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ABREVIERI 

ACRONIM SEMNIFICAȚIE 
ASHRAE Societatea Americană pentru Încălzire, Refrigerare și Aer Condiționat 

Cheap-GSHPs Aplicații Ieftine și Eficiente pentru Pompe si Schimbătoare de căldura 
fiabile având pământul ca sursă de energie 

CFD Dinamica Fluidelor Computerizată 

CFM Materiale Conductive Fluide 

CGHE Schimbător Coaxial de Caldură cu Pământul 

CL Schimbător de Caldură cu Pământul cu circuit închis 

DD Grade – Zile anuale 

DHW Apă caldă de consum 

EIA Evaluarea Impactului asupra Mediului 

EIS Declarația de Impact asupra Mediului 

EN Standard European 

EPBD Directiva pentru Performanța Energetică a Clădirilor 

ESDAC Centrul European de Date pentru Sol 

FCS Sursă Cilindrică Finită 

FDM Metoda Diferențelor Finite 

FEM Metoda Elementelor Finite 

GSHE Schimbător de Căldură cu Pămantul 

GSHP Pompă de Căldură având Solul ca Sursă de Energie 

GRT Răspunsul Termic al Pământului 

GW Apa Freatică 

H&C Încălzire și Răcire 

HYPRES Baza de Date a Proprietăților Hidraulice a Solurilor din Europa 

INSPIRE Infrastructura pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană 

ISO Asociația Internațională pentru Standardizare 

OL Schimbător de Caldură cu Pământul cu circuit deschis  

PAR-MAT-DOM Material Parental Dominant 

QAPI Asigurarea Calitatii și Îmbunătățirea Performanțelor 

RES Sistem bazat pe Energia Regenerabilă 

S/V Raportul Suprafață / Volum 

SGDBE Baze de date geografice ale solului 

SWOT Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități și Amenințări 

TED Necesarul de Energie Total 

TRT Testarea Răspunsului Termic 

USDA Departamentul Agriculturii al Statelor Unite 

WFD Directiva Cadru a Apelor 
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SIMBOLURI 

SIMBOL SEMNIFICAȚIE 
ag Difuzivitatea termica a solului 

AT Amplitudinea anuala a temperaturii exterioare 

m ̇ Debit masic 

cp Caldura specifica 

K, λ Conductivitatea termica 

M Masa 

Q, q Putere 

V Volum 

q’ Putere pe unitatea de lungime 

T, t Temperatura 

𝛂 Difuzivitatea termica 

𝛒 Densitatea 

H, h, L Lungime 

t Timp 

p Presiune 

COP Coeficientul de Performanță 

EER Raportul Eficienței Energetice 
 

NB - Cele mai multe dintre simbolurile utilizate în Manualul de instruire sunt date în mod 

explicit în conținutul documentului, imediat după utilizarea textelor sau formulelor 

respective. 
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INTRODUCERE 

Acest manual descrie inovațiile și realizările dintr-o activitate extensivă de cercetare și 

dezvoltare în cadrul proiectului Cheap-GSHPs. Rapoartele manuale, de asemenea, rezultatele 

principale și lecțiile învățate. Este o sursă valoroasă de informații destinată să susțină 

workshop-urile și să consolideze capacitățile profesioniștilor în aplicarea instalațiilor 

geotermale pentru încălzirea și răcirea clădirilor. 

"Cheap-GSHPs" este acronimul pentru titlul proiectului “Aplicarea ieftină și eficientă a 

schimbătoarelor de căldură și a pompelor de caldura geotermale fiabile”. Acest proiect de 

cercetare este finanțat de Programul H2020 al Comisiei Europene și a început la 1 iunie 2015 

și se încheie la 31 mai 2019. 

Energia geotermală de mică adancime este o sursă stabilă și sigură de energie regenerabilă, 

disponibilă mereu peste tot. Potențialul energiei geotermale de mică adancime și sinergiile 

cu alte surse regenerabile de energie este foarte mare, dar rămâne insuficient exploatat. 

Astăzi, principalele bariere în calea utilizării energiei geotermale de mică adancime în 

încălzirea și răcirea clădirilor constau în investitia initiala mare, gradul de conștientizare scăzut 

al acestei tehnologii și reglementările diverse și mereu in schimbare din diferitele țări 

europene. Cercetarea efectuata în proiectul Cheap-GSHP a abordat aceste bariere din mai 

multe puncte de vedere, pentru a deschide noi modalități de extindere a utilizarii energiei 

geotermale superficiale. 

Acest manual tehnic, elaborat de consorțiul Cheap-GSHPs, raportează rezultatele acestor 

activități ample de cercetare și inovare. Manualul sprijină, de asemenea, workshopurile 

naționale de instruire și diseminare prevăzute în ultimele șase luni ale proiectului. 

Manualul, ca document de referință, intenționează să sporească gradul de conștientizare și 

acceptarea energiei geotermale superficiale față de toți actorii și utilizatorii finali. Acești 

actori, neprofesioniști și experți sunt: 

 Specialiști implicați în industria GSHP (ingineri HVAC, instalatori, forajisti, designeri, 
arhitecți etc.); IMM-uri și ESCO din industria construcțiilor; 

 Organisme de politici la nivel local, regional și național (planificatori municipali, 
manageri de energie din cadrul autorităților publice responsabile cu luarea deciziilor în 
domeniul energiei); Organismele de standardizare; 

 Instituții științifice comunitare și educaționale (universități etc.); entități publice, 
camere de comerț și industrie, agenții de dezvoltare, agenții de energie, centre de 
expertiză ecologică, asociații profesionale, jurnaliști și mass-media; publicul larg. 

În final, se așteaptă ca manualul să consolideze capacitățile profesioniștilor în proiectarea și 

lansarea instalațiilor geotermale de mică adâncime în clădirile civile și istorice 

Ideea de bază a proiectului Cheap-GSHP este reducerea cu 20-30% a costului total al 

proprietății compuse din costurile de investiție și de exploatare, creșterea siguranței 

sistemelor geotermale de mica adancime și creșterea gradului de conștientizare a acestei 
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tehnologii în întreaga Europă, având în vedere că soluțiile inovatoare sunt în special necesare 

pentru renovarea clădirilor existente și istorice. 

Pentru a îmbunătăți înțelegerea diferitelor dezvoltări și inovații, reflectate în cele opt capitole 

ale acestui manual, este necesar să se înțeleagă logica și structura cercetării în cadrul 

proiectului. Capitolele din acest manual urmăresc această logică după cum se explică mai jos. 

Ingineria și proiectarea instalațiilor geotermale superficiale necesită cunoștințe și expertiză în 

mai multe discipline ale lanțului valoric care acoperă (hidro) geologia, tehnologia de foraj, 

fizica clădirilor, proiectarea schimbătorului de căldură, pompele de căldură. Pentru a reduce 

pragul de acceptare, pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a reduce costurile de 

inginerie, bazele de date și instrumentele de proiectare au fost dezvoltate și grupate într-un 

instrument software. Primul capitol include descrierea cartografierii geologice, a bazelor de 

date climatice și a instrumentelor de calculare a sarcinii clădirii. 

Schimbătoarele de căldură geotermale (GSHE) reprezintă costul major al unei instalații 

geotermale de mica adancime. Proiectul Cheap-GSHP a abordat aceste costuri prin 

îmbunătățirea metodologiei de forare, a mașinilor / echipamentelor de foraj și a 

schimbătorului de căldură pentru a crește randamentul schimbului termic și pentru a reduce 

timpul și costul de instalare. Cercetările și dezvoltările s-au axat pe tipuri de schimbatoare de 

caldura elicoidale tip “coș” de mica adancime și schimbătoare de căldură coaxiale. Al doilea 

și al treilea capitol prezintaă evoluția mașinii, proiectarea  schimbătorului de căldură elicoidal 

tip “coș”, rezultatele testelor de teren și costurile de instalare pentru schimbatorul de caldura 

elicoidal tip “coș” și schimbătoarele de căldură coaxiale. 

Instrumentele de proiectare pentru a dimensiona câmpul geotermal au fost adoptate în 

capitolul patru pentru a include inovațiile privind designul schimbătorului de căldură 

dezvoltat în cadrul proiectului Cheap-GSHP.  

Pompele de căldură, parte integrantă a sistemelor geotermale superficiale, trebuie selectate 

în mod corespunzător. Un instrument de selecție construit în scopuri ajută la această selecție 

așa cum este explicat și în capitolul patru. Același capitol descrie evoluția și performanțele 

îmbunătățite ale unei pompe de căldură cu temperatură ridicată. O astfel de pompă de 

căldură evită schimbarea costisitoare a terminalelor de temperatură ridicată în renovările 

clădirilor și in clădirile istorice. În cele din urmă, capitolul patru oferă și indicații schematice și 

costuri privind integrarea sistemelor de pompe de caldura geotermale cu alte surse 

regenerabile de energie, cum ar fi energia termică solară, fotovoltaică și vântul. 

Toate instrumentele și bazele de date menționate mai sus se corelează într-un sistem ușor de 

utilizat (DSS). Acest DSS realizează un studiu de fezabilitate cu o evaluare economică a 

diferitelor setări de instalații în funcție de criteriile de prioritate stabilite de utilizator care 

conduc la selectarea și proiectarea sistemelor geotermice cu entalpie joasă. Capitolul cinci 

acoperă arhitectura DSS și legăturile cu diferitele instrumente, interfața prietenoasă și 

instrucțiunile utilizatorului. Non-experții pot utiliza sistemul pentru studii de fezabilitate, în 

timp ce utilizatorii experți pot folosi instrumentele pentru proiectarea instalației, reducând 

astfel și costurile de inginerie. 
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Toate aceste inovații au fost demonstrate în șase studii de cazuri reale, iar instrumentele de 

proiectare sunt aplicate în zece cazuri demonstrative virtuale. Lecțiile învățate din instalare și 

performanțe în domeniul diferitelor evoluții sunt descrise în capitolul șase. Rezultatele 

raportate și feedbackul din cadrul demonstrațiilor evidențiază aspectele legate de inovare 

care sunt pregătite pentru piață și care evoluții încă necesită mai multă muncă. Mai mult, 

aceste sisteme demonstrative ridică, de asemenea, gradul de încredere în această tehnologie 

și măresc gradul de conștientizare din exemplele de viață din clădirile istorice. 

Capitolul șapte se referă la impactul asupra mediului, evaluează riscul, evaluează standardele 

și reglementările din diferite țări și regiuni. Un set de recomandări facilitează implementarea 

tehnologiilor schimbătorului de căldură, de foraj și a pompelor de căldură în locurile de studiu 

de caz, dar asigură și transferabilitatea acestora în alte părți ale Europei. În plus, analiza 

ciclului de viață a studiilor de caz reale demonstrează impactul redus asupra mediului oferit 

de tehnologiile Cheap-GSHPs. 

Partenerii de tip IMM-uri și industriali descriu în capitolul opt planurile de exploatare în 

afacerile lor, concentrându-se pe segmentele de piață în care aceste inovații oferă avantaje 

competitive.  
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1.1. INTRODUCERE 

Sunt luate în considerare toate aspectele relevante care trebuiesc luate în considerare la 

proiectarea unui nou sistem GSHP, pentru a ajuta utilizatorii Sistemului de Suport Decizii (DSS) 

și pentru a explica modul în care au fost colectate și analizate datele obținute. Un DSS este un 

sistem informatic bazat pe tehnica de calcul care combină modele și date într-o încercare de 

a sprijini luarea deciziilor, oferind părților interesate la toate nivelurile o serie de scenarii. DSS 

necesită componente hardware și software plus o serie de date. Proiectul Cheap-GSHP a 

dezvoltat un instrument DSS care vizează accelerarea procesului decizional al proiectanților și 

proprietarilor de clădiri, precum și creșterea cotei de piață a tehnologiilor ieftine- GSHP. 

Baza de date prezintă valori reprezentative care pot fi ușor înțelese de utilizatori experți și 

non-experți. 

1) Atunci când este proiectat un nou sistem GSHE, proprietățile termice ale solului 

sunt datele de intrare necesare pentru selectarea tipului de schimbător de căldură 

cel mai potrivit. Acestea ar trebui să fie luate în considerare împreună cu condițiile 

climatice locale și sarcina termică a clădirilor [1] - [3]. În plus, proprietățile termice 

ale solului influențează puternic transferul de căldură către și dinspre sistemul 

GSHE și pământul din jurul acestuia. Capitolul 1.2 descrie bazele de date geologice 

create ca parte a proiectului Cheap-GSHPs care clasifică cele mai comune tipuri de 

soluri din Europa și proprietățile lor termice. 

2) Dimensiunea câmpului de schimbătoare de căldură din sol joacă un rol important 

în proiectarea unui sistem GSHP. Lungimea totală a GSHE și dispunerea câmpului 

afectează performanța energetică a pompei de căldură și pot modifica în mod 

semnificativ costul investiției. Mai multe variabile pot afecta performanța GSHE. 

Printre acestea se numără proprietățile termice ale solului, conținutul de apă din 

sol, geometria GSHE, caracteristicile de conductivitate termică ale puțurilor de 

foraj și, în final, temperatura neperturbată a solului. Prin urmare, în momentul 

proiectării și calculării câmpului de geoschimbătoare GSHE și a performanței 

globale a sistemului GSHP, pot apărea unele diferențe între rezultatele așteptate 

și comportamentul real. Pentru a limita aceste incertitudini, poate fi efectuat un 

test de răspuns termic pentru a obține proprietățile termice ale solului și 

capacitatea de transfer termic dintre BHE și sol. Capitolul 1.3 descrie modul de 

efectuare a testului și modul de analiză a datelor obținute. 

3) Forabilitatea diferitelor clase geologice este unul dintre aspectele care afectează 

puternic costul instalărilor noilor sisteme GSHP. Prin urmare, a fost investigată, de 

asemenea, forabilitatea solurilor definite în bazele de date geologice europene. 

Rezultatul acestui rezumat este cea mai bună tehnică de foraj pentru fiecare clasă 

subterană, așa cum este prezentată în capitolul 1.4.  

4) În cele din urmă, capitolul 1.5 descrie baza cu datele climatice creată în proiectul 

Cheap-GSHPs care urmează să fie integrată în instrumentul de dimensionare a 

pompelor de căldură (GSHP) în cadrul sistemului de suport decizional (DSS). 
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1.2. BAZELE DE DATE GEOLOGICE CHEAP-GSHPS 

1.2.1. Introducere 

Factorii termo-geologici sunt studiați în literatura de specialitate și reflectați în activitatea de 

proiectare și în reglementări. În proiectul actual, proprietățile termice subterane se referă la 

cele exclusiv legate de transferul termic și care nu influențează semnificativ fluxul de apă 

subterană, de ex. proprietăți termice ale particulelor de sol, difuzivitate termică și capacitatea 

calorică [4]. O bază de date termo-geologică - unde sunt stocați acești parametri termici - este 

necesară pentru a putea alege valorile corecte la planificarea unui nou sistem GSHE. 

În prezent, sunt disponibile numeroase baze de date termo-geologice și majoritatea acestora 

pot sprijini parțial proiectul european Cheap-GSHPs [1, 5-6]. 

Această activitate vizează îmbunătățirea datelor bibliografice disponibile și asigurarea unui 

sistem de baze de date mai adecvat pentru DSS și alte instrumente software. În plus, bazele 

de date Cheap-GSHPs sprijină proiectarea noilor GSHE respectând codul bunelor practici în 

cadrul proiectului Cheap-GSHPs. 

O bază de date termo-geologică trebuie să poate oferi toate potențialele date de intrare atât 

pentru utilizatorii începători, cât și pentru cei avansați. În plus, baza de date termo-geologică 

trebuie să susțină utilizatorul explicând cum să exploateze tehnologiile Cheap-GSHP și să 

permită acstuia să evite folosirea standardelor de referință la nivel mondial pentru 

proprietățile termice ale materialelor subterane. 

Așa cum se arată în Figura 1.2-1, DSS al proiectului Cheap-GSHP preia datele termice 

subterane din baza de date geologică. 

 

Figura 1.2-1 Structura bazelor de date utilizate în proiectul Cheap-GSHPs 

În primul rând, utilizatorul trebuie să definească locul unde va fi instalat GSHE. În acest 

moment, există două posibilități bazate pe faptul că structura geologică este cunoscută sau 

nu. 
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Atunci când nu sunt disponibile date geologice, utilizatorul trebuie să folosească baza de date 

de nivel 1 care este destul de generală și acoperă toată Europa (baza de date de nivel 1). În 

schimb, dacă utilizatorul poate defini structura geologică la scară locală, atunci se folosește 

baza de date de nivel 2 (Figura 1.2-1). 

1.2.2. Baza de date de nivel 1: FAU_PAR-MAT-CON. 

În cazul în care condițiile geologice nu sunt cunoscute (Figura 1.2-2), DSS și instrumentul 

software determină parametrii termici subterani prin selectarea locației de pe harta 

europeană. 

Hărțile rezultate sunt derivate din generalizarea contextul geologic (și comportamentul său 

termic asociat) ținând cont de variabilitatea geologică a condițiilor subterane în țările 

partenere Cheap-GSHPs. 

 

Figura 1.2-2 Baza de date FAU_PAR-MAT-CON, conform datelor obținute de la ESDAC [7-9] 

O bază de date de la Centrul European de Date privind Solurile (ESDAC) a fost aleasă pentru a 

primi informații privind proprietățile solului din INSPIRE (Infrastructura pentru Informații 

Spațiale în Europa). O Bază de Date Geografică a Solului (SGDBE) bazată pe Materialul Parental 

Dominant (PAR-MAT-DOM) a fost selectată ca setul de date cel mai practic pentru 

încorporarea datelor subterane relevante cu privire la proprietățile geotermale. PAR-MAT-

DOM este împărțită în 212 subunități (PARMADO) care conțin informații geologice și 

pedologice. 

La sfârșitul procesului de analiză a seturilor de date disponibile, materialele geologice au fost 

clasificate în conformitate cu următoarea listă [9]: 
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 Fără informații; 

 Roci vulcanice și metamorfice; 

 Roci sedimentare consolidate; 

 Material neconsolidat (nedefinit); 

 Nisip (neconsolidat); 

 Argilă (neconsolidată); 

 Pietriș (neconsolidat); 

 Material organic. 

Figura 1.2-2 prezintă distribuția geografică a acestor materiale geologice între țările europene 

și prin elaborarea datelor conținute în PARDADO SGDBE grupate în 8 clase. Proprietățile 

termice ale fiecărui material au fost definite [9]. 

1.2.3. Baza de date de nivel 2: Cheap-GSHPs 

În cazul în care se cunoaște stratigrafia locală, proiectantul sistemului GSHE poate folosi baza 

de date de nivel 2, unde proprietățile termice au fost definite mai precis prin măsurători 

directe și compararea cu datele din literatura de specialitate pentru fiecare tip de sediment. 

1.2.3.1. Definiții si terminologie pentru materialul subteran 

Vulcanic și  Metamorfic, Roci consolidate și material neconsolidat 

Rocile geologice și sedimentele neconsolidate reprezintă materialul subteran. Pentru a 

clarifica terminologia, sunt necesare următoarele definiții: 

Grupul 1: Roci solide 

Rocile vulcanice reprezintă magma topită solidificată (sau re-solidificată). Aceste fluide se pot 

răci rapid ducând la dezvoltarea unor roci vulcanice sau încet - în funcție de timpul geologic - 

în condiții de presiune ridicată și de temperatură care duc la roci magmatice intruzive. Atunci 

când rocile (așa-numitul "protolith") se mișcă pe crusta superioară la temperaturi și presiuni 

ridicate (peste 150 ° C și 1,5 kbar), dar sub punctul de topire protolitul este transformat în 

"roci metamorfice". Mișcările tectonice și eroziunea pot aduce aceste roci la adâncimi / 

suprafețe superficiale. 

"Roca sedimentară consolidată" este în esență o rocă solidă obținută din materiale care au 

fost metamorfozate sau cimentate. Sedimentele consolidate sunt roci sedimentare, incluzând 

conglomerate, gresie, piatră de gresie, șisturi, calcar și cărbune. Numele de referință pentru 

rocile solide provin din baza de date europeană PAR-MAT-DOM. 

Grupul 2: Material necompactate 

Sedimentele neconsolidate sunt materiale libere, variind de la argilă la nisip și pietriș. 

Sedimentele neconsolidate sunt identificate prin intermediul unor clase granulometrice, pe 

baza dimensiunii predominante a boabelor solide (sau a clasturilor) și pe gradația materialului 

(săracă sau bogată). În plus, se ia în considerare prezența apei [11]. În timpul testelor, 

definirea categoriei s-a bazat pe evaluarea procentului de nisip, nămol și argilă din materialul 

observat prin descriere vizuală combinată cu manipularea sedimentului în starea in situ a 
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conținutului de apă, în conformitate cu metodele folosite de operatori în timpul activităților 

de foraj. În plus, manualul definește conductivitatea termică a fiecărei clase de sedimente 

atât în condiții uscate, cât și în condiții saturate, pentru a distinge comportamentul termic 

deasupra și sub pânza de apă. Clasele identificate sunt listate în partea galbenă a Tabelul 

1.2-1. 

Material organic: această categorie include orice material (cu excepția rocilor) cu un conținut 

organic de peste 5% din greutatea sa. Prin urmare, aici sunt incluse argila și luturile sensibile, 

precum și turba. 

Inventarul materialelor incluse în baza de date de nivel 2 este prezentat în Tabelul 1.2-1. 

Materialele sunt grupate în 5 subgrupuri, în funcție de geneza lor: 

 roci consolidate-clastic-sedimentare; 

 roci vulcanice; 

 roci metamorfice; 

 materiale neconsolidate; 

 materiale organice. 

Tabelul 1.2-1 Lista de referință a materialelor din baza de date de nivel 2 

Roci consolidate-
vulcanice-

sedimentare 

Roci 
vulcanice 

Roci 
metamorfice 

Materiale 
neconsolidate 

Materiale 
organice 

conglomerate granit schist quartic  Pietris/uscat turba 

gresie diorit micasist Pietris si nisip / umed  

Gresie quartitica sienite gneiss Nisip /uscat  

argila/mudstone gabbro filit Nisip /umed  

calcar riolit amfibolit 
Nisip cu namol (namol 
nisipos) /umed 

 

dolomit dacit serpentinit Namol/uscat  

marlstone andezit marmura 
Namol – namol 
argilos/umed 

 

gips trahit  Argila/uscata  

anhidrit bazalt  Argila plastica/umeda  

 
tuf/piatra de 
tuf 

   

 

1.2.3.2. Date bibliografice și comparație cu datele de laborator 

Parametrii termici medii au fost comparați și definiți pe baza analizei valorilor găsite în 

literatura de specialitate publicată de diferiți autori [11-20]. Rezumatul acestei analize pentru 

roci este prezentat în Figura 1.2-3. 



Manual pentru Training Cheap-GSHPs 
 

 

29 Editat în 2019 

 

Figura 1.2-3 Comparație între valorile proprietăților termice publicate în literatură și cele 
rezultate din proiectul CHEAP-GSHP 

Pentru a evidenția variabilitatea datelor, se utilizează o diagramă tip “cutie”. Culoarea verde 

reprezintă datele bibliografice și roșu valorile Cheap-GSHP. Primul și al treilea cvartal de date 

sunt reprezentate de linia dreaptă. Majoritatea datelor sunt poziționate în zona colorată, iar 

linia orizontală indică valoarea mediată. Pentru a reduce ponderea excedentară la valoarea 

medie finală, valoarea mediată este preferată față de media aritmetică. 

1.2.3.3. Baze de date geologice 

Tabelul 1.2-2 listează valorile fizice și proprietățile de căldură cerute pentru principalele roci 

litogenice aparținând bazei de date realizate de proiectul Cheap- GSHPs. Au fost făcute mai 

mult de 200 de măsurători pe mostre din cadrul proiectului, atât în condiții uscate, cât și 

umede (11,19). Aceste măsurători au fost comparate cu cele din literatura de specialitate.  

Fiecare valoare experimentală se obține ca medie a măsurătorilor multiple efectuate pe 

aceeași probă. Măsurătorile experimentale au fost efectuate la laboratoarele FAU și UNIPD. 

În clasele de litologie unde nu au fost disponibile probe, valorile incluse în baza de date au 

fost preluate din literatură. 
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Tabelul 1.2-2  Baza de date a măsurătorilor proprietăților termice ale rocilor din 
esantioanele Cheap-GSHPs 

Valorile au fost combinate din datele obținute din literatură și din măsurătorile directe ale 
eșantioanelor. 

Material Densitate Conductivitate termică 
Capacitate 

termică 
volumică 

 REC. MIN MAX REC. REC. 

ρ λ λ λ cv 

kg/m3 W/mK W/mK W/mK MJ/m3K 

Conglomerate 2.2-2.7 1.50 5.10 1.94 1.8-2.6 

Gresie 2.2-2.7 0.72 6.50 2.60 1.8-2.6 

Argilă - Argilit 2.4-2.7 0.59 3.48 2.13 1.8-2.4 

Calcar 2.4-2.8 0.60 5.01 2.50 1.8-2.4 

Dolomită 2.4-2.8 0.61 5.73 3.58 2.0-2.4 

Marnă 2.3-2.6 1.78 2.90 2.04 2.2-2.3 

Ghips 2.2-2.4 1.15 2.80 1.60 2.0 

Anhidrită 2.8-3.0 1.50 7.70 4.77 2.0 

Rocă 
magmatică 

 0.44 5.86   

Granit 2.4-3.0 1.49 4.45 2.74 1.8-3.0 

Diorit 2.6-3.0 1.38 4.14 2.40 1.8-2.9 

Sienit 2.5-3.0 1.35 5.20 2.51 2.4 

Gabbro 2.8-3.1 1.52 5.86 2.41 2.6 

Riolit 2.1-2.6 1.77 3.98 2.96 1.95-2.1 

Dacit 2.9-3.0 2.00 3.91 2.60 2.9 

Andezit 2.6-3.2 0.64 4.86 1.43 1.38-3 

Trachyte 2.3-2.6 1.86 3.40 2.48 1.9-2.1 

Bazalt 2.1-3.2 0.44 5.33 1.82 1.9-2.6 

Rocă 
vulcanică 

 1.10 2.59 1.10  

Rocă 
metamorfică 

 0.65 8.15   

Quarțit șisturi 2.5-2.7 1.89 8.15 5.18 2.1 

Mică șist 2.4-2.8 0.65 5.43 2.53 2.1-2.4 

Gnais 2.4-3.0 0.84 4.86 2.95 1.8-2.4 

Filat 2.76-2.82 1.45 3.33 2.45 1.4-1.95 

Amfibolit 2.6-2.9 1.35 3.90 2.90 2.0-2.3 

Serpentinite 2.6-2.8 2.01 4.76 2.52 2.1-2.2 

Marmură 2.5-2.8 0.98 5.98 2.50 2.0 

O bază de date a proprietăților termice și fizice ale principalelor tipuri litologice de rocă 

(Tabelul 1.2-2) a fost dezvoltată pe baza rezultatelor analizelor de laborator efectuate la 
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laboratoarele FAU și UNIPD. A fost dezvoltată o bază de date similară pentru sedimentele 

neconsolidate [10, 11] (Tabelul 1.2-3). 

Tabelul 1.2-3  Baza de date a măsurătorilor proprietăților termice ale sedimentelor 
neconsolidate din esantioanele Cheap-GSHPs 

Valorile au fost combinate din datele obținute din literatură și din măsurătorile directe ale 
eșantioanelor. 

Material Densitate Conductivitate termică 
Capacitate 

termică 
volumică 

 

REC. MIN MAX REC. REC. 

Ρ* λ λ λ cv 

kg/m3 W/mK W/mK W/mK MJ/m3K 

Pietriș curat, 
uscat 

1.8-2.2 0.14 0.9 0.4 1.3-1.6 

Pietriș 
heterometric 
cu nisip, 
umed 

2.0-2.2 0.6 3.00 1.08 1.4-1.9 

Nisip uscat 1.8-2.2 0.15 0.9 0.4 0.4-1.6 

Nisip ud 1.9-2.3 1.0 2.6 1.85 1.8-2.4 

Argilă 
nisipoasă 
umedă 

 1.20 2.25 1.62 1.8-2.5 

Lut uscat 1.8-2.0 0.25 1.09 0.55 1.4-1.6 

Lut și lut de 
râu, umed 

2.0-2.2 0.82 2.60 1.45 1.8-2.8 

Argilă uscată 1.8-2.0 0.25 1.52 0.64 0.5-1.6 

Lut plastic, 
umed 

2.0-2.2 0.60 1.90 1.10 0.7-2.8 

Materiale 
organice: 
Turbă 

0.5-1.1 0.2 0.7 0.51 0.5-3.8 

 

Variabilitatea mare depinde în principal de: 

 Variabilitatea litologică a eșantionului, care include toate caracteristicile petrofizice și 
petrogenetice ale rocii. Acestea includ: variabilitatea compozițională și asocierea 
mineralogică, porozitatea, densitatea, gradul de compactare, cristalinitatea, 
anizotropia și eterogenitatea specimenului. 

 Tipul de instrument utilizat. 

 Condiții experimentale: temperatura și presiunea la care au fost obținute datele și 
gradul de saturație a eșantionului. De exemplu, [20] sunt de obicei printre cele mai 
scăzute valori. Aceasta se datorează, probabil, metodei de măsurare ASTM C 1113-90, 
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care prevede să se efectueze măsurarea conductivității termice pe o probă care este 
condiționată la 60 ° C timp de 24 de ore. 

1.3. GHID DE ORIENTARE PENTRU TESTUL DE RĂSPUNS TERMIC AL 

SOLULUI 

Proprietățile termice ale solului și capacitatea de schimb de căldură între BHE și sol, pot fi 

analizate experimental printr-un test de răspuns termic (TRT / GRT) [6, 21-22]. Scopul testului 

este de a furniza informațiile necesare pentru a dimensiona corect câmpul de schimbatoare 

de caldura cu pamantul pe baza sarcinilor termice estimate. Sistemul și procedura de testare 

au fost stabilite de către Societatea Americană a Inginerilor de Încălzire, Refrigerare și Aer 

condiționat (ASHRAE). O unitate TRT constă în mod obișnuit dintr-o pompă, supape de 

purjare, un element electric de încălzire, senzori de temperatură, un debitmetru și un 

înregistrator de date. 

Testul constă în aplicarea unei încărcări termice constante asupra schimbătorului de căldură 

geotermal (și, prin urmare, asupra subsolului) pentru o perioadă de timp suficient de mare 

pentru a permite sistemului să atingă un echilibru termic. Durata recomandată a testului este 

de minimum 72 de ore (așa cum se indică în EN 17628/2015). Debitul, puterea electrică, 

temperaturile de intrare și ieșire sunt măsurate și înregistrate. 

Rezultatul testului permite obținerea conductivității termice echivalente și a temperaturii 

neperturbate a solului. În cap. 1.3.3 sunt descrise câteva metode pentru analiza testelor. 

1.3.1. Caracteristicele de încercare 

Cerințele ASHRAE TRT sunt cele mai frecvent utilizate la nivel internațional (așa cum este 

indicat în EN 17628/2015) [1]. TRT este de obicei efectuată prin injectarea de căldură în sol, 

dar există și posibilitatea de a răci terenul. Încălzirea terenului este, de obicei, mai ușoară 

decât răcirea, de aceea echipamentul de testare include, de obicei, o serie de rezistențe 

pentru încălzire, mai degrabă decât răcire, care necesită utilizarea răcitoarelor de lichid și a 

unui sistem de control mai complicat. 

Un TRT corespunzător unei temperaturi medii a solului de 15 ° C este prezentat în Figura 1.3-1. 

După cum se poate observa, diferența de temperatură este menținută aproape constantă, ca 

și debitul de apă, ceea ce indică o rată de transfer de caldură constantă către pământ. 
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Figura 1.3-1 TRT corespunzător unei temperaturi medii neperturbate a pămantului de 15°C 

1.3.2. Testarea Raspunsului Termic 

1.3.2.1. Temperatura neperturbată a pămantului 

Majoritatea procedurilor de analiză pentru estimarea conductivității termice a solului din 

testul de răspuns termic necesită o bună estimare a temperaturii neperturbate a solului.  

Temperatura la sol neperturbată trebuie determinată înainte ca testarea răspunsului termic 

să înceapă. Temperatura neperturbată de la suprafața poate fi calculată în două moduri: 

înregistrarea temperaturii de-a lungul sondei și / sau de temperatură a turului. 

