoretice şi analitice importante pentru descrierea 

fenomenelor asociate transferului termic prin sol. 

 

Au fost prezentate studiile identificate în literatura de specialitate, care abordează problema 

valorificării potenţialului termic al solului, cu detalierea informaţiilor referitoare la pompele de 

căldură sol – apă cu colectori orizontali. 

 

Au fost realizate trei studii distincte pentru obţinerea de informaţii complexe şi de natură diferită, 

care să caracterizeze sub mai multe aspecte, problema valorificării potenţialului termic al solului.  

 

Contribuţiile personale şi elementele de originalitate ale studiului privind variaţia naturală a 

temperaturii solului sunt următoarele: 

- A fost realizat şi validat un model matematic pentru simularea variaţiei naturale a 

temperaturii solului, particularizat pentru două locaţii diferite din centrul Transilvaniei, 

zonă denumită şi Câmpia Transilvaniei. Cele două locaţii au fost amplasate în Cluj-

Napoca şi în Reghin. Coeficienții modelului matematic au fost stabiliţi împreună cu 

intervalul de variaţie şi cu un grad de încredere de 95%. Autorul nu are cunoştinţă de 

existenţa în prezent a unui model matematic disponibil pentru variaţia naturală a 

temperaturii solului care să furnizeze valori ale coeficienţilor împreună cu intervalul de 

variaţie al acestora şi cu intervalul de încredere. 

- A fost realizată monitorizarea locală a temperaturilor solului în două locaţii diferite la 4 

adâncimi diferite, aflate în progresie geometrică, până la 2 m. Durata experimentelor a 

fost de peste 12 luni în Cluj-Napoca şi de peste 9 luni în Reghin. 

- A fost realizată simularea variaţiei naturale a temperaturii solului la adâncimi de până la 

10 m, pentru soluri argiloase umede, atât în Cluj-Napoca pentru sol descoperit, cât şi în 

Reghin pentru sol acoperit cu iarbă. 

- S-au estimat valorile temperaturii: medie, maximă şi minimă la diferite adâncimi până la 

10 m. Au fost estimate datele calendaristice la care sunt atinse aceste valori particulare a 

temperaturilor. S-au estimat amplitudinile variaţiei temperaturilor la diferite adâncimi 

până la 10 m. 

- Pentru cele două locaţii a fost determinată difuzivitatea termică a solului împreună cu 

intervalul de variaţie, cu un interval de încredere de 95%. Acest parametru a fost 

determinat exclusiv pe baza monitorizării unor valori ale temperaturii solului. Acest 

parametru este important in toate tipurile de aplicaţii care presupun transferul de căldură 

prin sol. A fost subliniat faptul că rezultatele obţinute sunt importante în aplicaţiile care 

implică energia regenerabilă precum pompele de căldură şi sistemele pasive de încălzire / 

răcire care utilizează schimbătoare de căldură amplasate în sol. Valorile determinate 

pentru difuzivitatea termică a solului în cele două locaţii au fost comparate cu valori 

raportate în literatura de specialitate, pentru acelaşi tip de sol. 
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Contribuţiile personale şi elementele de originalitate ale studiului privind comportarea termică a 

solului în jurul colectorului geotermal al unei pompe de căldură sunt următoarele: 

- A fost realizat un experiment complex şi original, cu durata de peste 3 ani, privind 

comportarea termică a solului în jurul colectorului geotermal orizontal al unei pompe de 

căldură în condiţii reale de funcţionare. Sistemul experimental creat a funcţionat corect, 

fără oprire, pe toată durata experimentului. Din cunoștinţele autorului, nu există studii 

experimentale de acest tip, efectuate pe o perioadă atât de mare, cea mai lungă perioadă 

raportată a unui astfel de experiment fiind de 6 luni. 

- Studiul oferă informaţii experimentale privitoare la comportamentul termic al solului în 

planul unui colector geotermal orizontal amplasat la adâncimea de 1.7 m şi conectat la o 

pompă de căldură.  

- Temperaturile măsurate ale solului, în jurul colectorului geotermal orizontal, au fost 

comparate cu valorile variaţiei naturale a temperaturilor situate în aceeași regiune 

geografică (în Cluj-Napoca și Reghin), respectiv zona centrală a Transilvaniei, România. 

În absenţa datelor locale din Bistriţa, se estimează că variaţia naturală a temperaturii 

solului este apropiată de cea corespunzătoare cele două locaţii din aceeaşi regiune în care 

şi solul este de acelaşi tip, respectiv argilos umed. 