Gehlin și Nordell au efectuat măsurătorile de temperatură folosind ambele metode. Concluzia 

analizei a arătat că înregistrarea de temperaturii puțului de foraj asigură profilul corect al 

temperaturii la suprafață. Cu toate acestea, masurarea temperaturilor fluidului are ca rezultat 

obținere de valori care sunt în concordanță cu metoda anterioară [21]: 

1) Temperatura în funcție de adâncime: Prima metodă constă în introducerea unui 

termocuplu în tubul umplut cu apă al schimbatorului de caldura cu pamantul. Apa 

conținută în schimbatorul de caldura cu pamantul trebuie să fie în echilibru termic 

cu împrejurimile sale. Temperatura este măsurată la fiecare câțiva metri de-a 

lungul schimbatorului de caldura cu pamantul și citirile sunt folosite pentru a 

calcula o temperatură medie a forajului. 

2) Temperatura în funcție de timp: A doua metodă presupune circularea fluidului 

coloportor al schimbătorilor de căldură cu solul până când debitul de tur și retur 

sunt în echilibru termic. Apa conținută în schimbatorul de caldura cu pamantul 

trebuie să fie în echilibru termic cu solul. Chiar dacă nu este injectată nici o căldură 

de către încălzitor, va exista întotdeauna un aport de căldură catre sistem 
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provenind de la funcționarea pompei. Temperatura este măsurată la fiecare 

secundă timp de aproximativ o jumătate de oră. Datele de temperatură colectate 

sunt utilizate pentru a estima temperatura medie a găurii. Gehlin și Nordell 

sugerează utilizarea temperaturii pe tur după 20 de minute de circulație [21]. 

Kavanaugh și colaboratorii recomandă utilizarea temperaturii minime de intrare 

înregistrate [22]. 

1.3.2.2. Conductivitatea termică a solului: calcule preliminare 
Temperatura medie este calculată ca media aritmetică între temperatura de intrare și ieșire 

pentru fiecare etapă de măsurare. 

Puterea termică schimbată între fluid și sol se calculează astfel: 

Q = ṁcpΔT   ec.1 

unde m ̇ este debitul masic in [kg/s], cp  este caldura specifică in [J/(kgK)] iar ΔT este diferența 

de temperatură între tur și retur [23]. 

Debitul masic, temperaturile de tur și de retur sunt măsurate în timpul încercării. Căldura 

specifică și densitatea sunt obținute din REFPROF (NIST) prin fixarea presiunii atmosferice și 

a temperaturii medii a fluidului pentru fiecare etapă. 

1.3.2.3. Metoda simplificată a Sursei Liniare Infinite 

Debitul de căldură spre sau de la foraj poate fi reprezentat ca o sursă liniară infinită cu efect 

neglijabil al fluxurilor de căldură de-a lungul axei forajului. Metoda cea mai răspândită și cea 

mai consistentă până în prezent este modelul sursei liniare continue, bazate pe un flux de 

căldură constant în unitatea de timp. Evaluarea conductivității termice echivalente a solului 

este posibilă prin utilizarea temperaturii medii a fluidului dintre intrare și ieșire. Reprezentând 

grafic temperatura medie a apei în schimbatorul de caldura cu pamantul funcție de logaritmul 

natural al timpului, se poate obține o relație liniară de dependență (Figura 1.3-2). 

 

Figura 1.3-2 Metoda analizei cu sursă liniară infinită 
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Folosind panta k a acestei ecuații liniare și puterea specifică pe unitatea de lungime (q'), 

conductivitatea termică poate fi calculată cu relația următoare: 

kground = q’ / (4 π k)     ec.2 

1.3.2.4. Metoda Sursei Liniare Infinite 

Schimbatorul de caldura cu pamantul poate fi aproximat printr-o sursă liniară infinită, așa cum 

a sugerat Carslaw și Jaeger [23]. 

Ecuația pentru câmpul de temperaturi în funcție de timp și de raza în jurul unei surse liniare 

cu o viteză constantă de injectare a căldurii poate fi utilizată ca o aproximare a injectării de 

căldură de la un schimbator de caldura cu pamantul: 

T(r, t) =
q

 4 π λ
 ∫

e−u

u
dur2

4 a t

   ec.3 

unde a este difuzivitatea termică [m2/s], λ conductivitatea termică [W/m K)], r raza [m] iar t 

timpul [s]. 

Temperatura lichidului este evaluată prin înlocuirea razei necunoscute cu raza forajului rb și 

adăugarea efectului rezistenței termice Rb între fluid și peretele forajului: 

Tmean =  
q

 4 π λ
∫

e−u

u
durb

2

4 a t

+ q Rb + Tg  ec.4 

Conductivitatea se găsește prin încercări, folosind metoda obișnuită a celor mai mici pătrate. 

Deși această metodă oferă o simplitate mai mare și un timp de calcul redus, neglijează 

transferul de căldură axial. Această abordare simplificată poate fi utilizată numai pentru foraje 

lungi cu diametre mici și pentru a analiza comportamentul termic pe termen lung [24]. 

1.3.2.5. Metoda Sursei Cilindrice 

Metoda Sursei Cilindrice a fost inițial dezvoltată de Carslaw și Jaeger și poate fi utilizată pentru 

a considera un diametru finit. Aceasta reprezintă o soluție exactă a unei surse cilindrice 

infinite de căldură plasată într-un domeniu omogen reprezentând solul. Proprietățile 

terenului sunt presupuse a fi constante, transferul de căldură axial este neglijat și se 

presupune un contact perfect între peretele cilindrului și sol. 

Modelul Sursei Cilindrice poate fi utilizat prin aproximarea schimbatorului de caldura cu 

pamantul ca un cilindru infinit cu un flux de căldură constant [24]. Țevile schimbătorului de 

căldură sunt în mod normal reprezentate de un cilindru cu diametru egal. 

Soluția Sursei Cilindrice pentru un flux de căldură constant este după cum urmează: 

T(r, t) =
q

λ
 G(z, p)    ec.5 

unde:  z =
at

r2;   p =
r

rb
. 
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Funcția G este definită cu ajutorul funcțiilor Bessel de tip unu și doi, de ordin 0 și 1 [24]. 

Temperatura la peretele forajului este cea care prezintă interes, deoarece este temperatura 

reprezentativă în proiectarea schimbatorului de caldura cu pamantul, poate fi evaluată prin 

această metodă. 

Temperatura lichidului se calculează prin înlocuirea razei necunoscute cu raza sondei rb și 

adăugarea efectului rezistenței termice Rb între fluid și peretele forajului: 

Tmean =
q

λ
 G(z) + qRb + Tg   ec.6 

Conductivitatea se găsește prin încercări, folosind metoda obișnuită a celor mai mici pătrate. 

1.3.2.6. Modele numerice 

Modelele numerice pot fi folosite ca alternativă pentru interpretarea TRT. În aceste cazuri, 

întregul set de valori a temperaturii înregistrate în timpul TRT este comparată cu tendința 

profilului temperaturii apei rezultat din calcule. Aceasta este o abordare numerică inversă 

care trebuie să modifice conductivitatea termică și capacitatea calorică volumetrică. Prima 

parte a TRT trebuie să determine capacitatea calorică volumetrică, în timp ce ultima parte a 

TRT se adresează în principal obținerii valorii conductivității termice. Un exemplu de rezultat 

posibil poate fi văzut în Figura 1.3-3, unde comparația dintre măsurători și simulări a fost 

efectuată prin compararea temperaturii de retur (debitul masic și temperatura pe tur sunt 

impuse). 

 

Figura 1.3-3 Analiză folosind metoda numerică 

De obicei, există două posibilități: utilizarea unei metode cu elemente finite (FEM), a metodei 

diferențelor finite (FDM) sau a altor modele numerice, cum ar fi de ex. analogia electrică. 

Primele două metode de calcul sunt foarte detaliate, însă necesită un timp de calcul lung [25]. 

Acestea sunt de obicei efectuate în 2-D pentru a rezolva problema cu un consum rezonabil de 

timp. Când se lucrează cu sonde scurte, datorită fluxului de căldură axial trebuie efectuată o 

simulare 3D. Prin urmare, timpul de calcul crește foarte mult. 
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1.4. FORABILITATEA SOLULUI 

S-a investigat forabilitatea claselor geologice definite în FAU_PAR-MAT-CON. Rezultatul 

acestei analize prezintă cea mai bună tehnică de foraj pentru fiecare tip de clase subterane. 

Tabelul 1.4-1 și Tabelul 1.4-2 caracterizează cel mai bun instrument de foraj (inclusiv cel mai 

comun diametru) pentru un anumit tip de sonde (cu o lungime instalată comună) într-un 

anumit tip de clase subterane FAU_PAR-MAT-CON [9, 19]. 

Tabelul 1.4-1  Forabilitatea diferitelor clase de sol FAU_PAR-MAT-CON (materiale 
neconsolidate) 

 

Clase de sol 
(FAU_PAR-
MAT-CON) 

Schimbător 
de căldură 

Instrument 
de forare 

Fluid de 
forare 

Adâncimea 
sugerată 

Cost 
[€/m] 

Timp de 
forare 
[m/h] 

 

Argilă 
(neconsolidat) 

 
 
 

Nisip 
(neconsolidat) 

→ Fără ape 
subterane 

Elicoidal Burghiu  
ᴓ 400 mm 

fără fluid 20 m ≈ 60 10 ** 

PE coaxial Easy drill 
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O cu 

polimeri 

100 m ≈ 25 20  

INOX Coaxial Prajină si 
carcasă 

ᴓ 76 mm 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 20 10  

PE Dublu U Easy drill  
ᴓ 152 mm 

800 l/min 
H2O cu 

polimeri 

100 m ≈ 40 20  

Nisip 
(neconsolidat) 

 
→ Cu ape 
subterane 

Elicoidal Burghiu 
ᴓ 400 mm 
cu carcasă 

fără fluid 20 m ≈ 80 5 ** 

PE coaxial Easy drill  
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O cu 

polimeri 

100 m ≈ 25 20  

INOX Coaxial Prăjină  
ᴓ 76 mm cu 
tricone ᴓ 76 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 20 10  

PE Dublu U Easy drill  
ᴓ 152 mm 

800 l/min 
H2O cu 

polimeri 

100 m ≈ 40 20  

 

                                                           
* În ceea ce privește folosirea ciocanului DTH cu compresor, prețul mai mare se datorează parțial includerii 
costului combustibilului pentru funcționarea compresorului. 
** Adâncimea de instalare comună pentru un schimbator de caldura cu pamantul tip coș elicoidal este de 6 m. 
Pentru noua construcție elicoidală a schimbatorului de caldura cu pamantul, adâncimea de instalare presupusă 
este de aproximativ 20 m. Schimbatorul de caldura cu pamantul de tip elicoidal poate fi instalat în roci 
sedimentare de orice fel. 
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Tabelul 1.4-2 Forabilitatea diferitelor clase de sol FAU_PAR-MAT-CON (materiale 
consolidate) 

Clase de sol 
(FAU_PAR-MAT-

CON) 

Schimbător 
de căldură 

Instrument 
de forare 

Fluid de 
forare 

Adâncimea 
sugerată 

Cost 
[€/m] 

Timp 
de 

forare 
[m/h] 

 
 
 
 
 
 
 

ROCI 
SEDIMENTARE 
CONSOLIDATE 

(cu carcasă) 
 
 
 

PIETRIS 
(neconsolidată) 

Elicoidal ** burghiu  
ᴓ 400 mm; 

carcasă 

fără fluid 20 m ≈ 80 5 

Coaxial 
PE 

Easy drill 
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O cu 

polimeri 

100 m ≈ 25 7 

ciocan DTH *; 
carcasă 

10 M3 la 
12 bar aer 
comprimat 

100 m ≈ 40 15 

Coaxial 
INOX 

Tricone, 
chevron bit; 
prăjină de 

forare 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 25 7 

ciocan DTH *; 
prăjină de 

forare 

10 M3 la 
12 bar aer 
comprimat 

100 m ≈ 40 20 

Dublu 
U PE 

ciocan DTH *; 
carcasă 

ᴓ 152 mm 

15 M3 la 
12 bar  aer 
comprimat 

100 m ≈ 70 10 

 
 
 
 

ROCI 
SEDIMENTARE 
CONSOLIDATE 
 (Fără carcasă) 

 
 
 

Roci magmatice 
și metamorfice 

Coaxial 
PE 

ciocan DTH *;  
ᴓ 4" 

10 M3 la 12 
bar aer 

comprimat 

100 m ≈ 40 10 

Coaxial 
PE 

 
Coaxial 
INOX 

tricone 
ᴓ 4" 

400 l/min 
H2O 

100 m ≈ 30 3 

ciocan DTH *; 
ᴓ 3" 

10 M3 ala 12 
bar aer 

comprimat 

100 m ≈ 35 13 

Coaxial 
INOX 

 
Dublu 
U PE 

tricone 
ᴓ 3" 

400 l/min 
H2O 

100 m ≈ 25 5 

ciocan DTH *;  
ᴓ 5" 

15 M3 la 
12 bar  aer 
comprimat 

100 m ≈ 45 10 

Dublu 
U PE 

tricone 
ᴓ 5" 

800 l/min 
H2O 

100 m ≈ 35 3 

 

În cele din urmă, pentru a oferi o imagine de ansamblu simplificată, HYDRA oferă o diagramă 

pentru cele mai ieftine tehnici (bazate pe costul forajului) și pentru cea mai eficientă tehnică 

de forare (bazată pe timpul de foraj) pentru fiecare clasă subterană. Clasa de materiale 
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organice nu este inclusă în anchete, deoarece trebuie să fie stabilită pentru fiecare caz în 

parte, metoda fiind soluția cea mai bună / cea mai ieftină. 

Tabelul 1.4-3 Trecere în revistă a celor mai eficiente și ieftine metode de forare pentru 
fiecare clasă subterană FAU_PAR-MAT-CON (efectuată de către HYDRA) 

Clase de sol Tehnici de forare 

 Cel mai eficient [timp] Cel mai eficient [€€€] 

Roci magmatice și metamorfice ciocan DTH  Tricone si prăjini (fără carcasă) 

Roci sedimentare consolidate ciocan DTH  Easy drill 

Nisip (neconsolidat) Easy drill Prăjini (cu carcasă) 

Argilă (neconsolidat) Easy drill Chevron bit și prăjini (cu 
carcasă) 

Pietriș (neconsolidat) ciocan DTH Easy drill 

 

1.5. COLECTAREA ȘI PROCESAREA DATELOR CLIMATICE 

1.5.1. Baze de date climatice  

O bază de date climatice a fost creată pentru a fi integrată în aplicația de dimensionare a 

pompelor de căldură geotermale, precum și a sistemului de suport decizional (DSS), care sunt 

dezvoltate în proiectul Cheap-GSHPs. 

 

Figura 1.5-1 Locațiile selectate din METEONORM si ENERGYPLUS pentru a creea o bază de 
date europeană 
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S-au ales doi parametri principali: 

 Scara Köppen-Geiger ajută la verificarea climatului care poate fi în mare parte similar 
cu locația actuală [26]. 

 Numărul de Grade-Zile (DD) pentru încălzire (HDD) și răcire (CDD) arată unui utilizator 
experimentat dacă locația necesită mai ales încălzire sau răcire sau ambele. 

În primul rând, un set adecvat de date a fost produs utilizând Anul de Referință Test (TRY) 

inclus în baza de date a software-ului METEONORM și ENERGYPLUS. Figura 1.5-1 arată 

locațiile selectate din ambele baze de date pentru a crea o bază de date europeană adecvată. 

Prin compararea locațiilor și a hărții Köppen-Geiger a Europei, rezultă o bună definiție a 

majorității claselor climatice. 

Tabelul 1.5-1 Numărul de locații incluse în baza de date în legătură cu clasificarea climatică 
Köppen-Geiger 

Tipul de climat Descriere Numar de locatii 

BSk Arid, vara uscat, aer rece 6 

BWh Arid, uscat, aer rece 2 

Cfa Cald, complet umed, vara fierbinte 25 

Cfb Cald, complet umed, vara fierbinte 133 

Cfc Cald, complet umed, vara racoroasa 1 

Csa Cald, vara uscat, vara fierbinte 72 

Csb Cald, vara uscat, vara calda 25 

Dfa Zapada, total umed, vara calda 37 

Dfb Zapada, total umed, vara racoroasa 6 

 

Orașele grupate în aceste categorii au fost analizate în continuare pentru a evalua modul de 

definire a informațiilor mai simple pentru utilizatorii care nu sunt experți. În acest scop, pe 

baza valorilor HDD și CDD, au fost definite următoarele “macro” grupuri: 

 Climate calde uscate, inclusiv BWh și BSk 

 Climate calde temperate, inclusiv Csa, Csb, Cfa 

 Climate reci temperate, inclusiv Cfb și Cfc 

 Climate reci, inclusiv Dfb și Dfc 
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Figura 1.5-2 Subdivizarea condițiilor climatice bazate pe scara Köppen-Geiger pentru locațiile 
selectate din Europa 

În ceea ce privește numarul de Grade-Zile pentru încălzire și răcire, printre definițiile și seturile 

diferite de condiții propuse în literatură, s-au folosit următoarele ecuații pentru calcule: 

HDD =  ∑ (18 − text,i)i  if text,i < 14  ec.7 

CDD =  ∑ (18 − text,i)i  if text,i > 20  ec.8 

unde text,i reprezintă temperatura medie exterioară zilnică iar suma cuprinde toate zilele 

anului. 

1.5.2. Corecția de altitudine 

Temperatura aerului la suprafață măsurată de stațiile meteorologice este o funcție a mai 

multor factori printre care latitudinea (care determină nivelul radiației directe a soarelui), 

acoperirea cu nori, efectele continentale / maritime, curenții oceanici și altitudinea [27, 28]. 

În special, altitudinea joacă un rol important în afectarea temperaturii aerului. Deoarece 

masele de aer sunt forțate să urce în atmosferă, ele se destind și se răcesc ca urmare a scăderii 

presiunii. Viteza la care se răcește aerul este cunoscută ca gradient de racire. Dacă în timpul 

procesului nu se schimbă căldură cu sistemul exterior, răcirea este adiabatică. Gradientul de 

răcire nu este constant și poate fi influențat de mai mulți factori. Gradientul de răcire variază 

de la -9,8 ° C / km pentru aerul uscat (viteza de adiabatică) la -4,0 ° C / km pentru aer foarte 

saturat și cald (rata de absorbție adiabatică saturată). Cu toate acestea, procesul este rareori 

adiabatic și are loc un schimb de căldură. Gradientul efectiv de răcire pentru o locație este 

numit rata de eroare a mediului și o valoare tipică folosită pentru media globală este -6,5 ° C 

/ km. Cu toate acestea, gradientul de răcire variază după mai multe scale: sezonier, diurnal și 

regional, iar în cazul inversărilor de temperatură poate chiar să se schimbe semnul [29]. 
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În afară de efectul de înălțime descris mai sus, în regiunile montane apare un fenomen 

cunoscut ca ridicarea orografică. Efectul general al altitudinii asupra temperaturii aerului se 

manifestă prin răcirea cu creșterea înălțimii locației, deoarece masele de aer trebuie să urce 

datorită obstacolelor topografice reprezentate, de exemplu, de dealuri și munți. 

Temperatura aerului măsurată în stațiile meteorologice specifice poate fi în plus afectată de 

factori și procese locale care funcționează la scări temporale și spațiale diferite, cum ar fi 

bariere topografice, prezența lacurilor și a altor acumulări de apă, vânt, orientarea suprafeței 

topografice și a aerului rece ). 

Temperatura este măsurată în stațiile construite și operate în conformitate cu standardele 

emise de Organizația Mondială a Meteorologiei [29]. Cu toate acestea, așa cum se întâmplă 

deseori cu variabilele de mediu, predicția spațială continuă a valorilor măsurate "la fața 

locului" este necesară pentru modelarea proceselor biologice, de mediu și fizice. Acest lucru 

este valabil în special pentru temperatura aerului, un parametru cheie pentru evaluarea 

nevoilor de încălzire și răcire ale clădirilor. 

Deoarece clădirile pot fi amplasate în zone îndepărtate de stațiile meteorologice, interpolarea 

spațială este necesară pentru a obține valori de temperatură prin utilizarea datelor din stațiile 

meteorologice apropiate sau cunoscute. Potrivit lui Burrough și McDonnell, interpolarea 

spațială este definită ca predicția valorile unei variabile primare în punctele din aceeași 

regiune a locațiilor eșantionate, în timp ce estimarea valorilor în punctele din afara regiunii 

acoperite de observațiile existente se numește extrapolare [30]. 

O analiză cuprinzătoare a metodelor de interpolare spațială utilizată în științele mediului este 

furnizată de Li și Heap [31]. Ei au analizat 25 de metode de interpolare spațială care oferă un 

arbore de decizie pentru a sprijini selectarea celei mai potrivite metode, luând în considerare 

disponibilitatea datelor, natura datelor, precizia estimărilor și caracteristicile metodei.  

1.5.2.1. Modelarea temperaturii aerului 

Potrivit acelorași autori, aproape toate metodele analizate în munca lor, se bazează pe o 

anumită formă a ecuației: 

ẑ(x0) =  ∑ λiz(xi)
n
i    ec.9 

unde z ̂ valoarea estimată a variabilei primare in punctul analizat x0; z este valoarea 

înregistrată în punctul de măsurare xi; λi este ponderea valorii xi; n reprezintă numărul de 

puncte de măsurare utilizat. 

Metodele, la rândul lor, pot fi clasificate în: 

 Non-geostatistice; 

 Geostatistice (univariabilă și multivariabilă); 

 Metode combinate; 

Numeroși autori au lucrat la interpolarea temperaturilor folosind mai multe instrumente 

pentru a obține modele de temperatură distribuită cu rezoluție spațială și temporală diferită 
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[32-34]. Li și Heap [31] au comparat câteva metode non-geostatistice și geostatistice în 

estimarea temperaturii pentru trei scale temporale: medie, sezonieră și zilnic în două regiuni. 

În toate cazurile, topografia zonelor analizate rezultă ca un factor important care afectează 

performanța unor metode de interpolare: Kriging, IDW, suprafețe bidimensionale și regresiile 

de suprafață, de exemplu, funcționează bine pe un teren omogen relativ plat. Relația 

puternică dintre temperatură și înălțime împiedică o simplă interpolare cu metode 

geostatistice în terenurile montane, cu excepția cazului în care se ia în considerare explicit 

efectul de creștere a temperaturii [32]. În plus, în unele cazuri, s-a sugerat că modelele de 

regresie funcționează mai bine în regiunile muntoase decât abordările mai complexe [34]. 

La modelarea relației temperatură / altitudine față de date punctuale, un factor important 

care trebuie luat în considerare este faptul că locațiile stațiilor meteorologice tind să fie 

orientate catre altitudini joase [32]. 

1.5.2.2. Algoritmul propus pentru a obține date privind temperatura în 

locații necunoscute de la stațiile meteorologice din apropiere aflate la 

altitudine diferită  

După cum s-a discutat în secțiunea anterioară, predicția valorilor de temperatură este o 

problemă complexă care poate fi analizată prin folosirea diferitelor abordări și instrumente. 

Se propune utilizarea gradientului de răcire ca metodă de estimare a temperaturii aerului în 

raport cu înălțimea [31, 34]. 

Metoda gradientului de răcire utilizează relația dintre temperatură și înălțime pentru o 

regiune pentru a estima temperaturile în locurile neeșantionate. În mod obișnuit, 

temperaturile scad cu creșterea înălțimii, așa cum a fost descris anterior. Metoda gradientului 

de răcire utilizează valorile temperaturii celei mai apropiate stații meteorologice și diferența 

de elevație pentru a estima temperatura la locul neeșantionat. Pentru a estima temperatura 

la un situs ne-eșantionat, diferența de înălțime este înmulțită cu gradientul de răcire, iar 

numărul obținut este adăugat sau scăzut din temperatura stației meteorologice pentru a 

obține temperatura locului, în conformitate cu următoarea ecuație propusă de Stahl et al 

[34].: 

Tp = T0 + λ(hp − h0)   ec.10 

unde T0 este cea mai apropiata valoare de temperatură cunoscută; Tp este temperatura în 

locul de predicție; λ este gradientul de temperatură specific exprimat în °C/m; hp este 

altitudinea în metrii a punctului de predicție; h0 este altitudinea in metrii a stației meteo. 

Gradientul de răcire specific este calculat lunar prin identificarea perechilor de stații de 

înălțime redusă și de înălțime mare, apropiate de punctul de interes și de calcularea 

gradientelor de temperatură pe verticală. 

Ipoteza de bază a acestei metode este aceea că gradientul de răcire este constant  în regiunea 

de studiu [31]. Atunci când elevația și temperatura nu sunt corelate, metoda gradientului de 

răcire se degradează într-o metodă Nearest Neighbor (NN), unde valorile interpolate iau pur 

și simplu valoarea celui mai apropiat punct al stației [31]. Folosind această abordare, Stahl și 
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colab. au putut modela temperatura zilnică maximă și minimă a aerului într-o regiune cu 

topografie complexă, densitate foarte variabilă a stației și distribuție altitudine [34]. Cu toate 

acestea, niciunul dintre cele 12 modele testate de autori în munca lor nu a putut prezice 

întreaga gamă de temperatură zilnică maximă și minimă, subestimând și supraestimând 

temperaturile ridicate și, respectiv, scăzute. 

Baza de date climatică este de asemenea descrisă în [35]. 

1.6. COMBINAȚIA ÎNTRE TOPOLOGIA CLĂDIRILOR ȘI CLASELE 

CLIMATICE 

1.6.1. Studii de caz privind clădirile 

Proiectul Cheap-GHSPs consideră diferite tipuri de clădiri: case de o singură familie, blocuri 

de locuințe, clădiri administrative și clădiri comerciale mici. 

S-a analizat comportamentul energetic pentru patru cladiri rezidentiale si cinci cladiri 

nerezidentiale, trei cladiri administrative si o cladire municipala. 

Pe baza datelor statistice și a statisticilor privind starea clădirilor din Europa [36], au fost 

selectate patru categorii de clădiri ca eșantioane reprezentative pentru stocul european de 

clădiri rezidențiale. Studiile de caz au fost clasificate pe baza categoriei de clădiri; casă 

unifamilială, casă cu terasă și bloc de apartamente, având în vedere și raportul S/V. 

Varietatea posibilităților în proiectarea arhitecturală a clădirilor nerezidențiale face mai 

dificilă stabilirea unei clasificări bazate pe categorii de clădiri. O clasificare bazată pe utilizarea 

clădirii, pe raportul S/V și pe suprafața geamurilor a fost implementată atunci când s-au 

analizat studiile de caz furnizate de partenerii proiectului. 

1.6.1.1. Clădiri rezidențiale 

Studiile de caz pentru clădirile rezidențiale (RB) sunt prezentate în Tabelul 1.6-1: sunt patru 

tipuri de locuințe, două dintre acestea fiind case de o singură familie, iar celelalte două sunt 

locuințe multifamiliale. 

Tabelul 1.6-1 Informații generale despre clădirile rezidențiale (RB) studiate. 

 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 

Vedere exterioara  
 

 

 

 

Raportul S/V 0.86 0.40 0.35 0.43 

Aria neta (m2) 210 126 1330 681 

% Aria vitrata 14% 12% 25% 14% 

Nr. etaje 2 4 6 6 

Nr. locuinte 1 1 20 10 

Structura urbana izolata insiruita izolata izolata 
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Fiecare studiu de caz a fost modelat cu ajutorul programului de simulare dinamică TRNSYS®. 

Anvelopele clădirilor fost implementate în detaliu în funcție de proprietățile fizice și termice 

ale pereților, acoperișurilor, podelelor și ferestrelor, utilizând valori tipice vârstei și topologiei 

clădirii. Trei nivele de izolație au fost luate în considerare în timpul analizei pentru a identifica 

o soluție adecvată bazată pe structurile opace. Aceste niveluri includ: fără izolație, nivel scăzut 

de izolație și nivel bun de izolare. În ultimele două cazuri au fost luate în considerare straturi 

de polistiren cu grosimea de 6 și 15 cm. Etichetele "NI" Non izolație, "LI" Nivel scăzut de 

izolație și "GI" Nivelul bun de izolare va fi folosit în continuare în discuția rezultatelor. 

În ansamblu, s-au efectuat 240 de simulări dinamice (4 tipuri de clădiri x 3 niveluri de izolație 

x 20 zone climatice) și a fost estimat profilul energetic mediu orar.  

1.6.1.2. Clădiri nerezidențiale 

Clădirile pentru studiile de caz non-rezidențiale sunt prezentate în Tabelul 1.6-2 acestea sunt: 

o clădire de birouri, un centru de zi și trei clădiri administrative. 

Clădirile nerezidențiale selectate sunt cazuri reale. La fel ca în cazul clădirilor rezidențiale, 

fiecare clădire nerezidențială a fost modelată cu ajutorul programului de simulare dinamică 

TRNSYS®, iar anvelopele clădirilor au fost implementate în detaliu. Proprietățile suprafețelor 

vitrate au fost implementate în funcție de elementele reale instalate în clădiri, cu excepția 

cazului NRB2, unde s-a presupus o variație a anvelopei clădirii NRB1, în funcție de raportul 

suprafețelor vitrate. 

Pentru clădirile nerezidențiale (NRB) abordarea a fost diferită față de cea a clădirilor 

rezidențiale (RB). În cazul RB, s-au considerat diferite niveluri de izolare termică a anvelopei 

(NI, LI, GI), în timp ce în cazul NRB s-au luat în considerare numai niveluri bune de izolare. 

Această alegere a fost decisă deoarece obiectivul principal al proiectului Cheap-GSHPs este să 

demonstreze că pompele de căldură cu puteri medii și joase, adică de la 3 kW la 50 kW. Aceste 

capacități ale pompelor de căldură sunt cele mai potrivite puteri pentru soluțiile convenabile 

din punct de vedere economic, investigate în cadrul proiectului. Din acest motiv, clădirile mai 

mari ale BNR nu au fost luate în considerare decât în cazul implementării unor niveluri bune 

de izolare. Simulările au fost efectuate până la o limită de aproximativ 100 kW ca sarcină 

termică de vârf cerută de clădiri. 

Ratele de infiltrare a aerului, precum și ratele de aer datorate sistemelor de ventilare 

mecanică au fost iluate în considerare pentru cazurile reale. Degajările interne, datorate 

persoanelor, sistemelor de iluminat și a altor echipamente, au fost stabilite considerând 

situația reală sau în conformitate cu standardul național local. Programul de funcționare a 

fost stabilit în conformitate cu standardul național local. Au fost realizate 100 de simulări 

dinamice pentru clădiri nerezidențiale (5 clădiri x 20 climate). 
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Tabelul 1.6-2 Studii de caz pentru clădiri nerezidențiale (NRB). Informații generale 

1.6.2. Corelația între numărul de Grade-Zile și necesarul de energie 

Profilurile de energie termică și de încălzire au fost analizate lunar și anual în funcție de categoria 

și destinația clădirii, de raportul S/V, iar pentru clădirile rezidențiale în funcție de nivelul de izolare 

a anvelopei. În clădirile rezidențiale, cererea anuală de energie pe unitatea de suprafață și DD 

anuale au fost corelate printr-o regresie liniară simplă. În clădirile nerezidențiale, cererea anuală 

de energie pe volum și DD anual au fost corelate printr-o regresie liniară simplă. Corelația între 

toate cazurile se numește Corelația A (Figura 1.6-1). 

O altă analiză a fost efectuată cu corelațiile obținute prin evaluarea regresiei liniare între locațiile 

aceleiași clasificări climatice. În acest fel s-au obținut 4 noi corelații, câte una pentru fiecare clasă 

climatică Köppen Geiger analizată. Această metodă a fost definită ca și Corelația B. Deși abaterea 

medie pătratică pentru acest al doilea set de corelații tinde să fie mai mic, uneori semnificativ 

mai mic decât cel al corelației A, estimările necesarului de energie obținute în corelațiile B, se 

potrivesc în general mai bine cu rezultatele din simulările dinamice. 

S-au căutat corelații diferite atât pentru încălzire, cât și pentru condițiile de răcire. Un exemplu 

este prezentat în Figura 1.6-1.  

 NRB 1 NRB 2 NRB 3 NRB 4 NRB5 

Vedere 
externa 

  
 

 
 

Raport S/V 0.5 0.5 0.33 0.37 0.26 

Volum net 
(m3) 

5700 5700 3951 3366 5713 

% arie vitrata 85% 50% 49% 45% 35% 

Nr. etajes 5 5 4 2 2 

Nr. locatari 100 100 454 201 50 

Utilizarea 
cladirii 

Cladire 
administrativa 

Cladire 
administrativa 

Cladire 
administrativa 

Centru 
medical 

de zi 

Cladire de 
birouri 
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Figura 1.6-1 Exemplu de analiză de corelare liniară, pentru studiul de caz RB3, în condiții de 
încălzire si izolație termică bună. 

Unele dintre corelațiile evaluate prezintă o valoare limită a HDD sau CDD pentru valabilitatea 

lor: sub aceste valori limită, corelațiile furnizează o cerere energetică negativă care nu are 

sens fizic. Faptul apare mai ales în condițiile de încălzire, deoarece în clădiri, cu atât HDD este 

mai mic cu cât este nevoie de energie termică mai mică. În cazul clădirilor izolate, cererea de 

energie termică este foarte scăzută, aproape nulă în climatul cald. În climatul Csa, de exemplu, 

energia necesară pentru a satisface nevoile de încălzire este atât de mică încât valoarea tinde 

să atingă valoarea zero, iar valoarea HDD este nulă. Corelațiile liniare în aceste cazuri 

intersecteaza axa verticală în zona valorilor negative și pentru a permite o estimare corectă a 

cerințelor energetice este prevăzută o valoare prag pentru HDD pentru fiecare clasă climatică 

K-G.  

1.7. CARTOGRAFIERE GEOTERMALĂ MULTI-PARAMETRU 

În cele din urmă, s-a realizat producția de hărți capabile să reprezinte fezabilitatea actuală a 

HE și a tehnologiilor Cheap-GSHP. 

În primul rând, a fost concepută o metodă empirică pentru crearea hărților €/kW. Metoda a 

început cu colectarea datelor achiziționate și colectate în bazele de date, așa cum a fost deja 

descris în paragrafele anterioare. Datele au fost colectate și omogenizate pentru a oferi o 

imagine de ansamblu a caracteristicilor geologice, climatice și energetice în Europa. 

Aceste baze de date au constituit baza pentru realizarea unei cantități mari de simulări 

numerice, care ar putea corela temperatura la suprafeța solului, conductivitatea termică și 

lungimea BHE necesară pentru cerințele de energie date. Un prim set de simulări numerice a 

fost realizat pentru stadiul actual al schimbătoarelor dublu-U, în timp ce un al doilea set a fost 

realizat pentru un sistem coaxial dezvoltat de Cheap-GSHP, pentru a compara ulterior 

îmbunătățirile economice pe o bază spațială. 
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Figura 1.7-1 Metodologia concepută pentru realizarea harților €/kW 

S-au dezvoltat algoritmi de regresie între parametrii evaluați (Temperatura solului, λ, 

lungimea necesară BHE) pentru fiecare tip de clădire. Au fost luate în considerare șapte studii 

de caz (site-urile studiilor de caz demonstrative) pentru aplicarea metodei, pentru a testa 

fiabilitatea acesteia pentru diferitele geologii, climat și disponibilitatea datelor. Pentru fiecare 

dintre studiile de caz analizate s-au realizat hărți ale temperaturii de suprafață a solului, λ și 

hărți de conductivitate termică folosind norme climatice și hărți geologice de mari dimensiuni 

(de la 1: 25000 la 1: 100000): algoritmii de regresie identificați au fost aplicați pe aceste hărți 

GST și λ în pentru a determina lungime necesară BHE care a permis crearea de hărți în EUR / 

kW. 

Hărțile pentru tehnologia actuală dublu-U și coaxialul Cheap-GSHP au fost comparate una cu 

cealaltă pentru a înțelege economiile potențiale ale tehnologiilor Cheap-GSHP în comparație 

cu cele actuale. Au fost de asemenea dezvoltate hărți de fezabilitate calitativă pentru HE 

elicoidală. Prin urmare, metoda s-a dovedit a fi aplicabilă studiilor de caz diferite din Europa, 

fiind fiabilă pentru diferitele climate, geologii, clădiri și aplicabilă pentru disponibilitatea 

diferită a datelor. Mai mult decât atât, metoda pare fiabilă nu numai pentru a crea hărți în 

EUR/kW, ci și pentru hărți semi-cantitative ale altor indicatori techno-economici. 

Aplicarea noilor tehnologii de foraj și tehnologiile HE de înaltă calitate, provenite de la Cheap-

GSHP, pare a fi foarte pozitivă în ceea ce privește economiile în euro/kW, cu economii spațiale 

estimate între 13 și 20%, care sunt în concordanță cu obiectivele programului Cheap- GSHPs. 

Rezultatele sunt în mod clar afectate de incertitudinea tehnică și economică a datelor 

recuperate de alte task-uri, de natura empirică a metodei și de procedura de cartografiere în 

sine. 

Regresiile empirice identificate pot fi folosite de către planificatori, proiectanți și arhitecți 

pentru a realiza proiectarea preferențială a sistemelor geotermale, luând în considerare 

întregul lanț de aprovizionare (clădire - instalație hidraulică - sol), iar hărțile produse sunt 
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destinate să ofere indicații pentru planificare și gestionarea spațială a energiei geotermale de 

mică adâncime. 

Mai jos sunt prezentate unele dintre aceste hărți, celelalte sunt disponibile pe site-ul web 

https://cheap-gshp.eu/ 

 

Figura 1.7-2 Economiile estimate între sistemul tradițional dublu-U și schimbătorul de 
căldură coaxial dezvoltat în cadrul proiectului Cheap-GSHPs, exprimat în € / kW pentru 

Erlangen 

 

 

Figura 1.7-3  €/kW pentru sistemele dublu-U la Chiasso, Elveția 

 

 

 

https://cheap-gshp.eu/
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2.1. INTRODUCERE 

Unul dintre obiectivele proiectului Cheap-GSHPs este de a dezvolta schimbatorul de caldura 

cu pamantul de tip elicoidal (“coș”) peste nivelul actual prin instalarea schimbatoarelor de 

caldura cu pamantul din acest tip la adâncimi mai mari. Acest obiectiv este urmărit prin 

dezvoltarea unor soluții de mașini și unelte de foraj pentru a face față diametrelor mari 

necesare pentru a găzdui schimbatoarele de caldura cu pamantul de tip elicoidal, simultan cu 

reducerea diametrelor acestora pentru a realiza cu succes forajul la adâncimi mai mari. 

Interacțiunea dintre diferitele componente ale acestor inovații este prezentată de Figura 

2.1-1.  

 

Figura 2.1-1 Diferite componente ale sistemului și interacțiunile acestora 

Schimbatoarele de caldura cu pamantul de tip elicoidal (“cos”) sunt în mod obișnuit instalate 

cu unelte de foraj cu șnec uscat atașate la un excavator care este de obicei prezent pe 

șantierele de construcții. Adâncimile de instalare sunt limitate la 1,5-4,5 m datorită 

diametrelor de forare mari de 400-450 mm. 

Noua tehnologie Easy Drill realizată de HYDRA asigură foraje cu diametre de până la 325 mm 

în toate tipurile de sol. Inspirat de schimbatoarele de caldura cu pamantul de tip elicoidal, 

REHAU a proiectat și a produs câteva prototipuri noi de schimbatoare de caldura cu pamantul 

de tip elicoidal (“coș”) care se potrivesc cu un diametru mai mic (<350 mm), după cum este 

necesar pentru produsul standard Helix ©. 

Utilizarea unui sistem geotermal este asociată cu multe avantaje. Un aspect important care 

trebuie luat în considerare în planificarea și proiectarea sistemelor geotermice este 

subteranul. Dacă ținem cont de profilul natural al temperaturii subterane (Figura 2.1-2), 

putem vedea că temperatura crește odată cu creșterea adâncimii. Rata de creștere depinde 

de localizarea geografică. 

Dacă luăm în considerare intervalul de fluctuație al temperaturii superioare mai precis până 

la o adâncime de 20 m, atunci vedem că marja de fluctuație a impactului sezonier scade odată 
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cu creșterea adâncimii. De la o adâncime de aproximativ 10 m, temperatura subterană poate 

fi considerată constantă. 

În ultimii ani, această constatare a dus, de asemenea, la utilizarea colectoarelor elicoidale, 

care sunt denumite, de asemenea, colectori spirale, devenind din ce în ce mai populare în 

zona apropiată până la o adâncime de aprox. 5 m. Aranjamentul elicoidal al țevii (Figura 2.1-4) 

a permis îmbunătățiri semnificative ale performanței sistemului în comparație cu un colector 

de suprafață convențional. 

 

Figura 2.1-2 Profilul de temperatură subteran (exemplar pentru Germania) 

În cazul în care cererea de răcire este mai dominantă decât cererea de încălzire a unei clădiri, 

aceasta conduce în mod obișnuit la instalarea unui sistem de sondă geotermală mai scurt. 

 

Figura 2.1-3 Domeniul de temperatură cu creșterea adâncimii de suprafață (lut umed, 
nisipos) 



 

Capitolul 2 Dezvoltarea schimbatoarelor de caldura 
cu pamantul de tip elicoidal și a echipamentelor de foraj 

 

56 

Atunci când o sondă clasică tip dublu-U și colectorul spiral sunt comparate, spirala oferă valori 

de performanță semnificativ mai bune, așa cum sa dovedit științific (Zarrella et al., 2017). 

 

Figura 2.1-4 Reprezentarea unui colector spiral 

2.2. MATERIALE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR GEOTERMICE 

Materialele plastice sunt frecvent utilizate în fabricarea produselor geotermale. Motivele 

includ flexibilitatea și rezistența ridicată la proprietățile de coroziune, precum și costurile 

reduse. 

Pentru a valorifica sursa de energie din sol, sistemele geotermale utilizează în principal 

configurații cu o singură conductă instalate permanent subteran. Modificarea sau eliminarea 

ulterioară nu este, în general, posibilă. Prin urmare, materialele utilizate trebuie să 

îndeplinească anumite cerințe de calitate și de siguranță. În ultimii ani, în aproape toate 

statele membre ale UE, au fost elaborate directivele și standardele pentru asigurarea calității, 

instalarea și funcționarea sistemelor geotermale. 

Directivele și standardele descriu o țeavă standard ca un tub cu un raport de dimensiuni 

standard (SDR) de 11. Valoarea SDR reflectă relația dintre diametrul exterior al țevii și 

grosimea peretelui țevii și astfel permite asigurarea unei rezistențe specifice la presiune. O 

conductă SDR 11 din material PE 100 dă o rezistență la presiune PN 16 (PN = presiune 

nominală). O cerință suplimentară de calitate privind verificarea presiunii hidrostatice pe 

termen lung este inclusă în aproape toate directivele. Acest parametru oferă o declarație 

realistă despre durabilitatea unei țevi din plastic sub presiune internă. La determinarea 

presiunii hidrostatice pe termen lung, temperatura și mediul joacă un rol critic. În încercări, 

unele dintre care durează câțiva ani, este, în cele din urmă, posibil să se facă și declarații 

despre îmbătrânirea și durabilitatea țevilor. 

Întrucât cerințele de calitate au crescut în ultimii ani și protecția apei freatice și a solului a 

devenit din ce în ce mai semnificativă, materialele plastice mai robuste în domeniul aplicațiilor 

geotermale au devenit normele pentru fabricarea sistemelor geotermale. Astăzi, nu mai sunt 

simple materiale PE 100 utilizate, ci materiale PE 100 RC sau materiale PE-X. Materialele 

individuale și proprietățile acestora sunt descrise pe scurt în cele ce urmează. 
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Polietilenă (PE) 100 RC 

Materialul PE 100 RC este alcătuit dintr-un lanț de molecule de bază etilenă (C2H4) bazic, în 

special cu lanț lung. Lungimea lanțului molecular și tipul de ramificare determină în mare 

măsură proprietățile polietilenei. O moleculă simplă PE 100 constă din lanțuri moleculare de 

aprox. 70.000 atomi de carbon și are ramificație slabă. Prin contrast, molecula PE 100 RC este 

mai puternic ramificată (vezi Tabelul 2.2-1). Ramificarea aici produce o rezistență crescută la 

deteriorare. Permițând materialului să obțină RC sau rezistență la specificațiile de fisurare. Un 

comportament mai bun de fisurare la stres înseamnă că anumite cerințe legate de 

standardizare, care există dacă se folosește materialul PE 100 clasic, nu mai trebuie să fie 

respectate atunci când se folosește PE 100 RC. Ca atare, acest material poate fi utilizat în 

instalații fără tren fără pat suplimentar de nisip. Procesul de fabricație a țevilor PE 100 RC 

utilizează aceleași mașini ca și pentru fabricarea țevilor PE 100. Datorită procesului de 

fabricare similar și a proprietăților de rezistență ridicate, materialul de țeavă PE 100 RC a 

devenit ferm stabilit în fabricarea produselor geotermale în Europa. 

Tabelul 2.2-1 Reprezentarea schematică a structurii moleculare a materialelor plastice 
selectate 

Molecular structure of 
PE100 

Molecular structure of 
PE100 RC 

Molecular structure of PE-
Xa 

   

Polietilenă reticulată (PE-X)  

Atunci când o moleculă PE 100 cu lanț lung este reticulată tridimensional, atunci este creat 

un material complet nou cu proprietăți care diferă în mod clar de materialele PE 100 

convenționale. Reticularea îmbunătățește rezistența la fisurare la solicitare, rezistența la 

temperatură și rezistența la impact. Materialul poate fi reticulat în patru moduri diferite. 

Secțiunea de mai jos, acoperă numai reticularea cu peroxid, care este identificată cu un "a" 

suplimentar. Materialele fabricate în acest proces sunt semnificativ mai dure și mai stabile 

decât în celelalte procese de fabricație. Materialul obținut prin reticulare cu peroxid este 

identificat ca material PE-Xa. 

Sunt necesare echipamente și mașini foarte diferite pentru reticulare în comparație cu 

fabricarea țevilor PE 100 RC. Prin reticularea peroxidului, peroxidul și un stabilizator 

corespunzător sunt amestecate înainte de topirea polietilenei cu un grad ridicat de 

moleculare, iar peleții care rezultă sunt introduși în extruder. Reticularea reală are loc în 

timpul procesului de extrudare la temperaturi ridicate (aproximativ 230 ° C) și sub presiune 

ridicată direct în materialul topit. Procesul de reticulare produce un grad redus de cristalizare 

și o densitate mai scăzută comparativ cu materialul PE 100. Cu toate acestea, această 

cristalizare redusă este asociată cu un avantaj semnificativ al materialului care permite țevii 
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extrudate din Materialul PE-Xa este mult mai flexibil decât o țeavă de aceeași mărime din PE 

100 sau PE 100 RC. 

Pentru a putea garanta proprietățile noului material PE-Xa, este necesar un anumit nivel de 

reticulare. Cu toate acestea, reticularea nu se poate realiza la orice viteză dorită în cadrul 

procesului de extrudare, ci mai degrabă necesită timp. Viteza de producție în comparație cu 

un material PE 100 este semnificativ redusă. Acest lucru poate avea atât avantaje, cât și 

dezavantaje. Tabelul 2.2-2 prezintă avantajele și dezavantajele materialului PE-Xa în 

comparație cu un material PE 100 RC. 

Tabelul 2.2-2 Avantajele și dezavantajele materialului PE-Xa comparativ cu PE 100 RC 

Avantaje Dezavantaje 

Mai mare flexibilitate in instalare (teava poate fi  
Instalata cu raze mai mici de indoire) 

Costuri de productie mai ridicate 

Rezistenta la temperaturi mai ridicate 
(pana la 70° C in mod permanent, pana la 95° C 
temperature de varf)  

Nu este posibila sudarea prin 
procesul de sudare cu placa 
fierbinte 

Rezistenta foarte ridicata la fracturarea prin stress  
(nu se propaga crapaturile) 

 

Efect de memorie (se reintoarce la forma originala 
prin incalzire) 

 

Polietilenă reticulată stabilă (PE-Xa) 

Instalarea sistemelor geotermice în zonele cu surse naturale de dioxid de carbon (de exemplu, 

Hunsrück), a condus frecvent la probleme în ultimii ani, ca urmare a structurii moleculare a 

polietilenei, care are permeabilitate foarte bună la dioxidul de carbon. Drept rezultat, acest 

dioxid de carbon difuză astfel în sistemul de circulație a saramurii, eliberând gazul atunci când 

pompa de căldură este pornită și, ulterior, are ca rezultat oprirea de urgență, deoarece debitul 

de lichid este întrerupt datorită prezenței gazului. 

Conducte compozite din metal-plastic rezistente la difuzie utilizate deja în instalațiile de apă 

potabilă și încălzire reprezintă o soluție la această problemă. Aici, conducta de bază din PE-Xa 

este închisă într-un strat de aluminiu pentru a preveni coroziunea. Stratul de aluminiu este 

apoi închis într-un alt strat de protecție din polietilenă. Țeava rezultată este identificată ca 

fiind "stabilă", unde proprietățile pozitive ale unei țevi din plastic sunt combinate cu 

proprietățile de protecție a difuziunii unei țevi metalice. Pe lângă rezistența la difuziune, 

stabilitatea dimensională reprezinta un alt avantaj al sistemului de conducte, așa cum s-a 

demonstrat în dezvoltarea noului schimbator de caldura de tip elicoidal (tip “coș”). 

Proprietățile materiale ale diferitelor materiale plastice 

Unele proprietăți materiale ale materialelor plastice care fac obiectul capitolului sunt 

rezumate în Tabelul 2.2-3 de mai jos. Tabelul are scopul să ofere o prezentare generală rapidă 

a aplicării și utilizării materialului. 
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Tabelul 2.2-3 Comparația proprietăților materialelor din diferite materiale plastic 

 PE 100 PE 100 RC PE-Xa 

 Temperatura maxima de lucru  40° C 40° C 95° C 

Adancimea maxima de deformare 10% 20% 20% 

Robustetea + ++ +++ 

Rezistenta la penetrare Nu Da Da 

Posibilitatea de sudura cu placa 
fierbinte 

Da Da Nu 

Poate fi sudata prin electrofuziune Da Da Da 

Poate fi conectata cu mansete de 
compresiune 

Nu Nu Nu 

Temperatura de functionare 
continua (50 ani) 

40° C la 
11.6 bar 

40 °C la 
11.6 bar 

60° C la 
9.5 bar 

 

2.3. PROCESE DE FABRICAȚIE 

2.3.1. Fabricarea țevilor din plastic 

Fie pentru aplicații geotermale, fie pentru conducte de apă potabilă, se utilizează un așa-zis 

extruder (vezi Figura 2.3-1 (cutie roșie)) pentru fabricarea țevilor de plastic. Extruderul 

conține un șurub de alimentare (4), care este cuprins în elementele de încălzire și răcire. Așa-

numita materie primă plastică este plasată în buncărul de alimentare (1) sub formă granulară. 

O gamă largă de aditivi pot fi adăugați și la peleți. Adăugarea cea mai comună este culoarea. 

Dacă se face o țeavă albastră, se adaugă pelete de culoare albastră în materia primă de plastic. 

Amestecul de pelete (2) / peleți este apoi transportat în zona elementelor de încălzire prin 

șurubul de alimentare (4). De la o spirala la alta, materialul este încălzit treptat. În mod similar, 

este creată o presiune în continuă creștere. Peletele se topesc și plastifizează (3) sub actiunea 

temperaturilor ridicate și a presiunii înalte. 

Materialul plastifiat este transportat către matriță (6) în șurubul de alimentare și împins prin 

el. Forma matriței determină în cele din urmă dacă se produce o țeavă din plastic sau de 

exemplu, un profil de fereastra din plastic. În dispozitivul de calibrare (7) atașat la matriță, 

conducta de plastic este verificată și reglată în funcție de dimensiunile acesteia. Apoi este 

răcita pe linia de răcire, astfel încât să nu poată avea loc alte modificări dimensionale. În 

dispozitivul de tragere (9), firul este etichetat și tipărit în conformitate cu cerințele. De 

asemenea, dispozitivul de tragere servește la asigurarea faptului că conducta este 

transportată în mod egal la fabricație (10), astfel încât este conectată la șurubul de alimentare 

(4) (5). În general, în fabricație, o țeavă de plastic este înfășurată pe o bobina, așa cum se 

poate vedea în Figura 2.3-1. Aici, bobina determină diametrul interior al spiralei de țeavă care 

urmează să fie înfășurat și a fost deosebit de importanta în ceea ce privește dezvoltarea noului 

tip de schimbator de caldura tip “coș”. 
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Figura 2.3-1 Procesul de fabricație (extrudare) 

1 Pâlnie de alimentare, 2 Pelete, 3 Masă plastizată, 4 Șurub de alimentare, 5 Mecanism, 6 Malaxor, 7 

Calibrare, 8 Linie de răcire, 9 Rulou, 10 Fabricare 

2.3.2. Fabricarea colectoarelor spiralate 

În ultimii trei ani, numărul de colectori spirali diferiți a crescut semnificativ. Astăzi, există mulți 

colectori spirali foarte diversi. Lungimea conductei, diametrul și lungimea colectorului spiral, 

în particular, diferă. 

În fabricarea colectoarelor spiralate, se disting două procese: procesul de înfășurare la rece și 

procesul de înfășurare la cald. 

Procesul de înfășurare la rece este în general cel mai utilizat. În acest caz, o țeavă de plastic 

cu un diametru exterior de 25 mm într-un material PE 100 RC este de obicei înfășurată în jurul 

unei bobine sau pe un sistem de fixare. Deoarece conducta este rece, nu pot fi obținute raze 

de înfășurare sub raza minimă de îndoire. Mai mult, conducta trebuie fixată astfel încât să 

rămână îndoită. Țeava este fixată fie într-o rețea prefabricată, fie în dispozitivele de susținere 

corespunzătoare. Deoarece este fixat pe un sistem de exploatare, fabricarea colectorului 

spiralat aici este efectuată în dimensiunile originale. Nici diametrul, nici lungimea colectorului 

spiralat nu pot fi modificate, de ex. pentru transport. Cele mai multe colectoare spirale sunt, 

prin urmare, în general cu lungimea între 2 și 3 m. 

Flexibilitatea, în special, trebuie văzută ca un avantaj al procesului de fabricație. Dacă sunt 

disponibile dispozitive cu diferite diametre, este posibilă o schimbare rapidă între ele. La fel 

de avantajos este faptul că ovalitatea, adică rotunjimea conductei, nu se schimbă în timpul 

procesului de înfășurare datorită materialului plastic cristalizat. Prin urmare, toate tehnicile 

de îmbinare disponibile pot fi folosite în orice moment. 

Principalele avantaje și dezavantaje ale procesului sunt prezentate în Tabelul 2.3-1. 
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Tabelul 2.3-1 Avantajele și dezavantajele procesului de înfășurare la rece 

Procesul de infasurare la rece 

Avantaje Dezavantaje 

Nu apar problem de ovalitate Raze mai mari de infasurare decat pentru 
procesul de infasurare la cald pentru acelasi 
material de teava 

Adaptare mai flexibila a razei de 
infasurare 

Este necesara fixarea elementelor 

 Trebuie observata raza minima de indoire 
 

În procesul de înfășurare la cald, țevile provenite de la extruder sunt înfășurate direct pe 

coșuri, în timp ce sunt totuși calde. Punctele 8 și 9 prezentate în Figura 2.3-1 sunt conectate 

direct la fabricație. Pe măsură ce rănirea și cristalizarea au loc atunci această formă este 

menținută după procesul de înfășurare chiar și fără fixare suplimentară. Din cauza lipsei de 

fixare, este posibilă și variația lungimii colectorului spiralat finit. 

Pe măsură ce înfășurarea este încă caldă, se pot produce și diametre sub raza minimă de 

îndoire a dimensiunii conductei. Dezavantajul este însă că deplasarea materialului are loc 

datorită îndoirii țevii. Acest lucru duce la ovalitate îmbunătățită. În mod similar, procesul de 

înfășurare și procesul de extrudare trebuie adaptate exact unul cu celălalt. O viteză de 

extrudare care este prea lentă duce deci la comprimarea țevilor pe Coiler. Trebuie de 

asemenea remarcat faptul că cristalizarea și răcirea țevii trebuie, de asemenea, să aibă loc în 

timpul procesului de înfășurare. Tehnologia adecvată pentru aceasta trebuie instalată în 

Coiler în sine. 

Cu toate acestea, în cazul în care procesele sunt coordonate, atunci producția continuă poate 

avea loc teoretic, ceea ce înseamnă că se poate realiza un colector spiralat cu orice lungime 

dorită. Principalele avantaje și dezavantaje sunt prezentate în Tabelul 2.3-2. 

 

Figura 2.3-2 Exemple de colectoare spiralate la cald 



 

Capitolul 2 Dezvoltarea schimbatoarelor de caldura 
cu pamantul de tip elicoidal și a echipamentelor de foraj 

 

62 

Un colector spiralat la cald este ilustrat în Figura 2.3-2. În imagine, se pot vedea și benzile de 

reținere, care asigură faptul că colectorul spiralat nu poate fi extins peste o anumită 

dimensiune și în același timp contribuie la stabilitatea colectorului spiralat. 

Tabelul 2.3-2 Avantajele și dezavantajele procesului de încălzire la cald 

Procesul de infasurare la cald 

Avantaje Dezavantaje 

Pot fi realizate raze de infasurare mai mici Posibila aparitie de problem cu ovalitatea 

Nu sunt necesare elemente de fixare Procesul de productie trebuie corelat cu 
procesul de extrudere 

Productia continua este teoretic posibila Flexibilitate mai proasta 

 

2.3.3. Evaluarea lungimii adecvate a conductei noului schimbator de 

caldura cu pamantul  

Pentru dezvoltarea noului schimbator de caldura cu pamantul s-au simulat diferite lungimi 

ale țevilor. În Figura 2.3-3, raportul pierderii de presiune în funcție de debitul de volum este 

prezentat pentru colectorii spirali interconectați 1, 2, 3 și 4. Limita de 0,3 bar (linie orizontală) 

nu trebuie depășită. Variatia de presiune de 0,3 bar a reprezentat pierderea tipică de presiune 

pentru schimbatorul de caldura elicoidal tip “coș”. Se poate observa că lungimea țevii trebuie 

să fie sub 120 m pentru a realiza un debit turbulent și, prin urmare, un transfer de căldură mai 

bun. Prin urmare, apare un volum specific de debit maxim care scade odată cu creșterea 

lungimii conductei. Ca urmare a reducerii vitezei de curgere, transferul de căldură în interiorul 

țevii scade, ceea ce duce la scăderea performanțelor de extracție pe metro liniar de foraj. 

 

Figura 2.3-3 Pierderi de presiune pentru diferite lungimi ale țevilor 

Lungime țevilor 40m (albastru) , lugimea țevilor 80m (roșu) lungimea țevilor 160m (verde)  
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2.3.4. Simularea diferitelor geometrii 

Pentru a dezvolta noul schimbatorul de caldura elicoidal tip “coș”, au fost efectuate un set de 

simulări. Geometria schimbătorului de căldură a fost modificată din punct de vedere al 

diametrului și pasului exterior. S-au simulat șase configurații utilizând datele meteo din 

Veneția și proprietățile termice ale solului pentru cazul A din setul precedent de simulări 

indicate in Tabelul 2.3-3. 

Condițiile limită utilizate în simulările schimbătorului de căldură au fost: 

 Schimbatorul de caldura elicoidal tip “coș” a fost simulat într-un câmp deschis; 

 Două tipuri de soluri cu proprietăți termice diferite rezumate în Tabelul 2.3-3; 

 Materialul de umplere folosit pentru foraj este solul; 

 Fluidul purtător de căldură este un amestec de apă (70%) și glicol (30%) și au fost luate 
în considerare proprietățile sale termice; 

 Debitul masic din schimbatorul de caldura elicoidal tip “coș” este constant și egal cu 
0,2 kg / s pentru toate simulările; 

 Au fost utilizate datele meteorologice orare pentru Veneția (8760 valori pentru fiecare 
parametru) pentru a lua în considerare ratele de transfer de căldură de pe suprafața 
solului. Tendințele temperaturii exterioare a aerului și radiația solară totală sunt 
prezentate în Figura 2.3-4. 

Tabelul 2.3-3 Proprietățile terenului 

Tipul de sol Cazul A Cazul B 

Conductivitatea termica  λg [W/(m K)] 1.8 2.4 

Densitatea ρg [kg/m³] 1655 1700 

Caldura specifica cg [J/(kg K)] 1460 2000 

 

 

Figura 2.3-4 Date climatice din Veneția (Italia) 

Temperatura exterioară C (albastru) și radiația olară orizontală (W/m2) roșu. Sursa: baza de date 

EnergyPlus 
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Simulările pe oră au fost efectuate pentru un an întreg, folosind datele climatice din Veneția. 

Pentru această locație, temperatura medie anuală a aerului este egală cu aproximativ 13 ° C. 

Anul a fost împărțit în patru subperioade cu următoarele condiții ale temperaturii de admisie 

a temperaturii fluidului purtător de căldură catre schimbatorul de caldura elicoidal tip “coș”: 

Perioada 1 01/01 pana la 30/04 Ttur= 5° C 

Perioada 2 01/05 pana la 31/05 Sistem OPRIT 

Perioada 3 01/06 pana la 30/09 Ttur= 35° C 

Perioada 4 01/10 pana la 31/12 Ttur= 5° C 

În prima perioadă, căldura este extrasă din sol datorită faptului că temperatura de la suprafața 

neperturbată este mai mare decât temperatura de admisie a fluidului purtător de căldură la 

gaura de sondă, în consecință, pompa de căldură funcționează în modul de încălzire. În cea 

de-a doua perioadă, sistemul de instalații este oprit. În a treia perioadă, căldura este injectată 

în sol (adică modul de răcire), iar a patra perioadă este egală cu prima (adică modul de 

încălzire). 

S-a analizat și comportamentul termic al coșului de căldură pe termen scurt. În acest scop, au 

fost simulate 14 zile după următoarea schemă: 

Perioada 1 01/01 pana la 04/01 Sistemul este oprit 

Perioada 2 05/01 pana la 07/01 Sistemul este pornit in 
modul “incalzire” 

Perioada 3 08/01 pana la 11/01 Sistemul este oprit 

Perioada 4 12/01 pana la 14/01 Sistemul este pornit in 
modul “incalzire” 

Când sistemul este pornit în modul de încălzire, o condiție limită la schimbătorul de căldură 

de la sol este o rată de căldură de extracție constantă egală cu 1500 W (adică 100 W / m pe 

adâncimea forajului). Temperaturile de admisie și evacuare au fost apoi calculate cu ajutorul 

CaRM pentru a satisface viteza de extracție impusă. În acest caz, etapa de timp a simulărilor 

a fost de 6 minute. Simulările au fost efectuate folosind datele meteorologice din Veneția (de 

la 1 la 14 ianuarie). Proprietățile termice ale solului au fost egale cu cazul A (Tabelul 2.3-3). 

De asemenea, în această analiză, a fost investigat efectul diametrului forajului și înălțimea 

spiralei asupra performanței termice a coșului de căldură. 

Pe baza acestor simulări, schimbatorul de caldura de tip elicoidal (“coș”) cu diametrul de 325 

mm prezintă cele mai bune performanțe (Tabelul 2.3-4) privind pierderea de presiune și 

extragerea căldurii cu adâncimi de aproximativ 70 W / m. Pe baza acestui rezultat, această 

geometrie a fost favorizată pentru testele pe teren. 
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Tabelul 2.3-4 Rezultatele simulării pentru diametrul cosului de căldură 325 mm 

Diametrul schimbatorului de caldura elicoidal tip “cos” 325 mm 

  
 

Pasul spiralei 0.101 0.164 0.237 0.101 0.164 0.237 

Final 
perioada 3 

q [W/madancime] 71.13 69.84 68.61   1.85% 3.67% 

Final 
perioada 4 

q [W/madancime] -34.99 -34.37 -33.77   1.80% 3.61% 

       

Pierderea de 
presiune 

  [bar] 0.324 0.212 0.157 Etilen-glicol 23% la 0 °C 

Noul tip de schimbator de caldura elicoidal tip “cos” proiectat a fost instalat in site-urile 

demonstrative din Grecia, Dublin, Valencia(Spania) și Erlangen (Germania). Procesul de 

instalare poate fi văzut în cadrul videoclipurilor tehnice corespunzătoare din site-urile 

demonstrative. 

2.4. TEHNICA DE FORAJ  

Tehnologia de foraj “easy drill”, care constă în folosirea carcaselor ca prajini de foraj, a 

constituit o bază fundamentală pentru dezvoltarea unei noi tehnici în cadrul acestui proiect. 

Tehnologia de foraj “easy drill” permite economisirea timpului în timpul operațiunilor de foraj 

datorită faptului că sunt necesare mai puține prajini în realizarea puțului de foraj. 

Dimensiunile standard ale forezei “easy drill” variază de la 101 la 152 mm și au fost utilizate 

de ani de zile de Hydra și clienții săi din întreaga lume, făcându-l o soluție fiabilă în anumite 

tipuri de lucrări de foraj, inclusiv forarea puțurilor de apă sau instalarea unui piezometru.  

2.4.1. Tehnologia “Easy Drill” 

Tehnologia “Easy Drill” constă din echipamente de foraj de înaltă tehnologie care permit 

reducerea operațiunilor de foraj. Tehnologia “Easy Drill” constă în utilizarea unor carcase 

speciale de foraj ca prajini de foraj, cuplate cu o sapa de foraj speciala extractabila, care sunt 

ilustrate în Figura 2.4-1. 