- Câmpul de temperaturi ale solului în zona colectorului pompei de căldură este caracterizat 

de următorii parametri principali: 

- Temperaturile minime sunt mai mici cu (3.0…4.5) °C decât temperaturile minime 

înregistrate în cazul variaţiei naturale a temperaturii; 

- Valorile minime ale temperaturilor înregistrate s-au menţinut pe perioade de 

(5…28) zile; 

- Media temperaturilor este mai mică cu (2.0…2.5) °C decât media temperaturilor 

corespunzătoare variaţiei naturale; 

- Valorile maxime ale temperaturilor înregistrate s-au menţinut pe perioade de 

(29…58) zile; 

- Amplitudinea variaţiei temperaturilor înregistrate este mai mare cu (0.5…3.0) °C 

decât amplitudinea variaţiei naturale a temperaturilor; 

- Comparativ cu recomandările de proiectare disponibile, supradimensionarea colectorului 

geotermal s-a reflectat în valorile temperaturilor solului, care au fost mai mari decât 

punctul de îngheţ pentru întreaga perioadă de funcţionare. Această observaţie duce la 

concluzia că pot fi dimensionate sisteme cu colectori geotermali ecologice, care să 

funcţioneze la temperaturi de peste 0 °C, doar cu apă, fără glicol. 

- Rezultatele obţinute au fost comparate cu cele raportate în studii asemănătoare identificate 

în literatura de specialitate. 

- Din cunoștinţele autorului, o mare parte din concluziile evidenţiate de studiul privind 

comportarea termică a solului în jurul colectorului geotermal orizontal al pompei de 

căldură, inclusiv problema concepţiei unor colectoare geotermale orizontale pentru 

pompele de căldură, care să funcţioneze cu apă în loc de glicol, sunt raportate pentru 

prima dată în domeniu. 
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Contribuţiile personale şi elementele de originalitate ale studiului privind comportarea unei 

pompe de căldură în condiţii reale de exploatare sunt următoarele: 

- Corelat cu experimentul menţionat anterior, a fost conceput un alt experiment având 

aceeaşi durată de peste 3 ani, privind comportarea unei pompe de căldură în condiţii reale 

de funcţionare. Sistemul experimental a funcţionat corect, fără oprire, pe toată durata 

experimentului. Din cunoștinţele autorului, nu există studii experimentale de acest tip, 

efectuate pe o perioadă atât de mare, cea mai lungă perioadă raportată a unui astfel de 

experiment fiind de 6 luni. 

- A fost identificată dependenţa dintre variaţia temperaturii exterioare și numărul de porniri, 

respectiv durata de funcţionare a pompei de căldură în regim de încălzire, în orice zi din 

perioada în care s-a realizat studiul.  

- Analiza preliminară a datelor înregistrate a permis selecţia zilelor reprezentative din punct 

de vedere termic, pentru studiului comportării pompei de căldură în condiţii de toamnă, 

iarnă, primăvară şi vară.  

- În funcţie de valorile măsurate ale presiunii de condensare și presiunii de vaporizare au 

fost determinate relaţii precise de calcul pentru temperatura de condensare, respectiv de 

vaporizare.  

- A fost studiată variaţia valorilor parametrilor de lucru, a parametrilor energetici şi ai color 

de performanţă, în diferite perioadele de funcţionare ale pompei de căldură.  

- Comportamentul pompei de căldură a fost analizat în condiţii reprezentative pentru 

diverse perioade de exploatare a pompei de căldură: 

- Începutul sezonului de încălzire (sfârșitul toamnei / toamnă); 

- Mijlocul sezonului de încălzire (mijlocul iernii / iarnă); 

- Sfârșitul sezonului de încălzire (începutul primăverii / primăvară); 

- În afara sezonului de încălzire (mijlocul verii / vară - doar preparare a apei calde 

menajere). 

- Parametrii externi care influenţează funcţionarea pompei de căldură sunt:  

- Temperatura exterioară;  

- Temperatura solului care determină temperatura de intrare a glicolului în vaporizator; 

- Regimul de lucru: încălzire sau preparare apă caldă menajeră;  

- Comportamentul pompei de căldură, în condiţii reale de funcţionare, este caracterizat de 

parametrii principali prezentaţi sintetic în continuare. 

- Numărul și durata perioadelor de funcţionare depinde de temperatura exterioară: 

- Toamna:   5 perioade, cu o medie de 17 minute fiecare; 

- Iarna:   9 perioade, cu o medie de 45 minute fiecare;  

- Primăvara:  3 perioade, cu o medie de 45 minute fiecare. 

- Regimul termic al colectorului geotermal depinde de temperatura solului: 

- Toamna:   ≈ (6 … 11) °C; 

- Iarna:   ≈ (-1 … 3) °C; 

- Primăvara:  ≈ (-3 … 2) °C). 

- Regimul termic al circuitului de încălzire depinde de temperatura exterioară: 

- Toamna:   ≈ (25 … 30) °C;  

- Iarna:   ≈ (33 … 40) °C;  

- Primăvara:  ≈ (29 … 32) °C. 