Comparând tehnologia cu un sistem tradițional de foraj, tehnologia “Easy Drill” poate 

conduce la o reducere a timpului datorită operațiilor mai mici care urmează a fi finalizate. De 

exemplu, în timpul operațiunilor comune de foraj, se utilizează atât prajini, cât și carcase 

pentru realizarea puțului de foraj, unde prajinile servesc ca sculă de găurit, iar carcasele 

împiedică prăbușirea orificiului după ce prajinile sunt îndepărtate. 

În tehnologia de foraj ușor, carcasa este concepută pentru a juca un rol dublu: sculă și carcasă 

pentru a preveni prăbușirea găurii. Această dublă funcție a fost posibilă datorită sapei de foraj 

extractabila, care poate fi îndepărtata la sfârșitul forării, lăsând spațiul inelar pentru a instala 

sondele geotermale. Pentru a realiza operația de extragere a sapelor, este necesară o unealtă 

specială denumită "extractor". Instrumentul "extractor" este conectat la troliul mașinii și este 

lăsat în jos în gaură, apoi se fixează automat pe sapa de foraj, deblocându-l din carcasă. La 
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rebobinarea troliului instrumentul "extractor" va trage sapa de foraj din gaură, lăsând o gaură 

goală în pământ. Imaginea de mai jos ilustrează acest instrument împreună cu sapa extrasa. 

Sapa standard simpla are de obicei un diametru cuprins între 101 și 152 mm, conform 

standardului carcasei. Dimensiunea maximă este de 325 mm, însă pentru diametre mai mari, 

tehnologia “easy drill” standard a întâmpinat dificultăți în exploatare în ceea ce privește 

manevrarea filetului și a tijei datorită greutății mari. 

Diametrul mai mare implică și utilizarea unei cleme mai mari care este necesară pentru 

deșurubarea carcasei. Mai mult decât atât, volumul ocupat de carcasă afectează în mod direct 

debitul de apă care, în cadrul unor astfel de condiții limită, poate fi cu ușurință de ordinul a 

1000 dm3 / min. Din aceste motive, o modificare a tehnologiei “easy drill” a fost proiectată 

pentru a aborda mai bine schimbatoare de caldura cu pamantul cu diametru mare. 

 

Figura 2.4-1 Tehnologia “easy drill”l standard. Sapa extractabila (partea inferioară) și 
instrumental de extragere (partea de sus) 

2.4.2. Tehnologia Easy-Drill extinsă 

Pentru a atinge scopul proiectului, tehnologia de foraj “easy drill” standard a fost modificata 

pentru a fi utilizata cu un diametru mai mare. Tehnologia “easy drill” extensă este o variantă 

a celei tradiționale, proiectată pentru a optimiza costul / instalarea pentru un schimbator de 

caldura cu pamantul cu diametru mare. Noul design constă din tuburi lungi de 1,5 m cu un 

diametru exterior de 355,6 mm. Pe suprafața exterioară a tubului a fost sudată o spirală 

metalică cu un diametru exterior de 450 mm. Astfel de proiectare evită utilizarea apei datorită 

spiralei din jurul tubului. Prin urmare, solul este îndepărtat din puțul de foraj de burghie și nu 

de recircularea apei / noroiului. Lipsa apei are ca rezultat o economie consistentă în ceea ce 

privește stația de pompare cu debit mare și volumul de stocare a apei de câțiva metri cubi, 

care ar fi în mod normal necesari. 

Conexiunea dintre tuburi a fost proiectată cu manșoane de conexiune tip “tată/mama” sudate 

la extremitatea fiecărui tub. Fiecare pereche de manșoane are patru chei pentru a transmite 

cuplul și două șuruburi care garantează blocarea în axul dintre tuburi. Acest design special are 

ca rezultat o îmbunătățire în ceea ce privește operația de manipulare a prajinii de foraj și, prin 

urmare, din punct de vedere al timpului, în comparație cu conexiunile tradiționale filetate ale 

tuburilor. Pentru diametre mari, acțiunea de cuplare a tuburilor grele cu un filet cilindric ar 

putea fi foarte dificilă, în timp ce cu noul design, prezența sanfrenurilor pe toate marginile 

ajută la operația de cuplare, chiar dacă tubulurile nu sunt perfect aliniate. Un alt avantaj al 
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noului design este că sistemul de prindere de mari dimensiuni, necesar pentru deșurubarea 

tuburilor filetate, nu mai este necesar și costul de investiție al mașinii este redus. Figura 2.4-2 

și Figura 2.4-3 prezintă designul manșoanelor cu chei, șurub și geometria carcasei cu spirala 

sudată. După cum este ilustrat mai jos, diametrul interior a fost mărit la 340 mm pentru a se 

potrivi cu noul tip de schimbator de caldura cu pamantul. Diametrul exterior total, adică 

diametrul exterior al spiralei metalice, devine astfel 450 mm. 

 

Figura 2.4-2 Segmente pentru tehnologia “Easy Drill” extinsa 
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Figura 2.4-3 Geometria dispozitivului de foraj “Easy Drill” extins 

De asemenea, sapa de foraj extractabila a fost reproiectata. Datorită complexității sale, 

procesul de fabricație pentru diametru mare se dovedește a fi un proces costisitor care ar 

afecta costul de instalare, împreună cu faptul că greutatea considerabilă a sapei de foraj ar 

face dificilă acțiunea de blocare și deblocare. 

Din aceste motive, a fost aleasă o soluție diferită pentru menținerea costului scăzut al 

forajului. A fost proiectata o sapa de foraj care se pierde în partea inferioară a forajului, cu o 

abordare de fabricare ieftină. Sistemul de deblocare a fost conceput pentru a desface sapa de 

foraj la capătul forajului. Noua sapa de foraj este prezentata în Figura 2.4-4. 
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Figura 2.4-4 Sapa de foraj prevazuta pentru pierdere 

Sapa de foraj este alcătuita din două foi principale triunghiulare de metal sudate împreună 

pentru a forma o cruce, apoi crucea este închisă de alte foi triunghiulare metalice pentru a 

produce o formă conică. Costul sapei de foraj este de aprox. 80 € inclusiv timpul de sudare. 

Patru aripioare (ref. A din Figura 2.4-4) trebuie asigurata fixarea cu carcasa. Rotirea carcasei 

în sensul opus acelor de ceasornic duce la ieșirea aripioarelor din ghidajul de pe carcasă și la 

deconectarea sapei de foraj de la carcasă. Tabelul 2.4-1 oferă o comparație a celor două 

metode de forare. 

Tabelul 2.4-1 Tabel de comparatie intre tehnologia de foraj  “easy drill” si “easy drill” extins 

 EASY DRILL 
Φ = 325 mm 

EASY DRILL Extinsa 
Φ = 340 mm 

Costul de productie Ridicat Mediu-Scazut 

Apa necesara pentru 
functionare/operare 

> 1000 dm³/min Nu este necesara apa 

Adancimea optima < 40 m < 15-18 m 

Pret ~ 25,000 € ~ 10,000 € 

Tipul de sol Material neconsolidat, roci 
sedimentare, nisip, pietris, argila 

Material neconsolidat, soluri moi, 
nisip, pietris, argila 

Tipul de sapa de foraj Sapa triconica, chevron Sapa simplificata din chevron ce poate 
fi abandonata 

Momentul de actionare 
necesar 

2,000 kg*m 8,000 kg*m 

Tipul de carcasa Carcasa standard pentru foraj Carcasa speciala cu spirala sudata pe 
suprafata exterioara 

Conexiunea dintre 
carcase 

Conexiune filetata Conexiune cheie si surub 

Cuplarea usoara la 
carcasa 

Dificila Usoara 

Demontarea usoara  Dificila, este necesar sistem de 
clame  

Usoara, se desurubeaza doua suruburi 

Sapa de foraj Sapa de foraj re-utilizabila Sapa de foraj se abandoneaza 
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Noua tehnologie avansată de extindere ușoară a fost utilizată pe părțile de test din Grecia, 

Dublin, Valencia și Erlangen. Procesul de foraj poate fi văzut în videoclipurile tehnice 

corespunzătoare ale site-urilor demonstrative. 

2.5. ACTIVITĂȚI DE TESTARE 

Pe baza rezultatelor simulărilor schimbatoarelor de caldura cu pamantul și a noii tehnici de 

foraj, s-au realizat câteva teste pe teren la mijlocul anului 2016. 

Testele de instalare au evaluat timpul necesar și manipularea instalației pentru 

schimbatoarelor de caldura cu pamantul tip “coș”. 

Pe baza rezultatelor simulărilor (Tabelul 2.4-1), performanța schimbatoarelor de caldura cu 

pamantul tip “coș” cu un diametru de 325 mm este discutată în paragraful următor. 

Extensia schimbatoarelor de caldura cu pamantul tip “coș” nou dezvoltate a fost foarte 

ușoară. Două persoane pot extinde noul schimbator de caldura în câteva secunde (Figura 

2.5-1). Dintr-o lungime de transport de 1,0 m, schimbatorul de caldura cu pamantul tip “coș” 

ar putea fi întins la aproximativ 15 m. Diametrul a fost de aproximativ 250 mm, iar intervalul 

dintre înfășurări este cuprins între 600 mm și 690 mm (Figura 2.5-2). 

 
Figura 2.5-1 Noul schimbator de caldura 

spiralat in pozitia extinsa 

 

 
Figura 2.5-2 Pasul si diametrul noului 

schimbator de caldura spiralat 

Această geometrie permite instalarea foarte ușoară și rapidă (Figura 2.5-3). Timpul de 

instalare a fost înregistrat în acest test ca fiind de 1 min și 38 sec. Instalarea a fost realizată cu 

o greutate mică de aproximativ 6 kg. În plus, reinstalarea a fost foarte ușoară. Rezultatele 

acestui test de instalare arată că, având o adâncime de 15 m, un schimbator de caldura cu 

pamantul tip “coș” cu o lungime de 250mm va fi o soluție bună. Un alt rezultat al testării pe 

teren a fost că diametrul înfășurărilor nu trebuie să fie mai mare de 250 mm pentru acest caz 

de foraj (diametru de 340 mm). În concluzie, testul pe teren a arătat că instalarea și 

manevrarea noului design al schimbatorului de caldura cu pamantul tip “coș” a fost foarte 

ușoară și simplă. Nu a existat nici o fixare necesară pentru procesul de instalare și reinstalare. 
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Figura 2.5-3 Procesul de instalare al noului schimbator de caldura spiralat 
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3.1. INTRODUCERE 

Acest capitol al manualului pentru training acoperă evoluțiile mașinilor și îmbunătățirea 

designului schimbătorului de căldură pentru a instala schimbătoarele de căldură coaxiale cu 

ajutorul metodologiei de impingere directa. 

Stadiul situatiei existente, precum și istoricul dezvoltărilor acestei metodologii descriu baza 

de pornire.  

Tehnica de strângere a fost dezvoltăată pentru a reduce timpul de instalare și în consecință și 

costul forări în soluri mai puțin consolidate. De obicei în asfel de soluri, tehnica de forare 

necesită întărirea gurii de forare pentru a împiedeca surparea și acumularea unei mari 

cantități de apă rezultată din forare. Sunt aspecte care duc la creșterea costurilor de forare.  

Punctual de pornire al acestei tehnici constă în instalarea unui tub de oțel inoxidabil cu un 

diametru de 50cm care acționează ca un nou tip de GSHE. Acest tub are o funcție dublă acea 

de freză de forare și de țeavă pentru apa geotermală. Ideea e ca noua instalație să acționeze 

direct o țeavă de oțel și să devină parte a instalației prin tehnica oul schimbător dde strângere. 

Prin urmare noul schimbător de căldură coaxial este construit cu țeavă externă de oțel 

inoxidabil ceea ce înlătură probleme coroziunii externe și înlocuiește țevile de plastic HDPE 

sau PEXa.  

In cazul unei dezvoltări ulterioare se ia în considerare proiectarea și fabricarea unui cap robo-

vibrator și utilizarea unor injecții cu apă în timpul operațiunii de strângere. Ambele tehnologii 

nu au fost incluse în primele instalații atunci când au fost instalate GSHEs de 50mm. Atât 

îmbunătățirile designului, cât și dezvoltarea mașinii au fost testate pe teren. Aceste 

experiențe și ceea ce s-a învățat din ele, reprezintă punctual de pornire al constituirii 

instalației din acest studiu de caz.  

Drept urmare în Italia s-a făcut o cerere de brevet și tipul de schimbător de căldură  afost 

inclus în standardele europene.  

3.2. NOUA TEHNOLOGIE DEZVOLTATĂ 

Una dintre inovațiile din proiectul Cheap-GSHPs este dezvoltarea unui schimbator de caldura 

cu pamantul de tip coaxial și a mașinilor de foraj care să conducă la reducerea costului total 

de instalare și funcționare. Stadiul actual al tehnologiei constă în instalarea schimbatorului de 

caldura cu pamantul coaxial din oțel cu metodologia de impingere directa, care a fost 

patentată în Italia de către TecnoPenta Sas în 2006. În urma brevetului original, Hydra și 

TecnoPenta au obținut un alt brevet italian (brevet de invenție 0001398341) care acoperă 

instalarea pentru acest schimbator de caldura cu pamantul folosind metoda de impingere 

directa cu un cap vibrator. Mașinile au fost numite "Vibrasond". Unul dintre obiectivele 

proiectului este realizarea instalării de sonde coaxiale cu diametre exterioare mai mari de 50 

mm, pana la adâncimi de 100 m (conform situatiei actuale pentru aceste schimbatoare de 

caldura cu pamantul de tip coaxial) și potențial până la 100 m. Pentru a realiza acest lucru, se 

realizează o îmbunătățire inițială a dezvoltării capului mașinii rotative și vibratoare, ca parte 

a proiectului CHEAP-GSHPs. 
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Este cunoscut faptul că utilizarea unui fluid, cum ar fi apa, facilitează operațiile de foraj și este 

necesară în forajul convențional. Aceasta utilizează adesea cantități mari de apă. Utilizarea 

apei în instalarea schimbatoarelor de caldura cu pamantul coaxiale în sol folosind 

metodologia de impingere directa este mai puțin intalnită. Cu toate acestea, această tehnică 

aduce îmbunătățiri fie printr-o reducere a timpului de instalare și a costurilor, fie prin lărgirea 

aplicării metodologiei de impingere directa în diferite soluri. Tehnica originală Vibrasond nu a 

folosit apă datorită faptului că tubul din oțel inoxidabil trebuia închis pentru recircularea apei 

în timpul operației de extracție a caldurii. Proiectarea duzei pentru apă va permite folosirea 

apei în timpul operației de forare și apoi etanșarea tubului și a ansamblului de duze pentru 

funcționarea geotermală. 

3.2.1. Capul de foraj rotativ si vibrator pentru penetrometre   

Prima îmbunătățire este dezvoltarea unui cap rotativ și vibrator. Combinația de vibrații, rotații 

și împingere în jos permite instalarea de sonde cu diametre mai mari (60-80 mm) în mai multe 

tipuri de sol decât în cazul tehnicii Vibrasond. Domeniul de funcționare pentru această tehnică 

este un solul neconsolidat, cum ar fi nisip, nămol și lut. 

3.2.1.1. Unitatea de foraj  

Unitatea de foraj fabricată de HYDRA este o mașină autonomă, compusă din patru elemente 

principale ale unității de foraj, printre care: un cadru, un element de alimentare, un cadru 

șenilat și un catarg. Gama de mașini de forat folosită este JOY G și are mai multe tipuri de 

mașini începând cu JOY 2 G, trecand prin JOY 3, până la JOY 4. Toate aceste mașini de forat 

sunt echipate cu diferite tipuri HYDRA Power Pack de diferite puteri și mărimi, în funcție de 

mărimea mașinii (fabricat de HYDRA) și personalizate pentru a realiza operațiuni specifice de 

foraj. 

 

Figura 3.2-1 Joy 2 G 
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3.2.1.2. Designul capului rotativ 

Multe scule hidraulice diferite pot fi cuplate cu catarge pentru a realiza lucrările de foraj. 

Alegerea echipamentului corect este cuplată cu condițiile de graniță, adică tipul de lucrare, 

tipul de sol etc. și experiența forajistilor permite să ușureze această alegere. Tabelul 3.2-1 

prezintă schițele hidraulice comune, demonstrând principalele avantaje și dezavantaje ale 

fiecăruia. 

Tabelul 3.2-1 Echipamente de foraj uzuale 

 Tipul de operatie Conditiile de 
sol 

Avantaje si dezavantaje 

Cap 
rotativ 

Capul rotativ invarte prajinile 
de foraj, in timp ce caruciorul 
catargului impinge/trage 
prajinile in jos/in sus.  

Argila, nisip, 
namol, 
pietris si roci 
sedimentare 

Multe modele diferite care 
difera d.p.d.v. al momentului, 
vitezei, dimensiunii, pretului 
etc. 

Ciocan 
penetrant 

Cand se utilizeaza un ciocan 
penetrant, tijele nu se rotesc, ci 
sunt impinse in sol de catre 
percutia rapida a ciocanului, 
care sparge solul si rocile 

Sol 
neconsolidat 
roci dure 

Utilizat cand solul si rocile 
trebuiesc forate; compresorul 
de aer produce mult zgomot si 
consuma mult combustibil 

Instalator 
de piloni 

De multe ori atasat la un brat 
de excavator, prin care forta 
bratului impreuna cu vibratia 
placii impinge pilonul in sol 

Material 
foarte moale 
si 
neconsolidat 

Tehnologia ‘Vibrasond’ 
utilizeaza acest mechanism, 
cuplat cu un catarg si cu o forta 
de impingere echivalenta cu 20 
tone 

Cap sonic Combina rotatia si vibratia in 
acelasi echipament, acest cap 
sonic conduce la avantaje in 
forajul de adancime,  
deoarece vibratia reduce 
frecarea laterala ce apare intre  
tije si peretii forajului 

Orice fel de 
sol cu 
exceptia 
rocilor dure 
de tipul 
granitului 
 

Mult mai scump in comparatie 
cu capul rotativ datorita 
numarului mai mare de 
componente utilizate si 
calitatea mai buna necesara 
pentru a faca fata efectelor 
vibratiilor 

Cap 
hidraulic 

Produce simultan efectele de of 
rotatie si de ciocan. 

De multe ori 
singura 
solutie cand 
se intalneste 
roca dura 

Echipamente foarte robuste si 
scumpe datorita eforturilor 
mecanice foarte mari.  
Debitele mari de aer 
comprimat necesare pentru 
functionare cresc foarte mult 
costurile de operare 

Capul Roto-Vibro RV1 (Figura 3.2-2) este un cap de foraj unic conceput de HYDRA, care 

combină efectul rotației cu efectul vibrațiilor. Acest cap unic diferă de celelalte, deoarece este 

caracterizat de un cuplu mai mare și o frecvență mai mică în comparație cu capetele sonice. 

O astfel de soluție a fost adoptată deoarece este capabilă să ofere un cuplu ridicat pentru a 

face față materialelor mai dure. Frecvențele de vibrații mai joase produc mai puțin efort 
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pentru componentele mecanice, dar pot totuși reduce forțele de frecare cu peretele, în 

special în combinație cu un mic debit de apă. 

 

Figura 3.2-2 Capul roto-vibrator RV1 – HYDRA (partenerul proiectului)  

 

3.2.1.3. Testul echipamentului 

Capul de foraj RV1 roto-vibro a fost testat in site-ul HYDRA. Capul a fost montat pe un 

echipament JOY2 G. Situl de testare HYDRA este caracterizat de un material neconsolidat, 

cum ar fi argilă, nisip și nămol. Primele două metri de sol sunt alcătuite dintr-un strat artificial 

de pământ, care cuprinde agregate cum ar fi cărămizi sparte și beton. Acest strat a fost 

perforat cu un echipament de foraj rotativ convențional. Pentru toate încercările au fost 

utilizate prajini de foraj cu un diametru exterior de 76 mm. O sapa de foraj cu costuri reduse 

care a fost abandonata în gaura de foraj a fost fabricata de HYDRA și utilizata în teste. 

Proiectarea vârfului schimbatorului de caldura cu pamantul a fost finalizată pentru a inmuia 

solul atunci când capul mașinii se rotește. Costul acestei sape de foraj este estimat la 

aproximativ 10 Euro. 

Au fost efectuate două tipuri diferite de teste pentru a defini performanța capului roto-

vibrator RV1. Primul test a fost efectuat pentru a defini eficacitatea RV1 în comparație cu 

celelalte capete de foraj. Al doilea test pentru a defini performanța capului în condiții specifice 

de perforare. 

3.2.1.4. Compararea capului de forare 

Următorul test a fost structurat pentru a compara capul RV1 cu alte capete de foraj, în funcție 

de diferitele sale funcțiuni. Toate testele au fost efectuate fără injecție de apă pentru a forta 

toate capetele la limita lor. Prajinile utilizate aveau o lungime de 2 metri. Numai un singur 

operator a fost utilizat pentru toate operațiunile. Fiecare încercare a constat în forarea a 12 

m și măsurarea timpului necesar pentru atingerea acestei adâncimi. Timpul mediu raportat 

mai jos constă în timpul total de forare, ceea ce înseamnă că timpul include timpul efectiv de 

forare plus timpul de asamblare și de manipulare a prajinii. În general, aproximativ 40% din 
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timpul măsurat cuprinde timpul de forare și restul de 60% din timpul de manipulare și 

asamblare a prajinilor.bb 

Testele au fost împărțite în patru faze. Tabelul 3.2-2 rezumă testele efectuate și rezultatele. 

Tabelul 3.2-2 Testarea diferitelor metode de forare 

 Adancimea 
de 
perforare 
[m] 

Timpul 
mediu    
[s/m] 

Descrierea testului Observatii 

Impingere 
in jos 
numai 

4 m 90 s/m Inceputul de proba, dupa 
atingerea a 2 m cu 
impingere si rotatie. La 6 
m, timpul de forare a 
crescut semnificativ 
datorita frecarii de pereti. 
Din acest motiv, s-a 
dovedit inutil sa se 
continue numai cu 
impingere. Nu s-a putut 
atinge adancimea de 12 
m.  

Datorita imposibilitatii 
de a perfora primii doi 
metri (material 
agregat) numai cu 
impingere in jos, testul 
a inceput de la 
adancimea de 2m 

Impingere 
in jos 
cuplata cu 
vibratie 

10 m 72 s/m Vibratia s-a reglat la 
frecventa de circa 25 Hz. 
Adancimea de 12m a fost 
atinsa fara probleme. 

Datorita imposibilitatii 
de a perfora primii doi 
metri (material 
agregat) fara rotatie, 
testul a inceput de la 
adancimea de 2m. 

Impingere 
in jos 
cuplata  
rotatie 

12 m 60 s/m Capul de foraj avea un 
moment de 350 kg∙m. 
Viteza medie de forare a 
fost de circa 200 rpm. 
Forta de impingere era de 
2000 kg 

Forarea prin stratul de 
aglomerate nu a fost o 
problema.  
De aceea, testul a 
inceput la adancimea 
de 0 m. 

Impingere 
in jos 
cuplata cu 
rotatie si 
vibratie 

12 m 40 s/m Utilizeaza intreaga 
capacitate a RV1, care 
consta in utilizarea 
impingerii cuplata cu 
rotatie si vibratie 
simultane. Capul de foraj 
are un moment de 350 
kg*m, turatia 200 rpm. 
Forta de impingere era de 
2000 kg. Vibratia s-a 
reglat la frecventa de 
circa 25 Hz. 

Nu au fost atinse 
adancimi mai mari, dar 
este binecunoscut 
faptul ca efectul de 
frecare cu peretii creste 
odata cu suprafata de 
contact, si de aceea cu 
adancimea.  Din acest 
motiv se presupune ca 
prezenta vibratiilor va 
imbunatati eficienta 
odata cu adancimea. 
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Rezultatele comparării capului de foraj 

Testele efectuate la HYDRA arată o îmbunătățire semnificativă prin folosirea vibrațiilor în 

operațiunile de foraj. Mai mult, cele mai bune rezultate au fost obținute atunci când rotația a 

fost cuplată cu vibrații. Figura 3.2-3 ilustrează timpul mediu de forare pentru diferitele capete 

de foraj testate. În schimb, în Figura 3.2-4 este afișată procentajul de reducere a timpului. 

 

Figura 3.2-3 Comparatia intre capetele de forare (timp mediu) 

 

Figura 3.2-4 Reducerea procentuala a timpului de forare 

3.2.1.5. Test de capacitate de penetrare 

Acest test a fost realizat pentru a înțelege timpul necesar atingerii unei adâncimi de 48 m cu 

capacitatea completă a RV1 în condiții reale de forare cu prajini de 76 mm. Forarea a fost 

efectuată cu efectele simultane ale rotației, vibrațiilor și impingerii. Apa a fost injectată în 

timpul testului, cu următoarele condiții de funcționare: 20 l / min și 90 bar presiune maximă. 

Timpul total de forare în raport cu adâncimea este prezentat în Figura 3.2-5. În timpul testului, 

o adâncime de 48 m a fost atinsă în 53 de minute, incluzând timpul de asamblare și de 

manipulare a tijei. În timpul testului a fost obținută o viteză de împingere de aproximativ 15 
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s / m, timpul de manipulare a prajinii fiind măsurat la aproximativ 45 s / tijă. Doar un singur 

operator a fost implicat în test. 

 

Figura 3.2-5 Adancime in raport cu timpul. Forare cu effect simultan de rotatie, vibratie si 
impingere cu adaugarea de apa de injectie 

3.2.2. Ansamblu cu duza de injecție la varful schimbatorului de caldura de 

tip coaxial 

Utilizarea unui fluid de foraj este frecvent folosită în multe tehnici de forare, deoarece 

îmbunătățește multe aspecte diferite ale procesului de foraj. Printre acestea se numără 

păstrarea curata a puțului de foraj, reducerea frecării laterale a prajinii, precum și răcirea 

sapei de foraj și înlăturarea materialului de foraj. Dezvoltarea unei duze de fluid combinate 

cu tehnica de foraj Vibrasond reprezintă un pas înainte în utilizarea fluidelor pentru forare. 

Vibrasond este o tehnică dezvoltată de Hydra care constă în impingerea conductelor de oțel 

AISI 304 în sol utilizând o mașină de impingere cu un cap vibrator. Această tehnică nu permite 

utilizarea apei și a aerului datorită faptului că țevile sunt închise la vârful lor, așa cum se arată 

în partea stângă a Figura 3.2-6. Acest proiect este necesar deoarece țevile din oțel inoxidabil 

(Figura 3.2-6) sunt utilizate ca schimbătoare de căldură într-un câmp geotermal. Prin utilizarea 

schimbătoarelor de căldură coaxiale împinse direct în sol, acestea sunt în contact strâns și 

direct cu solul și reduc rezistența termica a forajului (Rb). În plus, utilizarea oțelului inoxidabil 

cu conductivitatea sa termică ridicată (≈ 16 W / (m K) îmbunătățește schimbul de căldură între 

subsol și sonde. Utilizarea metodologiei de impingere elimină necesitatea de a cimenta 

forajul, rezultând economii substanțiale din punct de vedere al timpului, complexității și 

costului instalării schimbătorului de căldură. Această tehnică evită, de asemenea, toate 

operațiile obișnuite de forare cu prajini și carcasă, economisind timpul de manipulare a 

prajinii, datorită faptului că prajinile din oțel inoxidabil rămân în foraj și sunt utilizate ca 

schimbător de căldură. Oricum, limitele acestei tehnologii constau în faptul că un echipament 

pentru impingerea cu vibrare a pilonului poate funcționa numai în sol moale și neconsolidat, 

cum ar fi nisipul și unele tipuri de argilă. 
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Figura 3.2-6 Țevile care constituie partea exterioară a schimbătorului de căldură, cele care 
sunt inserate direct în pământ 

Pentru a îmbunătăți în continuare performanța metodologiei de impingere, a fost proiectat 

un sistem de injecție de apă cu înaltă presiune. Pompa de apă selectată pentru injecția de apă 

este o pompă Triplex. Triplex este o pompă cu piston care poate atinge o presiune maximă de 

lucru de ≈ 80 bar și un debit maxim de apă de 100 l/min, în funcție de specificațiile 

producătorului. Recircularea apei așa cum este folosită în foraje convenționale, caracterizată 

prin debite mari și presiuni scăzute, nu este utilizată ca rezultat al diametrului inferior al 

forajului (70 mm până la 80 mm), ci și pentru reducerea fricțiunii, fiindcă în aceste condiții nu 

este nevoie să fie înlăturată întărirea gurii de forare în timpul forajului.  . Condițiile de lucru 

pentru metodologia de impingere necesită ca debitul să fie setat la circa 20 l/min, iar 

presiunea sa fie stabilită de rezistența sistemului de injecție și de rezistența solului pe care 

apa trebuie să o depășească. Acest lucru este suficient pentru a crea un strat lubricant subțire 

de apă pe suprafața exterioară a tubului, precum și înmuierea, slăbirea și dislocarea solului 

neconsolidat la vârful sondei. 

Au fost efectuate teste preliminare de teren cu injecția de apă pentru a testa capacitățile de 

penetrare – acestea sunt descrise la §1.1.3.2. 

S-a investigat utilizarea fluidelor alternative cu conductivitate termică mai ridicată. Simulările 

efectuate de partenerul UNIPD, care combină schimbatoarele de caldura cu pamantul de tip 

coaxial cu diferite diametre externe și cu injecție de material fluid la diferite raze, au confirmat 

potențialul de îmbogățire a subsolului cu materiale termice conductive care conțin grafit. Cu 

toate acestea, injectarea unor astfel de materiale în sol nu poate fi permisă pe baza primei 

evaluări a reglementărilor aplicabile pentru realizarea puțului de foraj și pentru instalarea 

schimbătoarelor de căldură in sol. În plus, astfel de fluide pot fi foarte scumpe și sunt, de 

asemenea, destul de abrazive. Acest lucru ar însemna că duzele de injecție și componentele 

pompei de înaltă presiune ar putea fi construite cu materiale foarte dure, cum ar fi carbură 

de tungsten. Acest lucru ar crește în continuare costurile. În cele din urmă, nu este sigur că 

fluidele foarte conductive injectate vor rămâne în poziție în jurul schimbătorului de căldură 

din sol în timp. Această opțiune este considerată interesantă, dar necesită o activitate 

suplimentară și, eventual, se confruntă cu multe bariere. 
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3.2.2.1. Designul duzei 

Proiectarea sistemului de duze trebuie să poată permite curgerea apei în timpul activităților 

de forare și, odată cu atingerea adâncimii dorite, să închidă tubul pentru a fi utilizat ca 

schimbător de căldură. Hydra a dezvoltat trei modele diferite de duze care vor fi descrise în 

secțiunile de mai jos. În timpul testelor din teren, cel mai bun design a fost ales și optimizat 

pe baza rezultatelor testelor. 

Duza #1 - Principiul supapei de evacuare 

Primul model de duze funcționează similar cu o supapă de siguranță. Într-un astfel de proiect 

(Figura 3.2-7) apa care curge în tub aplica presiune pe partea superioară a pistonului (5), 

rezultând o forță descendentă care este contracarată de forța arcului (6). Când presiunea 

atinge un nivel de ordinul a 20 de bari, presiunea care rezultă în jos depășește forțele arcului 

opus. Prin urmare, pistonul (2) se deplasează în jos, permițând scurgerea apei din vârful duzei. 

Presiunea de deschidere într-un astfel de design este variabilă și poate fi reglată prin 

schimbarea preîncărcării arcului prin înșurubarea capacului (5) de pe piston (2). Când 

presiunea scade sub prag, pistonul (2) se deplasează înapoi prin strângerea garniturii (3) de 

pe deschidere și împiedicând ieșirea de apă. 

 

Figura 3.2-7 Duza #1 si supapa de evacuare 
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A existat o diferență de presiune a apei la vârful sondei, respectiv în timpul operației de forare 

(de ordinal a 25 bar) și în timpul funcționării schimbătorului de căldură (de ordinul 5-10 bar 

în funcție de adâncimea schimbatorului de caldura cu pamantul). Prin urmare, este posibilă 

deschiderea supapei în timpul forării datorită presiunii generate de pompa triplex și 

menținerea acesteia închisă în timpul curgerii apei geotermale, deoarece aceasta nu va atinge 

niciodată presiunea de deschidere. Un avantaj al acestui sistem îl reprezintă reversibilitatea 

datorită faptului că duza poate fi întotdeauna deschisă și închisă în funcție de presiunea 

aplicată în interiorul tubului. Mai mult decât atât, un astfel de design permite păstrarea duzei 

de apă curată, deoarece apa in curgere împiedică noroiul să se prindă pe scaunul supapei. 

Duza #2 - Etanșare cu adeziv 

Sistemul (Figura 3.2-8) este compus dintr-un vârf deschis (1) în care apa curge în timpul forării. 

După atingerea adâncimii dorite, o sferă (2) este aruncată în tub pentru a bloca deschiderea. 

Capătul vârfului este proiectat cu o șanfrenă care forțează sfera să stea în poziția corectă. 

Pentru a obține o etanșare bună, este turnat un adeziv de etanșare pe sferă, prevenind orice 

mișcare ulterioară odată instalată. Această soluție implică o acțiune ireversibilă datorită 

faptului că după uscarea materialului de etanșare nu este posibilă redeschiderea vârfului. 

 

Figura 3.2-8 Duza #2 Etansare cu adeziv 

(TOATE DREPTURILE REZERVATE Hydra srl – Acest desen nu va fi reprodus fără 
consimțământul scris. Orice încălcare va fi urmărită în mod legal) 
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Procesul simplu și, prin urmare, ieftin de fabricație reprezintă un avantaj în utilizarea acestei 

metode. 

Duza # 3 Greutate cu etanșare 

Sistemul (Figura 3.2-9) constă dintr-un tub cu capăt deschis care va fi închis la sfârșitul 

operațiunii de forare. Este utilizată o pană conică (2) cuplată cu geometria vârfului de capăt 

(1). Panta are o garnitură inelară (5) fixată pe partea superioară, care împiedică scurgerea 

apei prin orificiu. Forma conică a penei forțează pana în sine să stea în poziția corectă. In acest 

design, deschiderea este blocată de un sistem dublu de etanșare, unul este garnitura de 

etanșare O (5) și celalalt este etanșarea mecanică între conul (2) și carcasa (1). Odată ce pana 

este aruncată în tub, este aruncata si o greutate suplimentară (4) pentru a menține pana în 

poziție. Similar cu duza anterioară, acest design este într-adevăr ieftin, dar implică o acțiune 

ireversibilă datorită faptului că nu este posibilă eliminarea acestuia. 

 

Figura 3.2-9 Duza # 3 Greutate cu etansare 

TOATE DREPTURILE REZERVATE Hydra srl – Acest desen nu va fi reprodus fără 
consimțământul scris. Orice încălcare va fi urmărită în mod legal) 
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3.3. NOU MATERIAL PENTRU TUBUL INTERIOR SI EXTERIOR AL 

SCHIMBĂTORULUI DE CALDURA CU PAMANTUL DE TIP COAXIALEI 

Au fost studiate diverse variante de material pentru tubul interior și exterior al schimbatorului 

de caldura cu pamantul de tip coaxial, pe baza metodologiilor lor de instalare. Schimbatoarele 

de caldura cu pamantul de tip coaxial pot fi instalate în două moduri: forarea, urmata de 

introducere si cimentare, precum și impingerea. Metoda de forare constă în forarea mai întâi 

a unui put, apoi în introducerea schimbatorului de caldura cu pamantul și apoi în cimentarea 

forajului; metoda de impingere constă în impingerea în pământ a tubului exterior al 

schimbatorului de caldura de tip coaxial. 

3.3.1. Materiale pentru tuburile exterioare  

3.3.1.1. Generalitati 

Schimbatoarele de caldura coaxiale din oțel inoxidabil au fost introduse pentru prima dată în 

2006 în Italia de către Tecnopenta Srl, la acel moment acționar al partenerului consorțiului 

R.E.D. S.R.L. Schimbatoarele de caldura coaxiale au fost impinse în pământ folosind un 

penetrometru convențional. Un brevet italian (numărul PD 2005A000087) a fost obținut 

pentru conceptul de schimbator de caldura coaxial din oțel inoxidabil instalat prin impingere 

cu un penetrometru. Ulterior, partenerul de consorțiu Hydra Srl împreună cu Tecnopenta Srl 

au obținut un brevet italian suplimentar (numărul 0001398341), bazat pe aceeași idee, dar 

acum folosesc o mașină de impingere cu un cap de vibrare special dezvoltat. Mașina a fost 

comercializată de partenerul Hydra sub numele de "Vibrasond" și a încorporat câteva 

îmbunătățiri față de penetrometrul inițial, cum ar fi o aliniere a tuburilor și o stație de sudare. 

Apoi, în Belgia, partenerul de consorțiu Geo-Green a câștigat cu această tehnologie, în 2014, 

premiul de argint pentru inovare la "Batibouw", cel mai renumit târg belgian de construcții. 

Datorită condițiilor specifice de sol din regiunile Flandra și sudul Bruxelles-ului (prezența 

lutului Boom și, incepand de la 50 m a rocilor consolidate), Geo-Green utilizează tehnologia 

convențională de forare pentru a realiza un foraj de aproximativ 80 mm - 90 mm diametru 

pentru a introduce schimbatoarele de caldura cu pamantul din oțel inoxidabil și pentru a 

închide ulterior forajul cu grouting. 

3.3.1.2. Materiale alternative 

Schimbatoare de caldura cu pamantul de tip coaxial cimentate 

Au fost cercetate mai multe materiale termoplastice și pe bază de metale pentru a fi utilizate 

ca alternative pentru tevile schimbătorului de căldură din puțul de foraj (BHE). Acestea includ 

oțelul moale, oțelul galvanizat, diferite opțiuni de acoperire, oțelul inoxidabil, cuprul și aliajele 

sale, aluminiul, titanul, precum și polimerii ranforsați și alte materiale plastice, inclusiv 

polietilena termoizolată. 

Schimbătorul de căldură din puțul de foraj (BHE) este așezat vertical în pământ. Mediul 

înconjurător (solul) urmează să se comporte conform modelului descris în Figura 3.3-1. 
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Figura 3.3-1 Sectiune la diverse adancimi printr-un sol generic 

Presupunerea generală este că schimbatorul de caldura din putul de foraj este instalat în sol 

prin forare standard, ceea ce va perturba condițiile naturale subterane. Acest lucru va permite 

penetrarea oxigenului atmosferic la adâncimi mai mici, precum și creșterea nivelului apei în 

jurul schimbatorului de caldura până la nivelul apei freatice. 

Durata de viață a acestora a fost estimată în funcție de caracteristicile lor materiale, 

metodologia de instalare, parametrii de funcționare și condițiile subterane. 

În plus, a fost estimată lungimea unui schimbator de caldura de referință pentru o pompă de 

căldură de 5 kW (termici) utilizată într-un climat central european utilizând software-ul Earth 

Energy Designer (EED). A fost evaluat costul pe kilowattul geotermal al schimbatorului de 

caldura coaxial utilizând prețul de vânzare al țevilor pentru diferitele materiale examinate și 

presupunând costuri tipice pentru forare și cimentare de 36 € / m. A fost utilizată o țeavă 

interioară din HDPE de 32 mm în diametru, cu un cost de 1,38 € / m.  

Rezultatele acestei comparații sunt prezentate în Error! Reference source not found. și 

rezentate grafic în Figura 3.3-2. 
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Figura 3.3-2 Durata de viață estimată versus cost BHE coaxial / kW geotermal extras pentru 
formațiuni geologice moderat corozive și ape subterane (pH 6,5 și rezistivitate 25 Ohm.m) 
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Tabelul 3.3-1 Evaluarea materialelor tevii exterioare pentru schimbatoare de caldura 
coaxiale cimentate 

 

B
H

E 
o

u
te

r 

d
ia

m
et

er

P
ip

e 
w

al
l 

th
ic

kn
es

s

ex
te

rn
al

 

p
ip

e 
co

st

Th
er

m
al

 

co
n

d
u

ct
iv

it
y

B
H

E 
le

n
gh

t 
(5

 

kW
 H

P
, E

ED
)

ex
te

rn
al

 

p
ip

e 
co

st

d
ri

lli
n

g 
&

 

gr
o

u
ti

n
g

in
te

rn
al

 

p
ip

e 
co

st

to
ta

l B
H

E 

co
st

s

B
H

E 

yi
el

d
 

Fl
o

w
 

R
at

e
u

R
e

m
m

m
m

€
/m

W
/(

m
*K

)
m

€
/k
W

€
/k
W

€
/k
W

€
/k
W

W
/m

lt
/s

m
/s

H
D

P
E 

F6
3

6
3

3
.8

3
.4

4
0

.4
6

1
1

8
.5

8
2

8
5

3
3

3
9

6
7

3
4

0
.3

0
.2

1
7

6
4

2

P
EX

a 
F6

3
6

3
3

.8
6

.8
8

0
.3

8
1

2
1

.3
1

6
7

8
7

3
3

3
1

0
7

4
3

3
0

.3
0

.2
1

7
6

4
2

P
V

C
 F

6
3

6
3

3
3

.0
8

0
.1

6
1

3
5

.8
8

4
9

7
8

3
7

1
0

9
9

2
9

0
.3

0
.1

4
3

4
5

3

P
B

6
3

1
0

.5
1

9
.9

4
0

.2
2

1
8

8
.8

7
5

3
1

3
5

9
5

2
2

1
6

4
2

1
0

.3
0

.4
3

5
4

5

P
P

 r
an

d
o

m
6

3
1

0
.5

1
0

.9
0

.2
3

1
8

4
.7

4
0

3
1

3
3

0
5

1
1

7
8

3
2

2
0

.3
0

.4
3

5
4

5

P
P

 r
ei

n
fo

rc
ed

6
3

5
.8

8
.0

4
0

.1
5

1
6

9
2

7
2

1
2

1
7

4
7

1
5

3
5

2
4

0
.3

0
.1

9
7

4
8

3

se
am

le
ss

 s
te

el
 b

la
ck

 S
H

8
0

6
0

.3
5

.5
4

3
8

.9
6

4
3

1
0

3
.6

8
0

7
7

4
6

2
9

1
5

8
2

3
9

0
.3

0
.2

2
8

4
9

6

se
am

le
ss

 s
te

el
 g

al
va

n
iz

ed
6

0
.3

3
.6

3
7

.1
8

8
9

1
0

5
.5

7
8

4
7

6
0

2
9

1
5

7
3

3
8

0
.3

0
.1

7
7

4
7

4

se
am

le
ss

 s
te

el
 P

E 
co

at
in

g
6

0
.3

2
.9

2
3

.8
3

0
.7

3
1

1
2

.7
5

3
7

8
1

1
3

1
1

3
8

0
3

5
0

.3
0

.1
6

4
4

6
6

se
am

le
ss

 s
te

el
 b

it
u

m
en

 c
o

at
in

g
6

0
.3

2
.9

2
3

.6
6

5
8

1
0

6
.6

5
0

5
7

6
8

2
9

1
3

0
1

3
8

0
.3

0
.1

6
4

4
6

6

w
el

d
ed

 s
te

el
 g

al
va

n
iz

ed
6

0
.3

2
.5

2
8

.0
1

8
9

1
0

6
.0

4
5

9
4

7
6

3
2

9
1

3
8

7
3

8
0

.3
0

.1
5

7
4

6
2

st
ai

n
le

ss
 s

te
el

 3
0

4
6

0
.3

1
.5

2
2

1
6

1
0

7
.4

4
7

3
7

7
3

3
0

1
2

7
5

3
7

0
.3

0
.1

4
1

4
5

1

st
ai

n
le

ss
 s

te
el

 3
1

6
6

0
.3

1
.5

3
7

.4
1

1
6

1
0

7
.4

8
0

4
7

7
3

3
0

1
6

0
4

3
7

0
.3

0
.1

4
1

4
5

1

al
u

m
in

u
m

6
3

2
.5

9
.7

6
2

0
5

1
0

6
.1

2
0

7
7

6
4

2
9

1
0

0
0

3
8

0
.3

0
.1

3
6

4
4

8

co
p

p
er

6
4

2
3

7
.0

8
4

0
1

1
0

6
.4

7
8

9
7

6
6

2
9

1
5

8
5

3
8

0
.3

0
.1

2
4

4
3

8

ti
ta

n
iu

m
7

3
.0

2
3

.0
5

1
3

4
.7

5
2

2
1

0
4

.7
2

8
2

2
7

5
4

2
9

3
6

0
4

3
8

0
.3

0
.0

9
2

4
0

8

Ex
te

rn
al

 P
ip

e 
m

at
er

ia
l

C
O

A
X

IA
L 

B
H

E:
 E

X
TE

R
N

A
L 

P
IP

E 
M

A
TE

R
IA

LS
 E

V
A

LU
A

TI
O

N



Manual pentru Training Cheap-GSHPs 
 

 

89 Editat în 2019 

Schimbatoare de caldura coaxiale impinse in sol 

Materialele termoplastice și metalele acoperite nu pot fi utilizate cu metodologia de 

impingere. Materialele termoplastice nu pot suporta sarcina de compresie în timpul operației 

de impingere. Materialele metalice galvanizate nu pot fi luate in considerare datorită riscului 

de deteriorare a stratului de acoperire sau a stratului galvanizat în timpul procesului de 

impingere. În plus, din cauza lipsei de cimentare, rezistența termica a forajului dintre tubul 

metalic exterior și sol este semnificativ mai mică decât cea a schimbătoarelor de căldură 

convenționale, mărind astfel randamentul schimbatorului de caldura coaxial. 

Din această analiză s-a constatat că oțelul inoxidabil 304L și oțelul inoxidabil duplex (2205) s-

au dovedit a fi materialele preferate, având cel mai mic cost pe kW extras și o durată de viață 

de cel puțin 50 de ani. Condițiile solului atunci când se utilizează oțel inoxidabil ca material 

tubular exterior trebuie să fie verificate de la caz la caz. Sunt luate în considerare aliajele 

speciale disponibile în comerț sau echipamentele de protecție catodică pentru a preveni 

coroziunea, dacă acest lucru este considerat necesar. 

Au fost evaluate costurile schimbatoarelor de caldura  pentru diferite opțiuni ale diametrului 

exterior al tuburilor, ale diametrului conductelor interne și ale grosimii izolației. Rezultatele 

sunt prezentate în Figura 3.3-3 și Tabelul 3.3-2. 

 
Figura 3.3-3 Costul schimbatoarelor de caldura coaxiale impinse in sol & kW geotermali 

extrasi pentru  diferite configuratii 

Din analiza simulărilor prezentate în Figura 3.3-3, se poate concluziona că adăugarea izolației 

la conducta interioară a schimbatoarelor coaxiale îmbunătățește costurile acestora pe 

unitatea de energie termică livrată. Acest lucru se datorează totuși în principal efectului 

coeficienților de transfer termic convectiv mai buni, datorită vitezei superioare a fluidului, mai 

degrabă decât efectului de izolare. Este mai economic să instalați o țeavă interioară cu 

diametru mai mare decât realizarea unei izolații. 
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Tabelul 3.3-2 Evaluarea materialelor tevii interioare pentru schimbatoare de caldura “piled”  
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Condiții limită de siguranță și echipament de protecție împotriva 

coroziunii 

Mulți factori pot influența coroziunea metalului în subteran, aproape toate legate de 

caracteristicile chimice și fizice ale subsolului. Acestea sunt conductivitatea, permeabilitatea, 

pH-ul sau aciditatea și conținutul de apă. Acești factori sunt, de asemenea, corelați între ei. În 

plus, prezența sulfaților și clorurilor, a agenților biologici și a curenților turbionari poate avea 

o influență importantă și poate necesita măsuri de protecție. Experiența acestor instalații din 

Belgia și Italia a arătat că, atunci când condițiile subterane nu sunt deosebit de agresive, 

tuburile din oțel inoxidabil au o durată de viață acceptabilă. 

Există mai multe sisteme de protecție împotriva coroziunii. În cazul în care este necesară o 

protecție catodică, se poate prevedea o protecție catodică a schimbatorului de caldura cu 

pamantul utilizând un anod de sacrificiu din magneziu sau o protecție catodică a 

schimbatorului de caldura prin curentul anodic impus. 

Principalele dezavantaje ale acestei metode sunt că ar trebui angajat un antreprenor 

specializat cu experiență și că trebuie acordată atenție pentru a nu deteriora alte structuri 

metalice prezente în sol de curentul impus. Protecția catodică este obligatorie pentru mediile 

acide subterane. 

3.3.2. Materiale tubulare interioare  

A fost dezvoltat un tub interior izolat și apoi a fost testat in teren în timpul proiectului, deși 

simulările au arătat că îmbunătățirea eficienței este limitată. Izolarea tubului interior trebuie 

să împiedice răcirea lichidului geotermal care urca prin răcirea lichidului mai rece care 

coboara prin tubului exterior. 

 

Figura 3.3-4 Tubul interior cu spumă izolatoare realizată de REHAU (partener în proiect) 

3.3.3. Concluzie 

Costurile exprimate în euro / kW geotermal instalat geotermale sunt aproximativ egale între 

schimbatoarele de caldura cimentate realizate din HDPE și schimbatoarele de caldura coaxiale 



 

Capitolul 3 Dezvoltarea schimbătoarelor de căldură 
cu pământul de tip coaxial și a echipamentelor de instalare 

 

92 

din oțel inoxidabil 304L. Durata de viață a HDPE este de așteptat să fie mai lungă decât durata 

de viață a SS 304L, dar ambele cicluri de viață sunt suficient de lungi pentru a supraviețui 

perioadei de viață a instalațiilor geotermale de suprafata. În plus, coeficienții de dilatare 

termică ai materialelor termoplastice sunt cu un ordin de mărime mai mare decât cei pentru 

oțelul inoxidabil. Acest lucru poate provoca stres în schimbatoarele de caldura cimentate 

datorită ciclurilor termice. Acest factor mecanic nu a fost luat în considerare la estimarea 

duratei de viață a HDPE. În climatul nord-vest european, cerința energetică în încălzire este 

mai mare decât cea pentru răcire, iar subteranul trebuie să fie reîncărcat, atunci trebuie 

folosit PE-Xa. Acest lucru este mai scump decât utilizarea SS 304L. 

Metodologia de impingere exclude utilizarea materialelor termoplastice. Opțiunile rămase 

sunt tuburile din oțel carbon cu protecție catodică și tuburile din oțel inoxidabil, acestea 

depinzand de coroziunea solului. Acest lucru trebuie investigat de la caz la caz. Oțelul 

inoxidabil 304L are un avantaj de cost în soluri ușoare până la corozive scăzute atunci când 

este vorba despre investițiile € / kW geotermal extras. Aliajele mai scumpe, cum ar fi SS316 

sau duplex SS 2205, vor eroda acest avantaj când condițiile solului necesită un astfel de tip de 

soluție. Echipamentul de protecție catodică poate fi folosit în cazurile cele mai grave. Costul 

său a devenit rezonabil datorită existenței mai multor sisteme comerciale. 

Soluțiile de schimbatoare de caldura cu tuburi de oțel sau oțel inoxidabil impinse in sol trebuie 

comparate cu soluțiile convenționale de tuburi dublu-U. Se așteaptă ca creșterile de eficiență 

așteptate de la diametrele mai mari, de la dezvoltarea tuburilor interioare și de la dezvoltarea 

echipamentelor să favorizeze schimbatorele de caldura coaxiale pe bază de oțel inoxidabil. 

Simulările privind izolația tubului interior nu sunt încurajatoare și nu au fost testate câștiguri 

semnificative de eficiență. 

Inserțiile de formă de formă elicoidală care produc turbulente in fluidul geotermal pot avea 

un potențial important de creștere a eficienței. Simulările CFD și eventualele teste pe teren 

vor trebui să confirme acest potențial.  

3.4. OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR ANTERIOARE CU UN 

SOFTWARE DE SIMULARE 

Rezultatele principale ale acestei părți a lucrării prezintă rezultatele simulărilor efectuate 

pentru a investiga comportamentul termic al BHE, parțial prezentate în capitolele anterioare. 

Efectele alegerilor făcute pentru proiectarea GSHE au fost luate în considerare în scopul 

reducerii raportului dintre costuri și beneficii. Obiectivul principal este identificarea a ceea ce 

se poate face pentru a îmbunătăți performanța schimbului de căldură, în același timp cu 

reducerea costurilor materiale și de instalare. Acest ultim aspect a fost investigat în timpul 

evaluării costurilor. În software-ul de simulare a fost studiat un nou tip și geometria 

schimbătorului de căldură, ca un sistem "țeavă în țeavă", compus dintr-o conductă metalică 

exterioară (oțel inoxidabil pentru a evita problemele de coroziune) și o țeavă de plastic internă 

(HDPE sau PEXa). Un exemplu de CGHE este prezentat în Figura 3.4-1. 
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Figura 3.4-1 Exemplu de GSHE în programul de simulare 

Următoarele subiecte au fost investigate prin utilizarea unor instrumente de simulare 

detaliate pentru atingerea obiectivelor de optimizare: 

 Efectul diferitelor configurații și geometrii ale CGHE 

 Efectul injectării materialului lichid conductiv (CFM) în sol 

 Efectul izolării țevii interne 

 Efectul asupra coeficientului de schimb termic prin utilizarea unei spirale/șuruburi 
interne 

Scopul acestei lucrări a fost de a verifica îmbunătățirile tehnice în ceea ce privește 

performanța CGHE și de a efectua o investigație preliminară asupra potențialului de reducere 

a costurilor, care a fost analizat după ce mașinile de forat și tehnologiile GSHE au fost testate 

pe teren și optimizate. 

În acest scop, a fost efectuată o primă analiză bazată pe costurile actuale ale pieței și pe 

posibilele reduceri ale costurilor de instalare, pentru a identifica cele mai promițătoare soluții 

care trebuie investigate în continuare. 

3.4.1. Efectul diferitelor configurații și geometrii ale CGHE 

În simulări s-au folosit geometriile CGHE prezentate în Tabelul 3.4-1, în timp ce proprietățile 

termice ale materialului conductelor sunt prezentate în Tabelul 3.4-2. Comportamentul 

termic al fiecărui aspect al schimbătorului de căldură a fost simulat utilizând aceleași condiții 

limită pentru a evalua efectele principalilor parametri asupra eficienței termice. 

Aceleași condiții limită: 

 CGHE unic în teren deschis; 

 În toate simulările a fost luat în considerare doar un strat subteran echivalent și s-au 
simulat trei tipuri diferite de sol. Proprietățile terenului sunt rezumate în Tabelul 3.4-3; 

 Materialul de umplutură folosit are aceleași proprietăți termice ca și solul, pentru a 
permite investigarea efectului geometriei BHE; 

 Fluidul coloportor care curge în CGHE este un amestec de apă (70%) și etilenglicol 
(30%); 
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 Au fost utilizate datele meteorologice pentru Veneția (Italia); 

 Temperatura neperturbată a solului de 14 °C a fost aleasă în funcție de condițiile 
meteorologice din Veneția 

 Fiecare geometrie a fost simulată cu următoarele adâncimi: 50, 60, 70 și 80 m; 

 CGHE-urile au fost simulate pentru o perioadă de un an cu pas de timp orar. Anul a fost 
împărțit în 4 subperioade cu următoarele condiții în ceea ce privește temperatura de 
alimentare a fluidului purtător de căldură la BHE: 

o prima perioadă     de la 01/01 până la 30/04     Talim. = 5 ° C 
o a doua perioadă    de la 01/05 până la 31/05     Sistemul este oprit 
o a treia perioadă     de la 01/06 l până a 30/09    Talim. = 35 ° C 
o a patra perioadă   de la 01/10 până la 31/12    Talim. = 5 ° C 

Performanța CGHE a fost evaluată în termeni de debit de căldură schimbat cu solul pe unitate 

de lungime a forajului pe termen lung (adică exprimat în W/m). Debitele de căldură au fost 

calculate la sfârșitul perioadei a treia și a patra, respectiv în modul de injectare a căldurii și 

respectiv în modul de extragere a căldurii. Aceste condiții sunt rezultatul unei simulări de 

performanță pe termen lung a CGHE. Prin urmare, aceste valori pot fi considerate ca valori 

medii în perioada sezonieră. Ca informații suplimentare despre efectele geometriei CGHE, au 

fost evaluate pierderile de presiune prin conducta interioară și secțiunea inelară. 

Tabelul 3.4-1  Geometria CGHE analizată în simulări 

Geometrie 
 

Diametrul Exterior/Interior al țevii 
exterioere 

[mm] 

Diametrul Exterior/Interior al țevii 
interioare 

 [mm] 

A 48.3/44.3 32/28 

B 60/56 40/35.2 

C 70/66 50/44 

D 80/75.2 63/55.4 

 

Tabelul 3.4-2 Proprietăți termice ale materialelor pentru țevi  

Țeavă Material Denumire de piață Conductivitate termică λ 
[W/(m K)] 

Interior Plastic PE/PEHD 0.35 

Exterior Metal AISI 304 15 

 

Tabelul 3.4-3 Proprietățile termice ale solului  

Tip sol 
 

Conductivitate termică λ 
[W/(m K)] 

Densitate - ρ 
[kg/m3] 

Capacitate calorică - cp 
[J/(kg K)] 

G1 1.8 1665 1460 

G2 2.4 1700 2000 

G3 4.5 2750 800 
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Simulările prezintă următoarele rezultate: 

 Creșterea diametrului exterior al CGHE afectează pozitiv debitul de căldură al 
schimbătorului de căldură. O variație a diametrului de la 50 mm la 80 mm crește rata 
de schimb de căldură cu aproximativ 12-14%. Această îmbunătățire se datorează 
creșterii suprafeței de schimb extern și, prin urmare, reducerii rezistenței termice a 
CGHE, care este funcție de raza țevii. Un exemplu de diagrame de ieșire ale simulărilor 
utilizate pentru această analiză este prezentat în Figura 3.4-2. 

 

Figura 3.4-2 Exemplu de rezultate ale simulărilor pentru analiza comportamentului termic al 
sistemului în funcție de geometria CGHE 
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 Efectele adâncimii CGHE în cazurile simulate nu sunt relevante în rata fluxului de 
căldură specifică, deoarece este relevantă atunci când se lucrează cu adâncimi scurte 
de până la 30 m. În cazurile considerate, adâncimea minimă de 50 m nu este afectată 
de schimbul de căldură coaxial și, prin urmare, nici sondele de 60 m, 70 m și 80 m nu 
sunt afectate de acest fenomen. 

 Proprietățile termice ale solului afectează rata fluxului de căldură din punct de vedere 
cantitativ. Rezultatele cantitative relative ale simulărilor sunt aproximativ aceleași. În 
acest context, solul nu afectează comportamentul termic al CGHE atunci când 
diametrele externe ale HE sunt crescute. 

 Pentru rezultatele anterioare, pierderile de presiune sunt foarte variabile pentru 
diferitele configurații CGHE și, prin urmare, acest aspect nu trebuie subestimat în faza 
de proiectare a CGHE pentru a menține raporturile cos /beneficiu obținute de CGHE. 

3.4.2. Efectul injectării unui material cu conductivitate ridicată în sol 

Această parte a cercetării privește posibilitatea injectării de materiale cu conductivitate 

ridicată sau aditivi pentru a crește conductivitatea termică a solului în jurul CGHE. Puține 

informații despre acest material și despre aplicabilitatea acestuia sunt deja prezente în 

literatura de specialitate. A fost efectuată o analiză de sensibilitate pentru a evalua amploarea 

efectelor termice asupra performanței energetice a CGHE. S-au evaluat și aspecte legate de 

procedurile de instalare și de aplicabilitatea CFM, chiar dacă obiectivul principal al simulărilor 

a fost evaluarea creșterii schimbului termic. 

Analiza și rezultatele simulării sugerează că utilizarea materialului fluid conductiv (CFM), cum 

ar fi grafitul, injectat în solul care înconjoară suprafața exterioară a CGHE mărește rata de 

schimb de căldură a CGHE utilizând aceleași condiții limită de funcționare ale sondei. 

Principalele dezavantaje ale acestei opțiuni sunt costul ridicat al grafitului, incertitudinea 

legislativă și permisiunile / problemele de mediu, precum și asigurarea faptului că CFM poate 

fi injectat uniform în jurul HE și rămâne în poziție. Soluția CFM nu este aplicabilă în toate 

tipurile de sol. 

În cele din urmă, rezultatele simulării sugerează că această idee nu este atractivă din punct 

de vedere economic și este dificil de realizat. 

3.4.3.  Efectul izolării țevii interne 

Această analiză a fost efectuată utilizând o valoare echivalentă a conductivității termice a 

materialului tubular interior. Grosimea țevii interioare a fost menținută la fel în toate 

simulările, pentru a nu modifica câmpul de mișcare al fluidului purtător de căldură. Această 

ipoteză a fost făcută pentru a evalua cât de mult rezistența termică a țevii interioare afectează 

debitul de căldură al CGHE în aceleași condiții limită. Această alegere nu afectează fluxul 

fluidului purtător de căldură astfel încât rezultatele să depindă numai de creșterea izolației 

termice (adică de creșterea rezistenței termice a țevii interioare). Geometria CGHE este 

indicată cu litera A din Tabelul 3.4-1, iar metoda utilizată pentru simulare este aceeași 

raportată în secțiunea anterioară 3.3.4. 
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Rezultatele principale ale analizei sensibilității arată că efectele izolației interioare a țevilor 

sunt neglijabile. Mai mult, pentru a obține o creștere importantă a rezistențelor termice ale 

conductei interioare geometria CGHE trebuie schimbată. Grosimea reală a țevii interne va 

crește și, prin urmare, conducta exterioară a sondei coaxiale va crește ca o consecință pentru 

a limita viteza fluidului purtător de căldură și scăderea de presiune a circuitului. 

Aceste noi configurații ale CGHE vor fi probabil mai eficiente în comparație cu rezultatele 

prezentate. Motivul creșterii schimbului de căldură se datorează diametrului mai mare al 

CGHE sau modificării câmpului de mișcare și nu creșterii rezistenței termice a țevii interioare. 

3.4.4. Efectul asupra coeficientului de schimb de căldură datorat utilizării 

unei spirale/ șurub intern 

Această analiză a fost efectuată utilizând un instrument de simulare CFD (Computational Fluid 

Dynamics) pentru a compara efectele utilizării unei spirale/șuruburi interne în secțiunea 

inelară dintre conducta interioară și cea exterioară a CGHE. Rezultatele simularii debitului de 

căldură au fost calculate pentru cazurile cu și fără sol respectiv, rezultatele au fost comparate 

în ceea ce privește pierderile de presiune pentru diferitele configurații. Imaginile studiilor de 

caz ale CGHE cu și fără inserție sunt prezentate în Figura 3.4-3. 

 

Figura 3.4-3  Schițe ale modelului cu și fără spirală/șurub în secțiunea inelară a CGHE 

a - fără helix, b - două helixuri și 1 rotație/metru, c - două helixuri și 8 rotații/metru 

Utilizarea unei spirale/șuruburi aplicate în spațiul inelar între țevile interioare și exterioare 

mărește coeficientul de schimb termic convectiv între fluidul purtător de căldură și suprafața 

interioară a țevii exterioare. Efectul este evident în modelul fără sol în care temperatura 

neperturbată este aplicată pe suprafața exterioară a țevii. Pe de altă parte, acest efect este 

mai puțin apreciabil atunci când terenul este luat în considerare. Folosind carcasa fără spirală 

/șurub ca referință, a fost obținută o creștere maximă de aproximativ 4% în ceea ce privește 
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rata fluxului de căldură. Utilizarea acestor soluții necesită o analiză cost/beneficiu datorită 

creșterii pierderilor de presiune datorate prezenței spiralei/șurubului în secțiunea inelară a 

CGHE. 

3.5. OPTIMIZAREA GSHE CU AJUTORUL TESTELOR DE TEREN 

3.5.1. Costul instalării 

Atât noua mașină (descrisă la punctul 3.2), cât și evoluțiile GSHE (descrise la punctul 3.4) au 

fost validate în teren prin instalarea a două GSHE coaxiale din oțel inoxidabil nou proiectate 

și utilizarea noilor îmbunătățiri aduse mașinii. Experiențele dobândite în cadrul testelor 

inițiale au fost foarte promițătoare, iar învățămintele de la acestea foarte utile în 

îmbunătățirea metodologiei de instalare pentru instalările ulterioare în cazurile 

demonstrative. Ameliorările costurilor de instalare au fost determinate pe baza parametrilor 

din testele de teren care arată progrese încurajatoare în atingerea obiectivelor proiectului. 

Costurile care au fost utilizate ca referință pentru măsurarea impactului evoluțiilor proiectului 

sunt prezentate în Tabelul 3.5-1 Costurile de instalare în €/W în Italia și în Belgia. Aceste 

costuri de referință sunt rezultatul unui sondaj detaliat. 

Tabelul 3.5-1 Costurile de instalare în €/W în Italia și în Belgia  

Țara Italia Belgia 

Tipul GHE Dublue-U Coaxial Dublue-U Coaxial 

€/m costul instalării 37.50 33.50 28.75 39.25 

€/Watt extras în G1 1.87 1.40 1.44 1.78 

€/Watt extras în G2 1.34 1.00 1.02 1.27 

3.5.2. Testele de Răspuns Termic 

Au fost efectuate teste de răspuns termic pentru a valida randamentul schimbătorului de 

căldură. Testele TRT sunt concepute pentru a determina conductivitatea termică a solului care 

va fi utilizată în dimensionarea câmpului geotermal. Rezultatele nu au fost concludente în 

ceea ce privește fluxul de schimb de căldură în condiții de funcționare tranzitorii, dar a fost 

confirmată rezistența termică inferioară a acestor tipuri de GSHE. Diferențele de randament 

ale acestor GSHE convenționale dublu-U au fost determinate în condiții de funcționare 

tranzitorii prin monitorizarea în condiții de încărcare reală în cazurile demonstrative. 