- Coeficientul de performanţă (COP) al pompei de căldură depine atât de temperatura 

solului cât şi de temperatura exterioară:  

- Toamna:   ≈ (4.7 … 8.6);  valoarea medie: COP=6.4;  

- Iarna:   ≈ (3.2 … 5.1);  valoarea medie: COP=3.9;  

- Primăvara:  ≈ (3.8 … 5.7);  valoarea medie: COP=4.7. 
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- Supradimensionarea colectorului, faţă de recomandările de proiectare, s-a reflectat în 

condiţii de lucru mai favorabile şi valori mai mari ale coeficientului de performanţă, faţă 

de valorile raportate în literatura de specialitate.  

- Sistemul experimental utilizat furnizează informaţii practice relevante privind 

funcţionarea pompei de căldură în diferite condiţii reale de funcţionare.  

- Toate rezultatele obţinute au fost analizate şi interpretate, iar parametrii energetici şi cei 

de performanţă au fost comparaţi cu valorile raportate în literatura de specialitate. 

- După cunoştinţele autorului, prezentarea condiţiilor de lucru, a parametrilor energetici şi a 

parametrilor de performanţă, corespunzătoare diferitelor sezoane de funcţionare a pompei 

de căldură: toamnă, iarnă şi primăvară în regim de încălzire, respectiv corespunzător 

tuturor anotimpurilor în regim de preparare apă caldă menajeră, reprezintă un element de 

noutate la nivel internaţional. 
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 DIRECŢII POSIBILE DE CONTINUARE A CERCETĂRILOR 7.

În urma derulării cercetărilor prezentate în lucrare au fost identificate câteva posibilităţi de 

continuare a cercetărilor, prezentate în continuare. 

 

Realizarea unui model matematic generalizat privind variaţia naturală a temperaturii solului în 

diferite regiuni ale lumii, pentru diverse tipuri de sol, în care proprietăţile termofizice ale solurilor, 

temperatura medie anuală a solului şi amplitudinea de variaţie a temperaturii suprafeţei solului, să 

fie considerate pe baza unei analize a valorilor raportate în literatură. Realizarea unui asemenea 

instrument de simulare ar reprezenta un instrument foarte util pentru estimarea potenţialului termic 

al solului în diverse zone geografice şi ar putea fi utilizat în numeroase aplicaţii.  

 

Realizarea unui studiu privind comportare termică a solului în jurul unui colector geotermal 

vertical, cuplat la o pompă de căldură. Acest studiu ar completa cercetările realizate până în prezent 

şi ar completa gama de aplicaţii pentru valorificarea potenţialului termic al solului.  

 

Realizarea unui algoritm de simulare numerică a transferului termic dintre sol şi un colector 

geotermal orizontal, cuplat la o pompă de căldură. Acest studiu ar permite simularea comportării 

solului în jurul colectoarelor geotermale amplasate la diverse adâncimi şi ar permite optimizarea 

adâncimii de amplasare a colectorului geotermal în funcţie de diverse criterii de optimizare: costuri 

reduse ale investiţiei iniţiale, costuri reduse de exploatare, etc. 

 

Realizarea unui algoritm de simulare numerică a comportării unei pompe de căldură cuplate la 

un colector geotermal orizontal sau vertical. Acest studiu ar permite simularea funcţionării pompei 

de căldură în diverse condiţii externe, respectiv cu diverşi agenţi frigorifici şi ar permite optimizarea 

construcţiei pompei de căldură, prin optimizarea geometriei sau caracteristicilor schimbătoarelor de 

căldură, în special în ceea ce priveşte vaporizatorul şi condensatorul. Un alt tip de optimizare a 

pompei de căldură poate fi reprezentat de implementarea unor cicluri de funcţionare inovative de 

pompe de căldură, de exemplu cu mai multe trepte de comprimare, sau de altă natură. 

 

Realizarea unui studiu privind comportare termică a solului în jurul unui colector geotermal 

orizontal care pe de-o parte să acopere integral zona colectorului, inclusiv zone amplasate la 

distanţe mai mari de colector. Se recomandă ca acest studiu să fie realizat într-o zonă liberă de 

construcţii învecinate, pentru eliminarea interferenţelor cu clădiri învecinate. 

 

Realizarea unui studiu privind influenţa umidităţii solului asupra comportării termice a acestuia şi 

asupra comportării pompei de căldură. Acest studiu poate fi realizat într-o primă etapă chiar cu 

datele privind umiditatea solului la diferite adâncimi, înregistrate în cadrul cercetărilor prezentate în 

lucrare, dar care nu au fost procesate. 

 

Realizarea unor studii privind comportarea termică a solului în diverse aplicaţii cum sunt 

schimbătoare de căldură sol – aer, utilizate pentru răcirea aerului pe timp de vară, respectiv pentru 

încălzirea aerului pe timp de iarnă, sau schimbătoarele de căldură sol – apă destinate răcirii pasive a 

clădirilor pe timp de vară. 

 

Asemenea studii pot completa în mod util informaţiile privind posibilităţile de valorificare a 

potenţialului termic al solului, obţinute în cadrul acestui studiu.  
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