La mai multe dintre instalațiile din Belgia, testele de răspuns termic au fost făcute de Geo-

Green. Rezistența măsurată a forajului variază între 0,03 și 0,06 K/(W/m), în mod constant 

mai scăzută decât cea a GSHE-urilor dublu-U care se află în intervalul 0,08-0,12 K/(W/m). 

Testele TRT pe GSHE de referință de pe site-ul demonstrativ Putte din Belgia confirmă aceste 

rezultate. 
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Tabelul 3.5-2 TRT test coaxial GSHE Putte (Belgia) 

Tabelul 3.5-3 TRT test Dublu-U GSHE Putte (Belgia) 

Adresa Putte (Belgium) 

Data începerii 27/11/2015 14:45 

Data încheierii stabilizării 28/11/2015 08:45 

Data sfarsitului testului 01/12/2015 09:35 

Durata testului TRT 72,8 hours 

Temperatura la finalul stabilizării 11,29 °C 

Tipul sondei Dublu-U  PE 

Lungimea sondei 78,0 m 

Diametrul forajului 125 mm 

Material de umplere Bentonită 

Metoda de forare Hydraulic drifter 

Capacitate termică volumică 2,30 MJ/m3K 

Puterea injectată 3181 W 

Putere injectată pe metru 40,78 W/m 

k 1,500 

b 15,400 
λ 2,16 W/(m.K) 

Rb  

3.5.3. Impactul inovațiilor aduse mașinilor de foraj și designului GSHE 

Combinația noului cap de foraj rotativ cu sistemul de injecție a apei a redus drastic timpii de 

instalare ai GSHE coaxiali prinmetoda piling, în solurile neconsolidate la câmpul de testare 

Molinella din Italia. Timpurile de instalare au fost reduse de 3 ori în comparație metodele 

Adresa Putte (Belgium) 

Data începerii 01/12/2015 11:50 

Data încheierii stabilizării 02/12/2015 18:25 

Data sfarsitului testului 06/12/2015 04:55 

Durata testului TRT 82,5 hours 

Temperatura la finalul stabilizării 11,62 °C 

Tipul sondei Coaxial inox 

Lungimea sondei 78,0 m 

Diametrul forajului 75 mm 

Material de umplere Bentonită 

Metoda de forare Down the hole Hammer 

Capacitate termică volumică 2,30 MJ/m3K 

Puterea injectată 3312 W 

Putere injectată pe metru 42,46 W/m 

k 1,460 

b 16,250 
λ 2,31 W/(m.K) 

Rb 0,048 K/(W/m) 
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anterioare și au atins dublul adâncimii atinsă anterior folosind metoda "Vibrasond" în timp ce 

se utilizau diametre cu 50% mai mari. Aceste rezultate demonstrează potențialul mare pe care 

această metodă îl are în diverse tipuri de sol în diferitele cazuri demonstrative. 

Tabelul 3.5-4 Comparație între tehnologia de piling îmbunătățită și tehnologia piling de 
ultimă generație 

 Tehnologia de piling îmbunătățită 
Tehnologia piling de ultimă 

generație 

Durata instalătii 1x  3x 

Costul echipamentului 1.5x 1x 

Vibrație Da Da 

Rotație Da Nu 

Tipul de îmbinare  Filetare (se poate folosi si sudura) Sudare 

Folosirea apei 30 lt/min  No 

Costul mașinii 1.5x 1x 

Tipul de sol Neconsolidat Neconsolidat moale  

Diametrul forajului 76 mm sau mai mare 50 mm 

Lungimea forajului 100 m sau mai mult 50 m 

 

În plus, ar trebui să fie posibil să se aplice această metodologie cu noile îmbunătățiri pe o 

gamă mai largă de tipuri de sol decât cele considerate posibile pentru tehnologia clasică și 

cele testate în acest proiect. 

Un alt factor pozitiv este faptul că în timpul instalării GSHE-urilor coaxiale în câmpul de testare 

nu a existat o diferență semnificativă în timpul de instalare atât pentru diametrele de 60,1 

mm cât și de 76,4 mm. Aceasta permite o creștere a randamentului de extracție termică cu 

mai mult de 10% în comparație cu tehnologia clasică atunci când se utilizează diametrul mai 

mare al GSHE. 

O primă comparație a costurilor cu tehnologia clasică exprimată în EUR/W extrasă pe metru 

de GSHE a arătat că obiectivul de reducere a costurilor cu 30% prevăzut de proiect poate fi 

atins. Costurile de foraj sunt ridicate în cazul în care solurile necesită utilizarea carcasei în 

timpul forării, pentru a evita colapsul forajului și/sau în cazul în care gradul de utilizare scăzut 

al mașinii duce la o depreciere mai mare a capitalului acesteia. În țările în care tipurile de sol 

prezente îndeplinesc condițiile, această metodă de piling care folosește noua mașină și noile 

evoluții ale GSHE ar putea intra pe piață. În plus, metodologia de piling permite utilizarea de 

mașini de foraj mai mici, nu necesită echipamente auxiliare pentru a face față cantităților mari 

de apă și, prin urmare, sunt posibile costuri de capital mai mici. 

În țările cu preturi de cost mai competitive, cum ar fi Belgia, cu un sol mai stabil (fără a necesita 

utilizarea carcasei) și o piață mai mare, noua soluție de piling și GSHE-urile mai mari dețin 

potențialul de a închide golurile actuale lăsate de forajul convențional și GSHE tip dublu-U. 

Testele TRT efectuate la câmpul de testare Molinella (câmpia râului Po, Italia) [2, 3] și în Putte 

(Belgia) au confirmat o rezistență mai redusă la foraj pentru GSHE-urile coaxiale de oțel față 
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de GSHE-urile dublu-U [3]. Cu toate acestea, deoarece testele TRT sunt concepute pentru a 

determina conductivitatea predominantă a solului în condiții de încărcare continuă și 

continuă pentru mai mult de 72 de ore, nu este posibil să se confirme din aceste teste 

randamentele mai mari din simulări datorate diametrului exterior mai mare. Aceste teste sunt 

folosite în principal pentru a dimensiona câmpul de foraje prin rezolvarea conductivității 

termice specifice a solului subteran. 

În aplicații reale, GSHE funcționează într-un fel de fază de tranziție datorită ciclului de pornire 

și oprire a pompei de căldură. O astfel de funcționare este comparabilă cu primele 20 - 40 de 

ore ale testelor TRT. În această perioadă, GSHE-urile din oțel sunt mult mai reactive decât 

GSHE-urile dublu-U, ca urmare a rezistenței inferioare a forajelor obținută, iar conținutul de 

fluid de lucru mai mare al acestor GSHE-uri reprezintă factorii predominanți ai fluxului de 

căldură. Atunci când noile CGHE-uri sunt comparate cu sondele de ultimă generație cum ar fi 

coaxialul GSHE cu diametrul de 50 mm instalat în ViGonza (Italia) în 2006, a fost măsurat un 

flux de căldură cu 20% mai mare, comparativ cu performanțele noi. Aceste rezultate au fost 

prezentate la GeoTHERM 2017 din Offenburg (Germania). Testele de la Molinella (Italia) au 

oferit, de asemenea, studii suplimentare. Sistemul de filetare pentru cuplarea tuburilor are 

potențial pentru îmbunătățiri ulterioare. Sunt necesare filete mai puternice pentru a exploata 

funcția de vibrație a noului cap de foraj în cazul în care există mai multe porțiuni de sol dificile. 

În plus, costul sistemului de filetare trebuie redus pentru a deveni competitiv față de 

îmbinarea prin sudură. Sistemul de închidere al duzei de injecție a fost îmbunătățit în mai 

multe etape, dar există încă loc pentru a face sistemul actual mai sigur. 

Încercări suplimentare vor fi efectuate la locurile de încercare pentru a determina dacă 

mărirea randamentului termic poate fi obținut prin optimizarea în continuare a proiectării 

schimbătorilor de căldură pentru a include tuburi interioare izolate sau adăugarea de 

aripioare elicoidale. Rezultatele simulărilor par să indice profituri economice absente sau 

scăzute datorită creșterii investiției. 
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4.1. INSTRUMENTE SOFTWARE ȘI DE MODELARE 

4.1.1. Introducere și teoria pe care sunt bazate modelele 

În acest pas, a fost dezvoltat instrumentul de proiectare. În acest scop au fost realizate două 

metode de calcul, bazate pe un model simplificat și pe un model detaliat: 

 Modelul simplificat se bazează pe teoria foarte bine cunoscută a soluției sursă liniară. 
Aceasta este cunoscută și ca metoda ASHRAE, care a fost introdusă pentru prima oară 
în [1] și apoi a fost adoptată extensiv în [2]. În ziua de azi reprezintă cea mai utilizată 
metodă de dimensionare a schimbatoarelor de caldura geotermale. 

 Modelul detaliat (denumit CaRM, Metoda Capacității-Rezistență) a fost introdus în [3] 
și apoi a fost dezvoltat în continuare în [4] și [5] pentru a o face mai generală și mai 
precisă în calculul dinamic, afișate ulterior. 

Pe baza analizelor efectuate în prima perioadă a proiectului, s-a decis ca o platformă comună 

să fie construită de ANER atât pentru instrumentul de proiectare, cât și pentru instrumentul 

DSS. Instrumentul DSS poate fi utilizat de către utilizatori atât experți, cât și non-experți. Mai 

mult decât atât, instrumentul DSS funcționează on-line, în timp ce instrumentul de design 

funcționează pe PC-ul utilizatorului local. În Figura 4.1-1 se poate vedea logica principala a 

acestei abordări. Calculele Instrumentului de Design se bazează pe ambele metode, în timp 

ce Instrumentul DSS se bazează numai pe metoda simplificată ASHRAE. 

 

Figura 4.1-1 Logica principală a instrumentului DSS și a instrumentului de proiectare 

4.1.1.1. Metoda simplificata (ASHRAE) 

Metoda ASHRAE este un instrument de proiectare ușor de folosit. Ea a fost inițial dezvoltată 

pentru schimbătoare de căldură obișnuite, cu tuburi U, simple sau duble, ale căror diametre 

ale forajului variază de obicei între 100 și 150 mm și lungimi de aproximativ 100 m. În această 

procedură, profilul de încărcare a clădirii este reprezentat de trei impulsuri de flux de căldura 

constante: zilnice, lunare și anuale. Metoda este exprimată prin următoarele ecuații valabile 

pentru încălzire (ec.1) și răcire (ec.2): 
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În cazul în care Lh și Lc reprezintă lungimea totală a puțului de foraj necesar pentru a satisface 

întreaga sarcină a clădirii în sezonul de încălzire și răcire, qg,hD și qg,cD sunt sarcinile de încălzire 

și răcire la sol în condiții de proiectare care pot fi calculate prin intermediul ecuațiilor (ec.3) și 

(ec.4) luând în considerare sarcinile maxime ale clădirii qbh,D (încălzire) și qbc,D (răcire) și 

eficiența energetică a încălzirii (COP) și răcirii (EER): 
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Rezistențele termice ale solului pe unitatea de lungime (adică, Rgd, Rgm, și Rga) sunt calculate 

ca o funcție a timpului corespunzător momentului în care are loc un anumit impuls de căldură; 

ele sunt determinate folosind modelul infinit de sursă de căldură cilindrică [6]. Rb reprezintă 

rezistența termică a puțului de foraj care combină efectele convecției în interiorul 

conductelor, pereții conductelor și materialul de turnare; acesta poate fi calculat prin relații 

analitice sau prin instrumente de simulare numerică. PLFm,hD și PLFm,cD sunt factorii de sarcină 

parțială în timpul respectivelor luni de încălzire și răcire; qa este rata medie anuală netă de 

transfer de căldură la sol, care este un indice al raportului dezechilibru între sarcina totală de 

încălzire și energie de răcire pe partea de sol. Tg este temperatura la sol neperturbată. Tf și Tf 

out sunt, respectiv, temperaturile de intrare și ieșire a fluidului la schimbătoarele de căldură 

de la sol în condițiile de proiectare. Tp este așa-numita temperatură de penalizare care 

exprimă modificarea temperaturii la sol după zece ani, care depinde de dezechilibrul profilului 

de sarcină (adică de energie termică) și, de asemenea, de interferența termică dintre puțurile 

de foraj. În această metodă, Tp se calculează cu ajutorul modelului sursă de linie infinită. 

4.1.1.2. Metoda detaliată (CaRM) 

Modelul propus se bazează pe analogia electrică pentru a rezolva conductia termică 

tranzitorie. De obicei, puțurile de foraj nu sunt afectate de atmosfera exterioară, deoarece au 

o adâncime destul de importantă. Oricum, pentru un model mai complet, care poate fi folosit 

și pentru suprafețele GSHE superficiale, efectele apropiate ale suprafeței sunt luate în 

considerare în condițiile simplificate ale limitelor de suprafață. În acest scop, modelul CaRM 

a fost dezvoltat pentru a lua în considerare diferiții parametri care afectează cel mai 

superficial comportament termic la sol. Influența termică se datorează temperaturii 

exterioare a aerului, radiației solare incidentale și schimbului de căldură radiant cu cerul. 
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Pentru a analiza aceste aspecte, a fost adoptată o modelare detaliată. În particular, după cum 

se arată în Figura 4.1-2, sunt identificate trei zone caracteristice ale solului:  

 zona de foraj, care înconjoară schimbătorul de căldură; 

 zona de suprafață, între vârful schimbătorului de căldură și suprafața solului unde se 
aplică condițiile limită; 

 zona adâncă, sub capătul schimbătorului de căldură. 

 

Figura 4.1-2 Abordarea modelului CaRM: subdivizarea domeniului de calcul în cele trei zone 

În zona de foraj, pământul este împărțit în m fâșii și fiecare felie este împărțită, în consecință, 

în n regiuni inelare (Figura 4.1-3). Nodurile termice nu sunt legate numai în direcția radială, ci 

și de-a lungul direcției de adâncime pentru a lua în considerare transferul de căldură axial. La 

o adâncime stabilită, în jurul schimbătorului de căldură al solului se presupune simetria 

cilindrică. 

Pentru zonele de suprafață și adâncime se presupune că transferul de căldură în sol are loc 

exclusiv de-a lungul direcției de adâncime, adică este luată în considerare o problemă de 

conductie unidimensională a căldurii. În acest scop, aceste zone sunt împărțite în diferite 

straturi (Figura 4.1-4.a și Figura 4.1-4.b). Capacitatea termică a fiecărui strat este divizată. 

Nodul termic corespunzător suprafeței solului interacționează cu mediul de deasupra. Fluxul 

de căldura catre suprafața solului este o combinație de transfer de căldură prin convecție cu 

aerul exterior, radiația solară incidentă și schimbul de căldură radiant cu cerul. 
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Figura 4.1-3 Modelarea zonei forajului 

       

a      b 

Figura 4.1-4 Modelarea zonei de suprafață (a) și modelarea zonei adânci (b) 

Țevi simple și duble U  

Transferul de căldură din peretele conductei schimbătorului de căldură în peretele de foraj 

depinde de numărul, locația și materialul conductelor, precum și de materialul de umplere. 

În CARM se presupune că câmpul termic asimetric din imediata vecinătate a tubului U, 

datorită diferențelor de temperatură ale fluidului purtător în țevi, se transforma treptat într-

un câmp simetric la o anumită distanță; de fapt, modelul adoptat consideră o temperatură 

uniformă a peretelui forajului. Referindu-ne la Figura 4.1-5.a, stratul de cimentare a forajului 

este împărțit în două zone: 
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 miezul, care este zona centrală dintre conducte; 

 carcasa, care este partea exterioară dintre conducte și peretele de foraj. 

Cele două zone sunt marcate de cercul având un diametru egal cu distanța dintre centrele 

țevilor opuse: această abordare este exactă atunci când diferența de temperatură a fluidului 

dintre conductele de jos și de sus este limitată, adică atunci când perturbarea simetriei 

cilindrice presupuse este scăzut. Ecuația de bilanț termic a peretelui de foraj ia în considerare 

capacitatea termică a anvelopei (capacitatea termică a peretelui conductei este ignorată). În 

Figura 4.1-5.b se prezintă schema corespunzătoare cu referire la schimbătorul de căldură cu 

tubul U dublu. 

       

                                                a                                  b  

Figura 4.1-5 Modelarea puțului de foraj cu capacitate termică de canal 

 

Sondele coaxiale 

Modelul CaRM face posibilă simularea și schimbătoarelor de căldură coaxiale. Pentru a analiza 

comportamentul pentru pasul scurt de timp și pentru acest tip de schimbator de caldura 

geotermal, modelul original a fost modificat pentru a lua în considerare capacitatea termică 

a materialului de cimentare și a fluidului purtător de căldură [7]. În acest caz, geometria face 

ca configurația reală să fie mai aproape de ipotezele modelului decât în cazul schimbătoarelor 

de căldură cu tub dublu U: următoarea abordare este utilizată pe scară largă în problemele 

de transfer termic ale conductelor [8]. În cazul în care stratul de material de cimentare este 

prezent și trebuie luat în considerare, referindu-se la Figura 4.1-6, capacitatea sa termică este 

concentrată în nodul peretelui de foraj și este evaluat echilibrul termic corespunzător. 

Capacitatea termică a apei este, de asemenea, luată în considerare (ca în toate tipurile de 

schimbatoare de caldura geotermale), așa cum este descris ulterior. 
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Figura 4.1-6 Schema distribuției capacității termice a cimentului pentru schimbătoarele de 
căldură coaxiale 

Schimbătoare de căldură elicoidale 

În ceea ce privește modelarea forajului, referindu-se la Figura 4.1-7.a, schimbătorul de căldură 

elicoidal este compus dintr-o țeavă interioară (țeavă 1) și o țeavă elicoidală (țeavă 2). 

Alimentarea fluidului purtător de căldură poate fi prin conducta interioară sau prin cea 

elicoidală. Pentru a minimiza scurtcircuitul termic între conducta de alimentare și retur, ele 

pot fi de asemenea fabricate din materiale diferite. Diametrul forajului pentru acest tip de 

schimbător de căldură cu solul este mai mare decât valoarea comună folosită pentru 

schimbătoarele de căldură cu un singur sau dublu tub U; în acest scop, capacitatea termică a 

materialului de turnare trebuie luată în considerare atunci când se investighează 

comportamentul termic al schimbătorului de căldură cu solul. Volumul materialului de 

cimentare este împărțit în două părți (Figura 4.1-7.b): 

 miezul, care este zona centrală dintre țeavă interioară și cea elicoidală; 

 carcasa, care este zona exterioară dintre țeavă elicoidală și peretele de foraj. 

Capacitatea termică corespunzătoare zonei centrale este concentrată în mijlocul regiunii 

inelare delimitată de raza exterioară a țevii 1 și de raza internă a tevii elicoidale ri,H  (Figura 

4.1-7.a); în timp ce capacitatea termică a carcasei este concentrată în nodul termic al peretelui 

de foraj. În ceea ce privește solul, schimbătorul de căldură al puțului de foraj este, de 

asemenea, împărțit în m zone, luandu-se in consideratie si transferul de căldură de-a lungul 

direcției verticale (Figura 4.1-7.c). 
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Figura 4.1-7 Modelarea unui schimbător de căldură elicoidal 

4.1.1.3. Modelarea fluidelor 

Fluidul din țevi este simulat prin rezolvarea bilanțului masic și luând în considerare capacitatea 

termică a fluidului. Pentru schimbătoarele de căldură coaxiale, sunt posibile două 

aranjamente diferite de fluid, în funcție de conducta de alimentare: țeavă 1 sau țeavă 2, 

conform Figura 4.1-6. Ecuațiile de echilibru termic pentru lichidul purtător de căldură care 

curge în țevile interioare și exterioare ale fiecărei plăci sunt scrise astfel încât să fie 

independente de configurația aranjamentului. Acest model este utilizat și pentru tubul U unic 

și dublu, precum și pentru schimbătoarele de căldură coaxiale. O problemă importantă pentru 

schimbătoarele de căldură coaxiale este scurtcircuitul termic între conducta de alimentare și 

retur. Pentru a reduce la minimum, conducta interioară trebuie făcută dintr-un material cu o 

conductivitate termică scăzută, altfel poate fi acoperită cu un strat de izolație. Aceasta 

simulare este posibila în modelul CaRM [7]. 

4.1.2. A rhitectura Instrumentului de Design 

4.1.2.1. Condițiile generale generale 

Cadrul general al instrumentului de proiectare permite să se asigure aceleași date de intrare 

pentru cele două metode. Parametrii principali care trebuie definiți ca date de intrare sunt: 

condițiile climatice, profilul energetic al clădirii, proprietățile termice ale solului și tipul 

schimbatorului de caldura cu solul (geometria și caracteristicile termice ale materialelor). 

Cererea de energie a clădirii poate fi cunoscută de utilizator și poate fi introdusă sau poate fi 

calculată în cadrul software-ului prin furnizarea unor informații utile. Condițiile meteorologice 

și proprietățile solului (Figura 4.1-9.a) pot fi extinse de utilizator. În ceea ce privește 

conductele schimbatorului de caldura cu solul, pot fi alese țevi unice, dublu U, țevi elicoidale 

și coaxiale. Valorile implicite (geometrie și materiale) pot fi modificate de către utilizator în 

orice moment (Figura 4.1-9.b). 
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Figura 4.1-8 Cadrul general general pentru metoda simplificată și metoda detaliată 
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    a 

   b 

Figura 4.1-9 Definiția proprietăților solului (a) și definiția schimbatorului de caldura cu solul 
(b) 

4.1.2.2. Metoda simplificată (ASHRAE) 

În ceea ce privește metoda simplificată (Figura 4.1-10), definiția pompei de căldură se bazează 

pe EN 14511, care definește COP și EER ale mașinii în condiții de funcționare determinate. Un 

set de valori implicite este disponibil în bibliotecă, dar utilizatorul poate extinde biblioteca în 

orice moment. După verificarea informațiilor suplimentare ale schimbatorului de caldura cu 

solul care pot fi solicitate (de exemplu, temperaturile minime și maxime ale apei în sol în 

timpul perioadelor de încălzire și răcire), se estimează un prim calcul cu o fantă ideală (fără 

interferențe cu alte sonde). Calculul oferă lungimea ideală pentru încălzire și răcire. 

Utilizatorul trebuie apoi să stabilească numărul de sonde, lungimea schimbatorului de caldura 

cu solul și tipul de geometrie (Figura 4.1-11). În acest fel, având în vedere factorul de 

penalizare, va fi luată în considerare interferența puțurilor de foraj. 
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Figura 4.1-10 Structura și diagrama generala a metodei simplificate 

 

Figura 4.1-11 Datele finale pentru geometria câmpului schimbatoarelor de caldura cu solul 
in metoda simplificată  

4.1.2.3. Metoda detaliată (CaRM) 

În ceea ce privește metoda detaliată (Figura 4.1-12), pompa de căldură este definită într-un 

mod mai detaliat in raport cu metoda simplificată. Curbele de performanță specifice trebuie 

să fie definite în conformitate cu datele Energyplus (Figura 4.1-13). Intrările suplimentare din 

metoda detaliată se referă la definirea discretizării schimbătorului de căldură și a solului 

înconjurător, precum și la proprietățile termice ale fluidului care acționează în sonde. În ceea 

ce privește definirea caracteristicilor câmpului schimbatoarelor de caldura cu solul, intrarea 

este similară cu metoda simplificată (Figura 4.1-11). 

În acest caz, calculul furnizează distribuția anuală a temperaturii fluidului în sol (precum și 

temperatura în sol), care trebuie verificată de către utilizator (Figura 4.1-14). În cazul în care 

temperaturile rezultate sunt prea mari în timpul verii sau prea scăzute în timpul iernii, 
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utilizatorul trebuie să schimbe caracteristicile câmpului schimbatoarelor de caldura cu solul 

pentru a atinge obiectivul dorit. 

 

 
Figura 4.1-12 Structura și diagrama generala a metodei detaliate 

 

 
Figura 4.1-13 Datele de intrare solicitate pentru pompa de căldură în metoda detaliată 
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Figura 4.1-14 Exemplu de rezultate ale metodei detaliate 

4.2. RECOMANDĂRI PENTRU SELECȚIA OPTIMALĂ 

4.2.1. Introducere 

Scopul acestei recomandări este de a oferi o imagine de ansamblu asupra posibilei constructii 

a unei pompe de căldură bazate pe cele mai bune practici și soluții inovatoare pentru 

îmbunătățirea performanțelor și reducerea emisiilor de CO2, de ex. utilizând recuperarea 

internă a căldurii, ciclul in cascadă, supapele electronice de expansiune și compresoarele 

BLCD. 

De asemenea, furnizează un instrument pentru alegerea optimă a unei pompe de căldură în 

funcție de puterea de încălzire / răcire, de temperaturile solului și de utilizarea în încălzire / 

răcire. Agenții frigorifici care au fost considerați în această activitate sunt R134a, R410A, 

R1234ze și R744. 

Pentru cea mai bună selecție, instrumentul oferă graficului SCOP, pentru diferite moduri de 

lucru, graficul Valorii Actuale Nete (NPV) pentru 10 ani și 15 ani de ciclu de viață și graficul 

TEWI pentru diferiți agenți frigorifici în funcție de încărcarea mașinii. 

Instrumentul descries în acest capitol a fost utilizat pentru calculul instrumentelor DSS și LCA 

(capitolul 5). Utilizatorii nu au acces direct la acest instrument. 

4.2.2. Metodă 

Activitatea are ca obiectiv prezentarea unui inventar al pompelor de căldură cu tehnologiile 

diferitelor componente principale (evaporator, condensator, compresor, mecanism de 

laminare, agenți frigorifici și dispozitive de control) cu un ghid de selecție și analiză cost / 

beneficiu pentru a furniza cea mai bună soluție pentru fiecare condiție, adică temperaturile 

(sol și utilizator) și puterea de încălzire / răcire. 
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Au fost utilizate patru software-uri de selecție comercială: software-ul BITZER 6.4, Copeland 

select 7.13, Alfa Laval smarTube 2.6 și SWEP SSP G7. Pentru calcularea și analiza ciclului se 

utilizează de asemenea Microsoft Excel și NIST Refprop 9. 

Instrumentul a fost construit pe baza parametrizării curbelor schimbătorului de căldură 

(funcție de ΔT a apei la utilizator) și a procentului de glicol, dacă este necesar. 

Pentru fiecare tip de compresor au fost implementate ecuațiile polinomice pentru a defini 

condițiile de funcționare ca funcție a temperaturii de evaporare și de condensare. Pentru a 

face acest calcul se folosesc diferite iterații și ecuații. 

Două tipuri de control sunt utilizate pentru a verifica dacă o tehnologie este potrivită sau nu 

pentru o anumită condiție: controlul puterii, adică verificarea necesității de alimentare peste 

potențialul compresorului și un control al temperaturii, adică verificarea temperaturii de 

evaporare (Te) și temperatura de condensare (Tc) se află în domeniul de functionare al 

compresorului. Dacă una dintre aceste două condiții nu este verificată, atunci tehnologia 

respective nu este luată în considerare. 

4.2.3. Instrumentul de selecție 

Lucrarea preliminară se referă la compresoare, schimbătoare de căldură și climă. În special, 

pentru compresoare se oferă diagram de functionare și limitele de putere, iar pentru 

schimbătoarele de căldură sunt date curbele de funcționare, iar pentru climat sunt luate în 

considerare profilurile TRY și sarcini. Exemple pentru aceste date sunt raportate în Figurile 

Figura 4.2-1 și Figura 4.2-2. Trei climate diferite au fost luate în considerare (Atena, Veneția și 

Helsinki). Punctul de proiectare al pompei de căldură este ales luând în considerare, pentru 

fiecare climat, o temperatură medie a solului în funcție de condițiile meteorologice, adică 

Atena 15 °C, Veneția 13 °C și Helsinki 10 °C. 

 

Figura 4.2-1 Un exemplu de domeniu de funcționare a compresorului 
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Figura 4.2-2 Exemplu de aproximare pentru curbele de temperatură pentru vaporizator 
pentru diferite diferențe de temperatură a apei 

Pentru calcularea profilului de sarcină termică și, ulterior, a COP sezonier (SCOP), a fost 

utilizată o ecuație liniară pentru corelarea puterii necesare cu temperatura exterioară a 

aerului, așa cum se arată în Figura 4.2-3. Profile similare sunt furnizate pentru condițiile de 

răcire. 

 
Figura 4.2-3 Liniarizarea încărcării termice pentru cele trei climate 

Obiectivul instrumentului este acela de a oferi cea mai bună soluție în ceea ce privește tipul 

pompei de căldură, în funcție de temperatura și puterea utilizatorului. Instrumentul de 

selecție necesită unele date de intrare, cum ar fi modul de funcționare, costul energiei (gaz 

natural / electricitate), taxa de actualizare, temperatura apei de intrare și diferența de 

temperatură a apei pentru utilizator, temperatura apei de intrare și diferența de temperatură 
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a apei pentru sol și puterea termică a condensatorului (PC) sau puterea de răcire a 

vaporizatorului (Pev). Unele capturi de ecran ale instrumentului sunt prezentate în Figurile 

Figura 4.2-4 și Figura 4.2-5. 

 

Figura 4.2-4 Date de intrare pentru instrumentul de selecție 

 

Figura 4.2-5 Costurile cu energia ale paginii de alimentare cu energie 

Programul calculează capacitatea de răcire sau capacitatea termică pentru fiecare pompă de 

căldură prezentă în baza de date. Principalul rezultat al acestui calcul este: fluxul de căldură 

la condensator (Pc), fluxul de căldură la evaporator (Pev), puterea electrică absorbită necesară 

compresorului (Pabs), COP și EER ale pompei de căldură. Pentru calculul COP și EER, 

instrumentul ia în considerare eficiența pompei de circulație, utilizând criteriile definite în EN 

14511-3. După calcularea COP și EER ale schimbatorului de caldura cu solul, trebuie verificat 

dacă compresorul poate funcționa la temperaturile definite Tc și Te; dacă compresorul nu 
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este potrivit și prin urmare trebuie schimbat. Un exemplu de fereastră cu rezultatul selecției 

optime este prezentat în Figura 4.2-6. După cum se poate observa, instrumentul oferă diferite 

informații detaliate despre performanța energetică a pompei de căldură, costurile 

tehnologiei, rezultatele economice pentru perioada de funcționare îndelungată, impactul 

asupra mediului și o prezentare finală a selecției optime. Indicatorul anual de performanță 

este exprimat prin SCOP calculat în conformitate cu EN14825. În Figura 4.2-7 sunt prezentate 

rezultatele performanței tehnologiei selectate cu diferite tipuri de compresoare. COP-ul 

pompei de căldură CO2 este de asemenea prezentat pentru a compara eficiența unei pompe 

de căldură trans-critice cu cea standard, având aceeași temperatură a apei de ieșire pentru 

partea utilizatorului. În Figura 4.2-8 este prezentat un exemplu de comparație a costurilor în 

funcție de diferitele componente instalate în interiorul pompei de căldură. Figura 4.2-9 

prezintă ecranul analizei economice în ceea ce privește valoarea actualizată netă (NPV) pentru 

a permite compararea diferitelor tehnologii ale pompelor de căldură (COP și EER). Figura 

4.2-10 prezintă rezultatele finale din punct de vedere al mediului. În special, rezultatele în 

ceea ce privește indicele TEWI sunt raportate pentru diferitele tipuri de agent frigorific 

considerate în instrumentul de simulare. 

 

 

Figura 4.2-6 Pagina de ieșire a instrumentului 
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Figura 4.2-7 Rezultatele ecranului de performanță cu graficul SCOP 

 

 

 

 

Figura 4.2-8 Compararea performanțelor și analiza VAN pentru configurarea diferită a 
soluției optime 
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Figura 4.2-9 Rezultatele economice furnizate de instrument 

 

 

 

 

Figura 4.2-10 Rezultatele impactului asupra mediului 
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4.3. COMBINAȚIA SISTEMELOR DE ENERGIE GEOTERMALĂ CU ALTE 

SISTEME DE ENERGIE REGENERABILĂ 

Este analizata combinația dintre GSHP și alte soluții de tehnologii regenerabile, luând în 

considerare diferite posibilități, structuri diferite de plante și posibile sinergii cu alte sisteme 

(sisteme cu mai multe surse) și / sau alte energii regenerabile. 

Sistemele regenerabile (și neregenerabile) luate în considerare sunt:  

 Sistem hibrid (GSHP combinat cu alte surse de încălzire / răcire) 

 Sistem fotovoltaic  

 Rezervor (tampon)  

 Colectoare termice solare 

 Turbină eoliană  

 

4.3.1. Combinarea diferitelor sisteme regenerabile 

4.3.1.1. Sistem hibrid: pompa de caldura geotermala  cu altă sursă 

pentru încălzire / răcire 

În clădirile cu un profil energetic dominant de răcire, este posibilă disiparea energiei 

condensatoarelor pentru a atinge temperaturi limitate în circuitul circuitului de apă închisă și 

pentru a evita efectele supraîncălzirii în sol. În literatura de specialitate, s-a sugerat mai întâi 

utilizarea unui turn de răcire pentru a evacua excesul de căldură din condensator. În acest 

caz, câmpul de schimbatoare de caldura cu solul poate fi dimensionat pentru a acoperi 

cererea de încălzire a clădirii și o parte a cererii de energie de răcire. În ultimii ani, conceptul 

de sistem hibrid s-a mutat în cazul clădirilor cu răcire dominantă spre utilizarea a două chillere 

diferite: un schimbator de caldura cu solul reversibil pentru a satisface puterea maximă de 

încălzire și un răcitor suplimentar de aer pentru a acoperi încărcăturile de vârf în timpul verii. 

În climatul dominat de incălzire, se poate utiliza schimbatorul de caldura cu solul pentru a 

acoperi sarcina de răcire sau încărcătura de bază și se utilizeaza un generator suplimentar de 

încălzire pentru sarcini de vârf; poate fi folosit orice tip de generator pentru încălzire, dar de 

obicei acesta poate fi fie o pompă de căldură aer-apă sau un cazan. 

4.3.1.2. Pompa de caldura geotermala cuplata cu sistem PV 

Sistemele fotovoltaice pot fi integrate cu un sistem geotermal pentru a furniza energie 

electrică pompei de căldură și sistemelor auxiliare. 

Dimensionarea unui echipament pentru un utilizator casnic se face de obicei luând în 

considerare:  

1) puterea medie necesară sau necesară pentru a acoperi o anumită cantitate de 

cerere, de ex. dacă doriți să acoperiți parțial sau total consumul dvs. electric (kWh 

/ an) sau dacă doriți să aveți un surplus suplimentar de energie pentru a vinde cu 

un câștig relativ;  
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2) condițiile de insolare ale locului de instalare care sunt strict dependente de 

latitudinea, expunerea, înclinația și suprafața disponibilă, precum și de condițiile 

medii de nebulozitate și de pierderile (eficiența) invertorului.  

Prin intermediul tuturor acestor factori, este necesar să se definească suprafața panourilor 

fotovoltaice necesare pentru obținerea producției necesare. Apoi, este posibil să se furnizeze 

o estimare generală de bază a costului instalației, care va fi apoi adăugată la costul 

componentelor electrice și electronice (cabluri și invertoare) și costurile de instalare. 

4.3.1.3. Pompa de caldura geotermala și rezervorul  

Proiectarea și dimensionarea unui sistem de încălzire și răcire care include o pompă de 

căldură necesită un rezervor de stocare între pompa de căldură și utilizatorul final. Funcția 

rezervorului este de a garanta o anumită cantitate de apă în sistem și de a limita funcționarea 

on-off a pompei de căldură. 

O cantitate mică de apă înseamnă o inerție termică scăzută a sistemului. Dacă inerția termică 

este scăzută, compresorul dintr-o pompă de căldură pornește și se oprește frecvent, 

funcționând pentru perioade scurte de timp. Cantitatea de apă din sistem influențează în 

mare măsură COP-ul sistemului, cu o eficiență energetică mai scăzută obținută dacă 

cantitatea de apă a sistemului este scăzută. 

4.3.1.4. Pompa de caldura geotermala și sistemul solar termic  

Colectoarele termice solare sunt schimbătoare de căldură care transformă radiația solară în 

energia internă a mediului de transport. Componenta principală a oricărui sistem solar este 

colectorul solar. Acesta este un dispozitiv care absoarbe radiația solară, o convertește în 

căldură și transferă această căldură către un fluid (de obicei aer, apă sau ulei) care curge prin 

colector. Energia solară colectată este transportată din lichidul circulant fie direct la instalația 

de preparare a apei calde sau a echipamentului de climatizare, fie la un rezervor de stocare a 

energiei termice care permite amânarea utilizării agentului termic cald produs. 

4.3.1.5. Pompa de caldura geotermala cuplata cu o micro-turbină 

eoliană 

Micro-turbinele eoliene pot fi instalate pe acoperișul clădirilor sau în împrejurimi și necesită 

spații mici pentru instalare. Ele permit producerea energiei electrice din energia eoliana. 

Turbinele eoliene instalate pe acoperișuri domestice au o înălțime cuprinsă între 90 și 140 cm. 

Dimensiunile lor mici pot facilita instalarea fără a sacrifica eficiența. Pentru aceste aplicații 

turbinele eoliene pot fi silențioase și pot produce energie electrică chiar dacă viteza vântului 

nu este atât de mare. 

Locul instalării sistemului Eolic este strict legat de viteza vântului, o variabilă care nu este 

neglijabilă. În cazul în care acestea sunt instalate în interiorul amprentei clădirii, este necesar 

să se verifice dacă acoperișul ales pentru instalație are cerințele minime, astfel încât micro-

turbina eoliană să fie convenabilă din punct de vedere economic pentru a fi instalată.  
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4.3.2. Instrumente dezvoltate pentru sisteme combinate 

Fiecare tehnologie a fost profund studiată pentru a obține cea mai bună procedură care 

trebuie implementată în DSS. Au fost luate în considerare două puncte cruciale. Primul punct 

a fost acela de a simplifica cât mai mult posibil procedura pentru a permite calcule rapide în 

cadrul DSS. Al doilea a fost acela de a găsi ecuații și proceduri consecvente pentru a obține 

calcule corecte în DSS. Procedurile finale alese au fost cel mai bun compromis pentru a 

respecta aceste două puncte cruciale. 

Procedurile, logica și ecuațiile care trebuie urmate pentru obținerea rezultatelor finale au fost 

introduse în DSS pentru a oferi utilizatorilor finali posibilitatea de a dimensiona un sistem de 

pompa de caldura geotermala, integrând și alte sisteme regenerabile și neregenerabile. 

Costurile sistemelor descrise mai sus au fost incluse în DSS.  

4.3.3. Analiza costului  

Au fost colectate costurile tehnologiilor pentru diferitele state membre implicate în proiect 

(Italia, Spania, Grecia, Belgia, Germania, Croația, Irlanda, România, Elveția), elaborate pentru 

integrarea ulterioară în DSS.  

4.3.3.1. Costul gazelor naturale și electricității 

Analiza costurilor cu gazele naturale și energia electrică a fost efectuată prin studierea 

tarifului național de către parteneri, luând în considerare publicația Eurostat [9]. 

În urma împărțirii datelor statistice UE, consumul de gaz a fost împărțit în 4 categorii: 

 Consumul intern mai mic de 525 N m3  

 Consumul intern între 525 N m3 și 5254 N m3 

 Consumul intern de peste 5254 N m3 

 Consum industrial mai mic de 26000 N m3 

În plus, consumul de energie electrică a fost împărțit în 7 categorii: 

 Consumul intern mai mic de 1000 kWh  

 Consumul intern între 1000 kWh și 2500 kWh 

 Consumul intern între 2500 kWh și 5000 kWh 

 Consumul intern între 5000 kWh și 15000 kWh 

 Consumul intern de peste 15000 kWh  

 Consum industrial mai mic de 20000 kWh 

 Consumul industrial între 20000 kWh și 500000 kWh 

 

În Tabelul 4.3-1 există un rezumat al prețurilor costurilor electrice (între 2500 kWh și 5000 

kWh) și costurile cu gazele (între 524 Nm3 și 5254 Nm3) în țările implicate în proiect.  



Manual pentru Training Cheap-GSHPs 
 

 

125 Editat în 2019 

Tabelul 4.3-1 Costurile gazelor și electricității în țările europene considerate 

TARA 
Costul energiei electrice 

[€/kWh] 
Costul gazului natural 

[€/kWh] 

ITALIA 

2500 ÷5000 kWh 

0.2042 

525 ÷5254 Nm3 

0.0807 

GRECIA 0.1843 0.0623 

BELGIUA 0.2803 0.0800 

GERMANIA 0.3060 0.6990 

CROATIA 0.2418 0.0580 

SPANIA 0.2370 0.0780 

IRLANDA 0.2338 0.0678 

ROMANIA 0.1285 0.0296 

ELVETIA 0.1660 0.0760 

4.3.3.2. Costurile energiei regenerabile 

Pentru a afla diferitele costuri ale tehnologiilor regenerabile, partenerii au colectat date de la 

furnizori pentru fiecare tehnologie. Principalele caracteristici și date colectate de parteneri au 

fost: 

 Prețul la cheie al sistemului solar termic (atât panou plat, cât și tub vidat), inclusiv 
panouri, țevi, console, acumulare solară, instalare.  

 Prețul la cheie al sistemului fotovoltaic, inclusiv modulele (monocristaline și 
policristaline), cabluri, invertoare, tablouri electrice, console, instalații. 

 Prețul (de exemplu, € / kWh) pentru bateriile electrice având în vedere atât cele bazate 
pe litiu, cât și cele bazate pe plumb. 

 Pretul la cheie al sistemului turbine eoliene (atat orizontal si vertical), incluzand toate 
componentele si instalatia. 

Din toate datele colectate, a fost elaborată o ecuație pentru a fi inserată în DSS. O ecuație 

pentru fiecare tehnologie și pentru fiecare țară a fost dezvoltată în funcție de mărimea 

sistemului. 

În Tabelul 4.3-2 este prezentat un exemplu de ecuații pentru calcularea costurilor tehnologiei 

fotociltale policristaline în diferitele țări implicate în proiecte. În aceste ecuații C este costul 

final al sistemului fotovoltaic, P este puterea în kilowați a sistemului fotovoltaic. 
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Tabelul 4.3-2 Ecuația pentru calculul sistemului fotovoltaic compus din panouri 
monocristaline, pentru diferite țări 

TARA Ecuatia 

ITALIA 𝐶 =  −10.32 × 𝑃4 + 198.57 × 𝑃3 − 1276.5 × 𝑃2 +  4311.2 × 𝑃 

SPANIA 𝐶 =  1051.6 × 𝑃 

GRECIA 𝐶 = 2888 × 𝑃−0.7536 

BELGIA 𝐶 = 2.599 × 𝑃0.928 

GERMANIA 𝐶 =  1489.2 × 𝑃 

CROATIA n.a. 

IRLANDA 𝐶 =  13.899 × 𝑃3 − 187.51 × 𝑃2 +  2263.3 × 𝑃 

ROMANIA 𝐶 =  1.2672 × 𝑃 + 835.43 / For P<250 W, C=no value 

ELVETIA 𝐶 = −63.42 × 𝑃2 +  2451.4 × 𝑃 

 

4.4. DEZVOLTAREA UNUI NOU TIP DE POMPA DE CĂLDURĂ DE 

TEMPERATURA ÎNALTĂ ȘI UTILIZAND CO2 CA AGENT FRIGORIFIC 

Epuizarea resurselor fosile determina depunerea de eforturi pentru tehnologiile verzi și 

componentele cu impact redus asupra mediului. Pompele de căldură utilizează agent 

frigorific; natura inertă a mai multor agenți frigorifici, cum ar fi haloni, clorofluorocarburi (CFC) 

și hidroclorofluorocarburi (HCFC), în special CFC-11 și CFC-12, le-a făcut alegerile preferate 

printre agenții frigorifici și nontoxicitatea. Cu toate acestea, stabilitatea lor în atmosferă și 

potențialul lor de încălzire globală și potențialul de epuizare a ozonului au ridicat îngrijorări 

cu privire la utilizarea acestora. Acest lucru a dus la înlocuirea lor cu HFC-uri și PFC-uri, în 

special R134a și R410A, care nu distrug stratul de ozon și au potențiale scăzute de încălzire 

globală. Cu toate acestea, acești agenți frigorifici au în continuare potențiale relevante pentru 

încălzirea globală. Prin urmare, ele sunt acum înlocuite pe piață, iar fluidele noi care aparțin 

familiei HFO par foarte promițătoare datorită potențialului de încălzire globală care este mai 

aproape de cel al CO2 și agentului frigorific natural. 

Prin urmare, s-a decis utilizarea în noua pompă de căldură a agentului R744 (CO2), a agentului 

frigorific natural și a R1234ze (E) (HFO), cu un impact redus asupra mediului. 

Pentru temperatura ridicată, CO2 trebuie utilizat în cicluri trans-critice - figura de mai jos 

prezinta ciclul de functionare. 
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Figura 4.4-1 Diagrama P-H pentru ciclul trans-critic 

Pentru creșterea performanței globale a pompei de căldură a fost introdus un al doilea ciclu 

in cascadă la un nivel inferior, pe baza fluidului R1234ze (E), care este prezentat în figura 

următoare. 

 

Figura 4.4-2 Diagrama P-H a ciclului HFO 

R1234ze (E) este un agent frigorific foarte bun, dar ASHRAE îl clasifică ca agent frigorific ușor 

inflamabil. Cu toate acestea, la temperaturi sub 30 °C nu formează amestecuri inflamabile cu 

aer și, prin urmare, ar putea fi considerat neinflamabil pentru manipulare și depozitare. 

La temperaturi de peste 30 °C, caracteristicile sale de inflamabilitate sunt mai mici decât 

pentru alți agenți frigorifici ușor inflamabili ca R1234yf și R32 (Figurile Figura 4.4-3 și Figura 

4.4-4). Comparativ cu hidrocarburile, R1234ze (E) are nevoie de 10 ori mai multa concentratie 

si de 250.000 de ori mai multa energie pentru a deveni inflamabil (Figura 4.4-3). În cazul 

apariției unei flăcări, efectul acestei flacări ar fi extrem de blând, deoarece căldura de ardere 
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foarte scăzută (de 5 ori mai mică decât propanul) asociată cu o viteză de ardere scăzută nu ar 

fi suficientă pentru propagarea focului (Figura 4.4-4). 

 

Figura 4.4-3 Caracteristicile de inflamabilitate ale diferitelor fluide 

 

Figura 4.4-4 Caracteristicile de inflamabilitate ale diferitelor fluide 

 

Nivelurile de toxicitate ale R1234ze (E) sunt favorabile și comparabile cu cele ale R134a. 

HFO-1234ze (E) este agentul frigorific de medie presiune care este o alternativă la agentii 

frigorifici tradiționali în chillerele racite cu aer și chillerele racite cu apă pentru supermarketuri 

și clădiri comerciale. Ar putea fi folosit și în alte aplicații cu temperatură medie, cum ar fi 

pompele de căldură, frigidere, automate, distribuitoare de băuturi, uscătoare de aer și 

sisteme in cascadă cu CO2 în refrigerare comercială. 

În prototip a fost instalat un senzor pentru verificarea scurgerilor agentului frigorific; în caz de 

scurgeri, se oprește orice aprindere posibilă, astfel încât să se reducă riscul de incendiu. 
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4.4.1. Prototipul pompei de căldură 

Sistemul este compus din două unități: 

 Pompa de căldură cu circuitul de agent frigorific  

 Modulul hidraulic cu pompe interioare, decuplarea schimbătorului de căldură și 
supapele cu 4 căi pentru modul reversibil de functionare 

Schema pompei de căldură este prezentată în figura următoare. 

 

Figura 4.4-5 Pompa de caldura 

Datele tehnice ale acestui sistem sunt rezumate în tabelul următor. 

Tabelul 4.4-1 Date tehnice 

Incalzire @60/70°C;10/5°C;   

Puterea de incalzire kW 30 

Debitul de apa – circuitul utilizatorului l/h 3028 

Pierderea de presiune a apei – circuitul utilizatorului kPa 23 

Debitul de apa – circuitul sursei l/h 3831 

Pierderea de presiune a apei – circuitul sursei kPa 11 

Puterea totala absorbita kW 11 

Curentul total absorbit A 25.4 

COP  2.72 

   

Racire @12/7°C;30/35°C;   

Puterea de racire kW 25 

Debitul de apa – circuitul utilizatorului l/h 4759 

Pierderea de presiune a apei – circuitul utilizatorului kPa 17 

Debitul de apa – circuitul sursei l/h 5847 

Pierderea de presiune a apei – circuitul sursei kPa 83 

Puterea totala absorbita kW 6.0 

Curentul total absorbit A 11 

EER  4.12 
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Testele de verificare a condițiilor de funcționare și a funcționării corespunzătoare a sistemului 

de comandă au fost efectuate în laborator. După verificarea funcționării corespunzătoare a 

pompei de căldură, sistemul a fost instalat la Muzeul Nikola Tesla din Zagreb. Funcția sa este 

de a încălzi și răci o încăpere mare cu ajutorul unei instalații vechi existente care funcționează 

la temperaturi ridicate. Acesta este un exemplu de aplicare a unei pompe de căldură eficiente 

la temperaturi ridicate care poate fi instalată acolo unde unitățile terminale care lucrează la 

temperaturi înalte nu pot fi schimbate. 

 

 

Figura 4.4-6 Locul de instalare 
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5.1. INTRODUCERE 

Obiectivul proiectului Cheap-GSHPs este reducerea substanțială a costurilor de investiție și de 

exploatare pentru sistemul geotermic de suprafata, creșterea siguranței în timpul instalării și 

funcționării acestuia și creșterea gradului de conștientizare pentru aceasta tehnologie în 

întreaga Europă. Aceste obiective sunt realizate prin îmbunătățirea mașinilor de foraj și a 

inovațiilor în designul și materialul schimbătorului de căldură cu solul și prin dezvoltarea de 

instrumente software pentru o abordare tehnica completa în vederea optimizării sistemului 

în cadrul aplicatiilor de incalzire si racire a clădirilor,  în diferitele condiții subterane și climatice 

din cadrul UE. 

In acest context, a fost dezvoltata o aplicatie informatica usor de folosit care permite 

utilizatorilor finali sa aleaga cea mai potrivita tehnologie geotermala pentru cladirile si 

optiunile lor. De asemenea, s-a dezvoltat un mecanism de reguli bazat pe norma Sistemul de 

Suport Decizional (SSD) pentru evaluarea instalatiilor geotermale. Instrumentul ajuta 

departamentele tehnice, proprietarii de cladiri si investitorii sa introduca pe piata noile 

tehnologii dezvoltate prin proiectul Cheap-GSHP. 

Instrumentul DSS poate fi accesat pe site-ul proiectului: http/cheap-gshp.eu ; adresa directă 

este : http://dss.cheap-gshp.eu/App . 

5.2. DESCRIERE GENERALĂ A PAGINII DE INTERNET 

Website-ul Sistemului de Suport Decizional (SSD) permite utilizatorilor sa estimeze cea mai 

buna posibila tehnologie geotermala pentru conditiile lor. Aplicatia este destinata 

utilizatorilor neexperimentati si solicita informatii elementare despre conditii, permitand 

programului sa estimeze consumul final de energie. O data ce informatiile sunt introduse, 

programul stabileste un set de solutii geotermale care indeplinesc cerintele consumului de 

energie. Fiecare dintre aceste solutii geotermale implica diferite tipuri de tehnologii 

(schimbatoare de caldura, pompe de caldura si ocazional, alte surse suplimentare de energie) 

care sunt analizate in vederea determinarii fezabilitatii si estimarii dimensiunii si configuratiei 

initiale a sistemului. Apoi utilizatorului i se cere sa prioritizeze cateva criterii (cum ar fi costul 

instalatiilor sau eficienta sistemului) si pe baza alegerilor facute, programul stabileste care 

dintre solutiile propuse acopera cel mai bine cerintele utilizatorului. 

 

Figura 5.2-1 Descrierea procesului aplicatiei Sistemului de Suport Decizional DSS 

Toate informatiile legate de acest procedeu sunt aranjate in proiecte. In consecinta, fiecare 

proiect contine urmatoarele informatii: 

Descrierea 
facilităților 

de bază

•Introdus de 
utilizator

Estimarea 
necesarului 
de energie

•Calculat de 
sistem

Calculul 
soluției 

Geotermale

•Calculat de 
sistem

Criterii de 
selecție

•Definit de 
utilizator

Soluția cea 
mai 

potrivită

•Calculat de 
sistem

https://cheap-gshp.eu/
http://dss.cheap-gshp.eu/App
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 Descrierea cladirii (informatii initiale cum ar fi localizare sau categoria de constructie) 

 Un set de solutii geotermale, fiecare fiind o combinatie intre: 

o Schimbator de caldura (tip, dimensiune) 
o Pompa de caldura 
o Surse de energie suplimentare (daca este necesar) 

 Criteriu de selectie a optiunilor/preferintelor 

 Clasificarea solutiilor in functie de optiunile introduse 

Fiecare utilizator inregistrat poate avea diferite proiecte, in acest fel poate utiliza programul 

pentru diferite conditii sau poate schimba anumiti parametri ca sa vada schimbarile din 

rezultate. In timpul procesarii datelor, utilizatorul poate alege sa paraseasca aplicatia si sa se 

reintoarca pentru a continua operatiunea in orice moment. 

Principalele caracteristici si modul de functionare ale paginii de internet sunt explicate in 

sectiunile de mai jos. Pentru mai multa transparenta, pasii procedeului au fost impartiti in 

patru sectiuni: 

 Sectiunea 0: Autentificare utilizator si organizarea proiectului 

 Sectiunea 1: Descrierea  initiala a cladirii  

 Sectiunea 2: Alternative fezabile de remediere 

 Sectiunea 3: Clasificarea alternativelor 

 

5.2.1. Scenariul 0: Autentificare utilizator si organizarea proiectului 

Prima sectiunea implica inregistrarea utilizatorilor si organizarea proiectului. Permite 

utilizatorilor finali (de exemplu, proprietarilor de cladiri sau departamentele tehnice) sa se 

inregistreze si sa se autentifice in program. Odata autentificat, utilizatorul poate crea un 

proiect nou sau sa acceseze unul existent. Managerul de proiect poate invita utilizatorii sa 

vizualizeze proiectul sau chiar poate oferi acces la mai multe resurse atasate la proiect, cum 

ar fi fisiere sau altfel de documentatie. 

 

Figura 5.2-2 Autentificare utilizator si organizare proiect 

Pas 1: Inregistrare 

Utilizatorul este obligat sa se inregistreze in sistem pentru a folosi aplicatia. 

Autentificare 
utilizator si 
organizare 

proiect

Inregistrare

Autentificare

Proiectele 
mele

Proiect nou

Invită utilizatori/ 
Permite accesul



 

Capitolul 5  
Dezvoltarea Instrumentului de Suport Decizional 

 

136 

Informatiile necesare pentru inregistrare sunt urmatoarele: 

 Numele complet 

 Adresa de posta electronica (e-mail) 

 Parola 

 

Figura 5.2-3 Pagina de internet a SSD – Fereastra de inregistrare 

Pas 2: Autentificare 

Dupa ce utilizatorul creeaza un cont valid, se poate autentifica in aplicatie. 

Informatiile necesare autentificarii in aplicatie sunt: 

 Adresa de posta electronica (e-mail) 

 Parola 
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Figura 5.2-4 Pagina aplicatiei DSS – Pagina de autentificare 

Pas 3: Proiectele mele 

Daca nu exista un proiect asociat unui cont de utilizator, se prezinta utilizatorului optiunea de 

a crea un nou proiect. 

 

Figura 5.2-5 Pagina aplicatiei DSS – Lista de proiecte vacanta 

Pas 4: Proiect Nou 

Procedeul de creare a noului proiect necesita urmatoarele informatii: 

 Nume Proiect: Numele cu care se va identifica proiectul.  

 Descrierea Proiectului: Informatii suplimentare pentru a descrie proiectul. 
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Cand se salveaza informatia, utilizatorii pot alege sa ofere acces direct si altor utilizatori cu 

care doresc sa impartaseasca proiectul. 

 

Figura 5.2-6 Pagina aplicatiei DSS – Organizarea Proiectului 

Pas 5: Proiectele mele 

In orice moment, utilizatorii autentificati pot accesa meniul “Proiectele mele”, in care pot 

vizualiza lista actuala de proiecte (cu data crearii, numele proiectului si descrierea) si in care 

pot crea unele noi. 

 

Figura 5.2-7 Pagina aplicatiei DSS – Fereastra “Proiectele mele” 

5.2.2. Scenariul 1: Descrierea initiala a cladirii 

In aceasta sectiune, utilizatorii finali (detinatorii de cladiri si departamentele tehnice) au 

posibilitatea sa descrie o cladire, conform cerintelor initiale. Aplicatia permite utilizatorului sa 
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descrie categoria cladirii, nivelul de izolare, informatii cu privire la sistemul de energie actual, 

dimensiunea si localizarea. 

 

Figura 5.2-8 Pagina de internet SSD – Pasii initiali ai descrierii cladirii 

 

Figura 5.2-9 Pagina aplicatiei DSS – Fereastra descrierii cladirii 
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Tipul clădirii
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Pas 1: Categoria de cladire 

 

Figura 5.2-10 Pagina aplicatiei DSS – Stabilirea categoriei de cladire 

Utilizatorul trebuie sa stabileasca categoria cladirii. Informatii solicitate: 

 Categorie Cladire: Alege intre Cladire cu destinatie rezidentiala si Cladire cu destinatie 
nerezidentiala. 

 Subcategoria Cladire 

Subcategoriile de cladiri sunt definite in tabelele de mai jos: 

Clădire rezidențială 

Clădire nerezidențială 

Figura 5.2-11 Pagina aplicatiei DSS – Tipuri si subtipuri de cladiri 

 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 

Vedere exterioară  
 

 

 

 

Raportul S/V  0.86 0.40 0.35 0.43 

Suprafață netă (m2) 210 126 1330 681 

% suprafață vitrată 14% 12% 25% 14% 

Nr. etaje 2 4 6 6 

Nr. apartamente 1 1 20 10 

Structura urbană de sine stătător învecinat de sine stătător de sine stătător 

 NRB 1 NRB 2 NRB 3 NRB 4 NRB5 

Vedere 
exterioară 

  
 

 
 

Raportul S/V  0.5 0.5 0.33 0.37 0.26 

Suprafață netă 
(m2) 

5700 5700 3951 3366 5713 

% suprafață 
vitrată 

85% 50% 49% 45% 35% 

Nr. etaje 5 5 4 2 2 

Nr. oameni 100 100 454 201 50 

Tip clădire Clădire 
administrativă 

Clădire 
administrativă 

Clădire 
administrativă 

Azil  Clădire de 
birouri 
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Pas 2. Nivelul de izolare si descrierea sistemului actual 

 

Figura 5.2-12 Pagina aplicatiei DSS – Nivelul izolarii termice si descrierea  sistemului instalat 
actual 

In al doilea pas, utilizatorul trebuie sa ofere informatii initiale despre eficienta energetica a 

cladirii. Informatii solicitate: 

 Nivelul de izolare : Se va alege o varianta din cele 3 nivele ( inalt/mediu/niciunul )  

 Modalitate de incalzire: Descrieți tehnologia de incalzire curenta instalată. Alegeți între 
radiatoare, panouri radiante sau ventiloconvectoare. 

 Prezenta colectoarelor solare 

o Tipul colectorului: colector plan/ cu tuburi vidate/ niciunul  
o Daca sistemul este folosit pentru incalzire, alege si orientarea cardinala a 

panourilor (alege intre vest, sud, est si nord). 
 

Pas 3. Stabilirea dimensiunilor cladirii 

In pasul urmator, utilizatorul trebuie sa ofere informatii cu privire la dimensiunile cladirilor. 

Informatii solicitate: 

 Numar de locatari: numarul de persoane care locuiesc in cladire/apartament. 

 Spatiul disponibil pentru instalarea sistemului geotermal: latimea si lungimea 
suprafetei unde se poate instala sistemul geothermal (in metri). 

 Suprafata neta a pardoselii: suprafata neta a pardoselii casei/apartamentului (in metri 
patrati). 
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Pas 4. Stabilirea locatiei 

 

Figura 5.2-13 Pagina aplicatiei DSS – Stabilirea locatiei. Harta Google va prelua configurația 
locației conform browswrului local 

Utilizatorul trebuie sa stabileasca locatia cladirii care urmeaza a fi analizata. Informatii 

solicitate: 

 Oras 

 Latitudine 

 Longitudine 

In cazul in care utilizatorul nu cunoaste latitudinea si longitudinea locatiei, exista posibilitatea 

alegerii pozitiei direct pe o harta pe care o afiseaza aplicatia. Astfel sistemul obtine de pe 

harta valorile latitudinii si longitudinii.  

5.2.3. Scenariul 2: Recuperarea alternativelor fezabile 

Dupa ce informatiile au fost introduse, utilizatorul trebuie sa apese butonul “Calculeaza”. 

Apoi, programul calculeaza consumul de energie al conditiilor, inclusiv diferite combinatii de 

tehnologii geotermale. Astfel, bazandu-se pe toate informatiile initiale, aplicatia calculeaza 

solutii fezabile pentru profilul energetic propus. Alternativele fezabile compatibile sunt 

analizate dupa urmatoarele criterii:  

 Tehnologia de foraj/instalare recomandata   

 Tipul si numarul schimbatoarelor de caldura 

 Tipul  pompei de cladura  

 Posibilitatea integrarii RES  

 Costurile de instalare si operare  

 Fezabilitatea tehnica  

 Economie de energie: comparare intre proiectul propus de sistemul cu schimbator de 
caldura geothermal si sistemul conventional de incalzire/racire in functie de cea mai 
mare eficienta energetica in utilizare 

 ROI  

 Impactul asupra mediului inconjurator 
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În plus, se vor arăta și constrângerile legislative legate de cazul particular prezentat de 

utilizator. 

 

Figura 5.2-14 Pagina aplicatiei DSS – Pasii de recuperare a alternativelor fezabile 

Acest calcul complex necesita un timp mai indelungat. Utilizatorul va fi informat prin cateva 

mesaje despre pasii de urmat pe care ii impune aplicatia in timpul procesarii. 

5.2.4. Scenariul 3: Clasificarea alternativelor 

In cadrul acestei ultime sectiuni, utilizatorii finali vor fi capabili sa clasifice alternativele 

fezabile identificate in sectiunile anterioare si sa o selecteze pe cea mai buna, comparand 

urmatoarele criterii:  

 Cost 

 Risc 

 Costul ciclului de viata (LCA) 

 Rentabilitatea investitiei (ROI) – “return on investment”   

 

Figura 5.2-15 Scenariul Clasificarii Alternativelor 

Pas 1: Selectarea criteriilor de decizie  

Utilizatorii isi stabilesc optiunile, alegand setul criteriilor de decizie. Criteriile sunt afisate in 

pereche si utilizatorul trebuie sa selecteze importanta relative a fiecarei perechi de criterii 

(risc versus cost, cost versus LCA, etc ). 

Aplicatia va folosi ponderea fiecarui criteriu pentru a stabili solutiile si va decide care dintre 

ele se potriveste cel mai bine cu preferintele utilizatorului. 
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Figura 5.2-16 Pagina aplicatiei DSS – Selectia Criteriilor Decizionale 

 

Pas 2: Rezultate  – Clasificarea solutiilor 

In ultimul pas al procedurii, se prezinta utilizatorului clasificarea solutiilor, potrivit criteriilor 

selectate anterior. Solutia care respecta cel mai bine criteriile este afisata cu ponderea cea 

mai mare, urmata de restul solutiilor fezabile. 
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Figura 5.2-17 Pagina aplicatiei DSS – Rezultatele clasificarii solutiilor 

De asemenea, sunt afisate detaliile tehnice complete pentru fiecare solutie, precum si 

instructiunile pentru a ajusta selectia criteriilor decizionale. Coloanele colorate arată 

clasificarea mondială a tuturor soluțiilor posibile, în funcție de toate criteriile de selecție, în 

timp ce în celelalte coloane clasificararea este realizată în funcție de un sigur criteriu de 

selecție.  

5.3. CONCLUZII 

Acest capitol a prezentat instructiunile care il ajuta pe utilizator sa foloseasca aplicatia 

informatica cu interfata prietenoasa dezvoltata in cadrul proiectului Cheap-GSHP. Aceasta 

aplicatie informatica permite utilizatorilor sa aleaga cea mai potrivita tehnologie geotermala, 

si anume, cea care se potriveste cel mai bine cerintelor consumului de energie ale conditiilor 

si preferintelor proprii. 

Pasii diferiti al procesului au fost prezentati si clasificati in patru secvente: autentificare 

utilizator si creare proiect, stabilirea profilului energetic, alternative fezabile si clasificarea 

solutiilor. Aceste secvente acopera intreaga procedura executata de utilizator de la 

inregistrare pe pagina de internet si pana la obtinerea rezultatelor finale. 
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6.1. OBIECTIVELE PACHETULUI DE LUCRU CORESPUNZĂTOR 

Obiectivele sunt urmatoarele: 

 Prezentarea tehnologiei in sase locatii: schimbator de caldura subteran elicoidal,  
schimbator de caldura subteran coaxial, metode si echipamente de foraj, pompe de 
caldura la temperature inalta 

 Evaluarea cantitatilor de energie obtinute de schimbatoarele de caldura subterane 
elicoidal si coaxial in conditii climatice diferite prin masuratori obtinute de la sisteme 
pilot instalate in 6 locatii pe o perioada de cel putin 12 luni  

 Evaluarea performantelor pompei de incalzire la temperatura inalta: energia obtinuta, 
eficienta, siguranta in exploatare, niveluri de temperatura  

 Previziunea pe termen lung a modului de functionare a sistemelor proiectate cu 
ajutorul simularii pe calculator:  Predict performance of developed systems in the long 
run by computer simulation: cazuti virtuale 

 Comparatie cu tehnologia standard 

 

Site-urile demonstrative reale sunt: 

 Campusul pentru testari, Universitatea Politehnica din Valencia, Spania 

 Cladirea de birouri bioclimatica CRES, Pikermi, Grecia 

 Casa ecologica rezidentiala, Putte, Belgium  

 Amplasamentul pentru testari REHAU, Erlangen, Germany  

 Cladirea Belfield din cadrul Colegiului Universitar Dublin, Irlanda 

 Muzeul Tehnic Nikola Tesla din Zagreb, Croația 
 

Site-urile demonstrative virtuale sunt cladiri cu cerinte de incalzire si racire, unde punerea in 

practica in viitor a noilor tehnologii dezvoltate de proiect sunt evaluate prin simulare pe 

calculator, cuprinzand atat cladirea (consumul de energie) cat si terenul (rezerva de energie). 

Aceste cladiri sunt: 

 Biblioteca Publica Ballyoran din Irlanda 

 Cladirea rezidentiala Glencree, Wicklow, Irlanda 

 Manastirea Ortodoxa Sarba din Bodjani, Serbia. 

 Muzeul de Istorie din Bosnia and Hertegovina, Sarajevo, Bosnia and Hertegovina.  

 Cladirea sediului central al Manens-Tifs SPA, Padova, Italia.  

 Cladire istorica rezidentiala, Romania  

 Ca' Rezzonico si Ca' Lupelli, Venetia, Italia. 

 Complexul Santa Croce, Florenta, Italia. 

 Cladirile de birouri ale Grupo Ortiz, Vallecas, Madrid, Spania  

 Cladirea de birouri Brogeda - Chiasso, Elvetia 

In fiecare caz virtual studiat, au fost colectate informatii despre geometria si impartirea 

spatiului (planuri), informatii despre cladire (descrierea proprietatilor termice ale elementelor 

opace si lucioase) si a modului de utilizare a spatiilor ocupate (iluminare si program) si 

proprietatile terenului. Pentru fiecare cladire s-a conceput un model pentru simularea 

dinamica. 
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6.2. CAMPUSUL PENTRU TESTĂRI, UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ 

DIN VALENCIA, SPANIA 

 

Figura 6.2-1 Vedere din camera pompei de caldura cu echipament electromecanic si de 
monitorizare, incluzand rezervorul de stacare termica, pompa cu circuitul geotermal, 
distribuitorul pentru campul schimbatorului  de caldura geothermal si tabloul electric 

Site-ul demonstrativ cuprinde trei schimbatoare de caldura (U-simplu, coaxial si elicoidal) si o 

pompa de caldura conectata la un rezervor cu o capacitate de 500l. Distanta dintre 

schimbatoarele de caldura este de 6 metri. Sistemul de control instalat permite alimentarea 

schimbatoarelor de caldura cu un flux termic pentru incalzire sau racire ideal constante cu 

scopul de a executa Testele de Raspuns Termic (TRT) sau de a simula un profil termic al unei 

cladiri tipice. A fost instalat si un echipament pentru inregistrarea masuratorilor cu 

monitorizare in timp real.  

Testele obtinute cu tehnologiile dezvoltate de consortiul Cheap-GSHP sunt cuprinse in Tabelul 

6.2-1, iar datele despre geologia locala, obtinute in urma operatiilor de foraj, sunt prezentate 

in Tabelul 6.2-2. Testele care se desfasoara in locatii sunt descrise in Tabelul 6.2-3. Proiectare 

tehnica a echipamentului mecanic utilizat este prezentata in Figura 6.2-2. 

Tabelul 6.2-1 Instalatie si echipament de foraj inovative. Schimbator de caldura coaxial si 
procedeul de foraj cu impingere, Schimbatorul de caldura elicoidal si metoda de instalare 

Schimbator 

de caldura 

Procedeul de 

forare 

Diametrul forajului Adancime Cimentare 

Coaxial Cu impingere   74 mm 7.5 m Fara 

Coaxial Traditional  127 mm 14.6 Ciment/Bentonită 

Elicoidal Auger + Easy Drill 400 mm 9.4 m Nisip de siliciu 

U-simplu Traditional 127 mm 14.6 m Ciment / Bentonita 
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Tabelul 6.2-2 Geologia terenului la locatia demonstrativa din Valencia 

Adancime (m) Litologie 

0.0 - 1.0 Umplutura 

1.0 - 2.0 Argila si namol, brune 

2.0 - 7.8 Argila namoloasa 

7.8 - 26.0 Pietris si nisip 

 

6.2.1. Evaluarea experimentală a noului BHEs 

A fost efectuat un test termic (TRTs) pentru a evalua schimburile de căldură, comportamentul 

și scopul și eficiența îmbunătățirilor. Scopul analizării datelor obținute de la TRT a fost acela 

de a vedea cum interferează principalii parametrii ai solului. (și Tg) și orificiul de acces al 

rezistenței termale. Aceste date sunt folosite pentru dimensionarea probei geotermale în 

funcție de performanțele pompei de căldură și profilul utilizatorului.  

În studiul de caz de la Valencia dateobiectivul a fosr as se realizeze o comparație între 

modelele analitice amintite (ILSM,FLSM si CSM) și cele numerice (CaRM) cu scopul de a realiza 

osimulare folosind modele numerice  care pot genera cele mai potrivite date cu temperaturile 

măsurate în timpul testării. Un alt scop a fost acela de a evalua profilul temperaturii rezultate, 

să se observe comportamentul diferitelor probe și al unor geometrii diferite și să se compare 

performanțele lor termice prin utilizarea unui lichid injectat în fiecare dintre cele trei guri de 

sondă.  

În timpul primei testări, pompa de căldură și rezistența electrică din interiorul rezervoruluii 

au fost închise pe pentru a nu influența temperature solului (Tg). Fluidul de încălzire a fost 

circulat prin folosirea unei pompe și temperature interioară și cea exterioară la gura sondei a 

fost măsurată la fiecare jumătate de oră. După acestă fază inițială, pompa de căldură susținută 

de rezistența electrică au fost au fost pornite și o anumită cantitate de apă caldă a fost 

adăugată în lichidul circulat prin circuitul BHE folosidu-se un circuit cu trei valve. Acestea au 

fost ajustate prin folosirea unui controlor PID implementat în PLC astfel încât să se obțină o 

injecție termică constantă. Următorii parametrii au fost înregistrați la un interval de 180s, 

timp de 5 zile: 

 Temperature exterioară 

 Temperature interioară și exterioară a gurii de sondă 

 Volumul lichidului circulat. 

Trebuie reținut faptul că echipamentul folosit pentr TRT nu este unul conventional. În cazul 

unui test TRT standard se folosește de obicei un încălzitor electric. În acest caz a fost folosită 

o pompă de căldură, pentru a permite experimentul de încălzire-răcire. Acest system este mai 

complex și mai greu de supravegheat  

Temperatura a fost măsurată cu senzori Pt 1000 clasa A și volumul fluxului lichidului a fost 

măsurat electromagnetic.  
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Pentru fiecare BHE a fost fixate o unitate de 80W/m și astfel perfomanțele au putut fi 

comparate. Lichidul agent de căldură a fost apă curate cu un debit care să permit sî se ajungă 

la numărul Reynolds (Re) egal cu 2300 în cazul unui debit cu turbulențe.  

Ținând cont de aceste indicații, parametrii fiecărui test sunt prezentați în Tabelul 6.2-3. 

Tabelul 6.2-3 Adâncimea efectivă și parametrii calculați pentru fiecare foraj 

Tip 
Adâncimea 

efectivă 
[m] 

Energie 
specifică 
[W/m] 

Total 
caldură 

injectată 
[W] 

Debit 
[l/h] 

Reynolds 
calculat 

Creșterea de 
temperatură 

[°C] 

U-simplu 14.6 80 1168 187 2294 5.4 

Elicoidal 9.4 80 752 146 2301 4.4 

Coaxial  
(forare convențională) 

14.2 80 1136 680 2022 1.4 

 

6.2.1.1. Rezultate și concluzii 

Figura 6.2-2 arată evolția temperaturii principale din cadrul BHEscrește în timpul celoe trei 

teste, într-o perioadă de 5 zile. Pe măsură ce diferența de temperature dintre între BHE și 

lichidul din so, cea mai mica diferență de temperature este observată în cazul helicoidalului 

HE. Rezultatul arată că helicoidalul HE este cel cu cel mai mare coeficeient de transfer de 

călură și că single U este cel mai puțin efficient.  

 

Figura 6.2-2 Evoluția temperaturi principale în timpul celor trei teste 
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Pe baza analizelor effectuate se pot trage următoarele concluzii: 

- Datele testului TRT au arătat o eficiență termală în timpul testării coaxiale pe unitatea 

de cost de forarea care sunt relative similar standardului single-U. Asta înseamnă că 

acestă soluție combinată cu procedura de forare dezvoltată de CHEAP-GSHP poate 

deveni mai performantă. 

- Bazându-se pe lungimea colectorului instalat, helicoidalul HE are cea mai bună 

performanță termică. Cu toate acestea în cazul de la Valencia , costurile de forare au 

fost extrem de ridicate, cee ace a contra balansat avantajele eficienței. Asta dovedește 

că trebuie perfecționată procedura de forare și găsită una specific pentru tipul de sol 

din Valencia, pentru ca această soluție să fie viabilă pe piață.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual pentru Training Cheap-GSHPs 
 

 

153 Editat în 2019 

 

Figura 6.2-3 Diagrama tehnica a echipamentului din site-ul demonstrativ din Valencia 
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6.3. CLĂDIREA DE BIROURI BIOCLIMATICA CRES, PIKERMI, GRECIA 

La locatia CRES, sistemul demonstrativ cuprinde patru schimbatoare de caldura (U-simplu, U-

dublu, coaxial si elicoidal) si o pereche de sonde de foraj de productie-reinjectie ce 

alimenteaza o pompa de caldura cu sursa de apa cu eficienta energetica foarte mare, care 

asigura incalzirea si racirea cladirii de birouri bioclimatica a CRES (Figura 6.3-1). Pompa de 

caldura cu echipamentul electromecanic, disctribuitorul si aparatura de masurare sunt 

prezentate in Figura 6.3-2. Interfetele de masurare si echipamentul de inregistrare a datelor 

pentru monitorizare in timp real sunt prezentate in Figura 6.3-3. 

Noile tehnologii dezvoltate de consortiul Cheap-GSHP, puse in aplicare la locatie, includ 

instalatie si echipament de foraj inovative, schimbator de caldura coaxial si procedura de foraj 

prin impingere, schimbator de caldura elicoidal si procedeul de instalare (Figura 6.3-4). 

Geologia locala este prezentata in Figura 6.3-5 si schitele proiectelor sistemelor sunt ilustrate 

in Figura 6.3-6. 

 

Figura 6.3-1 Cladirea de birouri bioclimatica CRES 

      

Figura 6.3-2 Vedere din camera tehnica. (stanga) distribuitor; (dreapta): panoul electric, 
pompa de caldura, pompa pentru circuitul inchis, schimbator de caldura cu bucla deschisa, 

rezervor tampon, pompa de acumulare. 
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Figura 6.3-3 Calculatorul si interfata de inregistrare a datelor 

    

Figura 6.3-4 Instalatia HYDRA in timpul operatiunii de forare cu Auger 

 

Figura 6.3-5 Stratigrafie la locatia demonstrativa CRES 
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Figura 6.3-6 Schema de inginerie a echipamentelor demonstrative CRES, inclusiv puncte de 
masurare si parametrii aferenti 
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Schimbatoare de caldura tip U-simplu si U-dublu 

 

Figura 6.3-7 Vedere din interiorul varfului 
coloanei schimbatorului de caldura de tip U-
simplu. 

 

Figura 6.3-8 Detaliu partea de sus a 
schimbatorului de caldura de tip U-dublu 

Forajele pentru schimbatoarele de caldura de tip U-simplu (Figura 6.3-7) si U-dublu (Figura 

6.3-8) au fost realizate cu o instalatie de foraj pivotanta, ce utilizeaza un ciocan de foraj si un 

lichid de foraj format dintr-un amestec de aer, apa si sapun folosit pentru eliminarea 

resturilor.  Diametrul ambelor foraje a fost 165mm si adancimea finala pentru fiecare 

schimbator de caldura a fost de 120m. Dupa procedura de foraj, gaurile au fost curatate cu 

un amestec de aer, apa si polimer. 

Tevile utilizate au fost de tipul PE-RC 40x3,7 REHAU pentru schimbatorul de caldura de tip U-

simplu si PE-RC duo 32x2,9 pentru U-dublu. S-au instalat distantieri PE pentru a fixa spatiul 

intre tevi la 45mm, pastrandu-se distanta obligatorie intre ele in interiorul gaurii forate. 

Distantierii au fost montati la fiecare 5m. Prin interiorul distantierilor s-a introdus o alta teava 

palnie PE-RC 40x3,7, deschisa la ambele capete. Aceasta a fost utilizata pentru umplerea 

gaurii pana la suprafata pamantului cu material de injectie. Tevile de tip U au fost umplute cu 

apa si testate la presiunea de 16 bari inainte de a fi introduse in gaurile forate. Dupa testul de 

presiune, o greutate de 25kg a fost pozitionata la capatul tevilor de tip U pentru a facilita 

lasarea in jos in gaura de foraj. 

Dupa instalarea tevilor de tip U, gaurile de foraj au fost umplute cu REHAU RAUGEO RED, o 

pasta de ciment prefabricata imbunatatita termal cu o conductivitate termica de 2W/Mk. 

Prima data, cimentul a fost introdus intr-un rezervor de mixare unde s-a adaugat apa conform 

specificatiilor REHAU. Apoi, dupa perioada de mixare impusa, pasta de ciment a fost pompata 

in gaurile forate prin teava palnie. 

La final, ambele schimbatoare de caldura au fost conectate la distribuitorul din camera 

pompei de caldura, utilizand tevi orizontale de transmisie cu dimensiunea 40mm PE-RC 

40x3,7. Toate legaturile au fost realizate prin electrofuziune. 
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Cele patru tevi U-dublu au fost diminuate la o pereche de tevi de 40mm cu o forma in Y cu 

diametrele de 32-32-40. Toate tevile de transmisie au fost pozitionate in santuri de 80cm 

adancime. Tevile au fost imbracate cu o izolatie de 13mm protejata de o folie de aluminiu, 

conform Standardelor Europene EN 12977-1:2012 si EN12977-2:2012. 

Toate deschiderile au fost umplute cu apa, utilizata ca lichid de transfer de caldura. 

Bucla deschisa 

 

Figura 6.3-9 Vedere asupra capului de sonda 

 

Figura 6.3-10 Filtru automat ciclonic 

Cele doua puturi de apa localizate in curtea cladirii bioclimatice au fost conectate la bucla 

celui mai apropiat sistem GSHP pentru a prelua varfurile de sarcina si a mentine eficienta 

energetica a pompei de caldura. Putul (Figura 6.3-9) are o adancime de 60m si un diametru 

de 200mm. Nivelul static al apei este la 7m. Putul de reinjectie este situat la o distanta de 28m 

in partea opusa a cladirii. Acesta are o adancime de 52m si un diametru de 200mm si nivelul 

static al apei la 10m. 

A fost instalata o pompa submersibila de inox Wilo (model TWI-4.01-14-DM-CI) cu scut de 

racire de 101,6mm si un flux nominal de 1,20 m³/h la o adancime de 50m. Pompa a fost fixata 

cu un cablu de inox de grosime 5mm ancorat la varful putului si conectata la suprafata de un 

canal distribuitor HDPE cu grosime de 50mm. In plus, au fost instalati un electrod de pornire 

la 50m adancime si un electrod indicator de seceta la 45m adancime cu rol de protectie 

impotriva nivelului scazut de apa.  Un tub piezometric de tip HDPE 40mm cu margini deschise 

a fost pozitionat la o adancime de 44m pentru a monitoriza nivelul apei in put. 
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Un filtru hidrociclonic auto-curatitor (Figura 6.3-10) inlatura particulele solide antrenate din 

apele subterane produse. Filtrul este de fabricatie DROP, model K, dimensiune 2” si sediment 

320 microni. Filtrul se curata automat, utilizand un comutator de presiune si o valva solenoida. 

Comutatorul de presiune a fost pozitionat la teava de evacuare a pompei submersibile in 

amonte fata de filtru si valva solenoida a fost fixata la tubul de curatare, care e localizat in 

partea inferioara a filtrului. Comutatorul de presiune activeaza valva solenoida atunci cand 

simte presiune ridicata din cauza acumularilor de particule pe sita filtrului pentru a executa 

auto-curatarea filtrului. 

De asemenea, bucla deschisa asigura protectie impotriva inghetului cu ajutorul senzorului de 

temperatura situat in exteriorul cladirii. Cand senzorul inregistreaza temperatura de 0 ºC se 

actioneaza pompa submersibila. 

Asa cum a fost mentionat mai sus, bucla deschisa funtioneaza ca un ajutor al sistemului GSHP 

acoperind varfurile de sarcina extrema, asigurand 4 kWth capacitate suplimentara de incalzire 

si racire. In modul de incalzire, pompa submersibila porneste cand temperatura apei furnizata 

de schimbatorul de caldura catre pompa de caldura scade sub 9 ºC, in timp ce in modul de 

racire, pompa porneste cand temperatura apei depaseste 31 ºC. 

Bucla deschisa furnizeaza caldura si racire printr-un schimbator de caldura cu placi de titan. 

Acesta din urma separa apa subterana de la bucla deschisa de apa cu circuit inchis la nivelul 

barei de evaporare/condensatorul pompei de caldura. Orice fel de depunere ce se poate 

forma va fi localizata de schimbatorul cu placute de titan si se va inlatura si curata mecanic 

daca este necesar. 

Schimbatorul de caldura coaxial 

 

Figura 6.3-11 Varful schimbatorului de caldura coaxial 

 

Figura 6.3-12 Pozitionarea tevei 
interioare a schimbatorului de 

caldura coaxial 

Schimbatorul de caldura coaxial (Figura 6.3-11) include doua tevi verticale concentrice. Teava 

exterioara este realizata din otel inoxidabil 304L si are diametru de 76mm. Teava interioara 
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(Figura 6.3-12) este realizata din polietilena reticulata (PEX) cu diametru de 32mm si un strat 

de spuma izolatoare cu grosimea de 4mm. Adancimea totala (si lungimea) a schimbatorului 

de caldura coaxial este 50m. 

Mai multe metode de foraj au fost testate în timpul construcției. Acestea au inclus forajul cu 

ciocan cu aer comprimat (metoda DTH-down the hole), forarea cu ciocan cu aer-apă-spumă 

(metoda DHT), precum și gaurirea cu burghiu elicoidal si namol bazat pe polimeri și burghiu. 

Principalele concluzii au fost ca forarea cu aer este potrivita numai pentru solul uscat, metoda 

cu ciocan percutor - DTH (down the hole) - pentru formațiuni consolidate, metoda DHT cu 

amestec de aer, apa și sapun este necesara pentru forarea sub nivelul apei, in timp ce forarea 

cu namol bazat pe polimeri necesita o cantitate foarte mare de apa. 

Dupa finalizarea operatiunilor de foraj, conductele exterioare ale schimbatorului de caldura 

coaxial au fost inserate in gauri. Conducta a fost compusa din piese de 6m lungime, unite prin 

filete si mansoane. Inainte de insurubarea a doua bucati, filetele au fost acoperite cu un adeziv 

LOCTITE Nr.511 pentru a le sigila. Dupa introducerea conductei exterioare, conducta 

interioara a fost lasata in jos. Aceasta din urma are o garnitura de metal la capatul de jos 

pentru o mai buna pozitionare in raport cu conducta exterioara de otel inoxidabil. Apoi varful 

schimbatorului de caldura coaxial a fost asamblat, permitand conectarea lui la conductele 

orizontale de suprafata. 

Apoi, schimbatorul de caldura a fost cimentat cu mortat termic imbunatatit, compus dintr-un 

amestec de betonita, nisip fin de marmura si apa, incepand de la suprafata pana la o adancime 

de 12m. Sub acest nivel schimbatorul a fost lasat necimentat si scufundat in apa subterana, 

lucru care va servi mecanismului de transfer caldura, permitand rate de transfer imbunatatite 

ale caldurii datorate convectiei. 
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Schimbator de caldura elicoidal               

 

Figura 6.3-13 Vedere asupra schimbatorului de 
caldura elicoidal si foraj 

 

Figura 6.3-14 Echipamentul Auger de 
foraj HYDRA 

Schimbatorul de caldura elicoidal (Figura 6.3-13) a fost sapat cu metoda de foraj cu Auger 

(Figura 6.3-14) din cauza coezivitatii formatiunilor geologice. Adancimea sa totala este de 15m 

si diametrul forajului este de 400mm. După deschiderea puțului de foraj, a fost introdusa 

conducta elicoidala REHAU de 25 mm. Tipul de conducta a fost Universal Rautitan stabil 

PEXa/Al/PE 25x3,7 cu o greutate atasata la partea sa inferioara. Aceasta conducta este 

realizata din PEX acoperit cu un strat de aluminiu și un strat exterior de polietilena.  

Dupa amplasarea sa, puțul de foraj a fost umplut cu mortar de jos pana la suprafață. Au fost 

folosite doua chituri diferite. Partea inferioara inferioara a puțului de foraj a fost imbinata cu 

mortarul REHAU RAUGEO RED. Jumatatea superioara a fost imbinata cu un amestec de ciment 

care conține bentonita, nisip fin de marmura și apa in situ. Conductibilitatea termica 

superioara a nisipului de marmura fina, comparativ cu cea a bentonitului, face ca acest mortar 

sa fie imbunatatit termic. 



 

Capitolul 6  
Cazuri si scenarii demonstrative 

 

162 

Testul de raspuns termic 

 
Figura 6.3-15 Schita echipamentului TRT 

Testul de raspuns geotermic (GeRT sau TRT) isi are 
importanța, in principal, ca echipament mobil 
pentru dimensionarea și instalarea corecta a 
sistemelor geotermale. Principalul avantaj al TRT 
este masurarea directa (in situ) la schimbatorul de 
caldura al puțului de foraj (BHE), comparativ cu 
determinarea convenționala a parametrilor 
solului termic din probele din laborator. Condițiile 
subterane neperturbate, precum și alți factori 
care variaza peiîntreaga lungime a forajului (de 
exemplu, influența umplerii forajului sau a apelor 
subterane) sunt deja incluse intrinsec în 
masurarea cu TRT. Conceptul de baza din spatele 
teoriei și evaluarea TRT este teoria sursei de linie 
a lui Kelvin. Ca o aproximație, formula de mai jos 
descrie aceasta teorie si este adesea folosita ca 
baza pentru calculul parametrilor solului din 
masuratorile TRT: 

𝛥𝛵(𝑟𝑏, 𝑡) =
𝑞

4𝜋𝜆𝛨
∫

𝑒−𝛽2

𝛽

∞

𝑝

𝑑𝛽                 𝑝 =
𝑟𝑏

2√𝑎𝑡
 

 

α= difuzivitatea termica [m²/s]  q = rata de injectie a caldurii [W]  
β= constanta de integrare ΔT = diferenta de temperatura [K] 
H = lungimea forajului [m]  rb = raza forajului [m]  
t = timpul de inceput al testului [s] cV = capacitatea vol. a caldurii [J/K*m³] 
λ = conductivitatea termica [W/mK]  

 

Pentru calcularea efectivă în evaluarea datelor TRT, așa cum este făcută în programul GeRT-

CAL utilizat la site-ul CRES, se utilizează algoritmi derivați din formula de mai sus. Această 

metodă se bazează pe conductivitatea pură a căldurii în subsol, deși alte procese de transport 

ale căldurii pot avea loc în subsol (de exemplu, transportul căldurii convective prin apele 

subterane). Prin urmare, ca rezultat al încercării se calculează "conductivitatea termică 

aparentă medie" (λeff) pe toată lungimea forajului. Această valoare a conductivității termice 

integrează efectele transportului termic convectiv și / sau altor caracteristici specifice locale. 

Principiul testului de raspuns geotermic  

Un circuit de încălzire închis, care funcționează cu o putere de încălzire precis definită, 

încălzește solul printr-un schimbător de căldură cu foraj vertical, asa cum se vede in Figura 

6.3-15. Creșterea temperaturii este colectată digital și înregistrată în mod continuu. Din 
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aceste date se calculează parametrii geotermali subterani, cum ar fi conductivitatea termică, 

precum și valoarea specifică rezistenței termice a puțului de foraj (rb). 

Reguli de calcul 

Programul aplicat functioneaza dupa cum urmeaza: 

Pasul 1) Calcularea unor criterii de timp mai mici cu o conductivitate termică estimată λest 

Calculul difuziei termice α (m2/s) 

𝑎 =
𝜆𝑒𝑠𝑡

𝜌𝑐𝜌
 

 
Criteriul de timp scurt tb1 (s) 

𝑡𝑏1 =
5𝑟0

2

𝑎
 

 
λest= Conductivitatea termică estimată [W/(mK)] 
α= Difuzivitatea termică 
ρCρ= Capacitate termică volumetrică (MJ/m3/K] 
r0= Raza de foraj (m) 
tb1= Criterii de timp mai mici (s) 

 

Pasul 2) Compilarea liniei de regresie pe scala logaritmică pentru fiecare senzor de 

temperatură, pentru a calcula gradientul (k) fiecărei curbe de temperatură. 

𝑘 =
∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)(𝑇𝑓𝑖

− �̅�𝑓)

∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)2
 

Tf= Temperatura fluidului (oC) 
T= Timp (sec) logaritmic 
k= Gradient 

 

Pasul 3) Calculul conductivitatii termice 

 

𝜆 =
𝑄

4𝜋𝛨𝑘
 

Q= Caldura obtinuta (W) 
H= Lungimea schimbatorului de caldura (m) 
k= Gradient 
λ= Conductivitatea termica [W/(mK)] 

 

Pasul 4) Verificarea criteriului de timp mai mic redus. Recalcularea criteriilor de difuzivitate 

termică și a criteriilor de timp mai mic folosind conductivitatea termică calculată. 

Dacă    tb1 calc λ  > tb1 est λ    atunci repetați pașii 2 până la 4 cu o valoare de timp mai mică. 

Pasul 5) Calcularea rezistenței termice a forajelor pentru fiecare etapă de timp și senzor. 

𝑅𝑏 =
𝐻

𝑄
(𝑇𝑓 − 𝑇0)

−
1

4𝜋𝜆
(ln(𝑡) + ln (

4𝑎

𝑟0
2 ) − 0,5772) 

Q= Caldura obtina (W) 
H= Lungimea schimbatorului de 
caldura (m) 
T0= Temp. neperturbata a solului 
(oC) 
λ= Conductivitatea termica 
[W/(mK)] 
α= Difuzivitatea termica (m2/s) 
r0= Raza de foraj (m) 
t=Timp (sec) 
Tf= Temp. fluidului la momentul t 
(oC) 
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Rezultatele Testului de Raspuns Geotermic 

Rezultatele testelor de răspuns termic în termeni de conductivitate termică efectivă măsurată 

și rezistența termică la foraj a fiecărui schimbator de caldura instalat la locatia demonstrativa 

CRES sunt prezentate în Tabelul 6.3-1. 

Tabelul 6.3-1 Rezultatele Testului de Raspuns Geotermic la locatia demonstrativa CRES 

Schimbator 
de caldura 

Adancime
, m 

Geologie 
principala 

Nivelul 
apei, m 

Conductivitate 
termica 
efectiva,                          
W/mK 

Rezistenta 
termica a 

gaurii,                 
mK/W 

Elicoidal 15 argila 15 4.129 0.115 

Coaxial 50 argila 8 2.643 0.050 

U-simplu 119 Argila, nisip 8 3.196 0.130 

U-dublu 121 Argila, nisip 8 2.965 0.073 
 

Conductivitatea termică foarte ridicată calculată la schimbatorul de caldura elicoidal, care 

este mai mare decât cea corespunzătoare argilei uscate-umede (0,15-1,18 W / mK), indică 

faptul că mecanismele suplimentare de transfer termic predomină fata de conductivitatea 

termica la adâncime superficială în timpul injecţiei căldurii. Astfel de mecanisme pot include 

evaporarea apei capilare sau convecția într-o defecțiune situată în apropiere. 

Conductivitatea termică efectivă a solului măsurată de-a lungul schimbatorului de caldura 

coaxial până la 50 metri este, de asemenea, mai mare decât valoarea obișnuită a argilei 

saturate cu apă (0,6-2,5 W / mK), ceea ce indică faptul că convecția apelor subterane este 

importantă. 

Valorile ridicate ale conductivității termice calculate pentru schimabtoarele de caldura de tip  

U-unic și U-dublu, care corespund adâncimii până la 120 de metri, sunt, de asemenea, 

considerabil mai mari decât valoarea tipică a gresiei (1,7 W / mK), ceea ce indică faptul că 

convecția apelor subterane este mecanismul dominant de transfer caldura la niveluri mai 

adanci. De fapt, la 10 metri de aceste schimbatoare de caldura, un puț de apă a fost forat la o 

adâncime de 100 m, ceea ce poate produce până la 6 m³ / h de apă. 

Rezistența termică a forajului este o valoare caracteristică pentru fiecare schimbator de 

cladura și este direct legată de producția de energie geotermală. Valorile calculate pentru 

schimbatoarelor de caldura de tip U-unic și U-dublu sunt la capătul inferior al intervalului 

așteptat, ceea ce indică o activitate excelentă de construcție și de lipire. Utilizarea pastei de 

ciment imbunatatita termic REHAU RAUGEO RED a contribuit, de asemenea, la aceste 

rezultate excelente. Acest mortar, în afară de conductivitatea termică îmbunătățită, are de 

asemenea, un contact excelent cu solul și elimină orice apă sau umiditate din masa sa atunci 

când se fixeaza. 

Schimbatorul de caldura elicoidal prezintă, de asemenea, rezistență termică bună la foraj, în 

ciuda diametrului său mare, care se situează între cel calculat pentru U-unic și U-dublul. 

Schimbatorul de cald coaxial, etaleaza rezistența termică cea mai mică a găurii, mult mai mică 

decât cea la U-dublu, datorita conductivității ridicate a tubului său exterior (oțel inoxidabil), 
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diametrului său mic, grosimii termice îmbunătățite la partea superioară a acestuia și a apei 

sub formă de ciment în partea sa principală, care permite curenți de convecție în gaura de 

foraj. 

Performanta schimbatorului de caldura la functionare reala 

Producția specifică de energie termică a schimbatoarelor de caldura instalate la demonstrația 

CRES în timpul încălzirii clădirii bioclimatice, calculată prin sistemul de logare și gestionare a 

datelor instalate, este prezentat în Figura 18. Graficul cuprinde pornirea sistemului dimineața 

devreme și 4 cicluri de functionare a pompei de căldură în total. Măsurătorile corespund 

fluxului de căldură tranzitoriu în sol, deoarece fiecare ciclu durează aproximativ 10 minute, cu 

excepția primului ciclu, care durează în jur de 15 minute. 

Din graficul de mai sus observăm că schimbatorul de caldura coaxial realizeaza o producție 

destul de stabilă de 80-100 W / m, schimbatorul de caldura elicoidal indică, de asemenea, o 

productie mare de energie în primele 8 minute ale ciclului fluctând între 60-120 W / m, în 

timp ce ambele oferă o productie destul de stabilă în jurul valorii de 50 W / m fiecare. 

 

Figura 6.3-16 Energia termică  a BHE pe metru liniar de adâncime 

Figura 6.3-16 prezintă producția de căldură a sistemulul de schimbatoare de căldură 

geotermale in kW/metri adancime, in funcție de timp in dimineața zilei de 2 Ianuarie 2018.  

În mod tranzitoriu, acolo unde schimbătorul de căldură transferă căldura in pământ, 

schimbatoarele elicoidale și coaxiale le depășesc pe cele simplu U si dublu U. 

6.4. CASĂ ECOLOGICĂ, PUTTE, BELGIA 

Clădirea este de tip rezidențial, unifamilială, cu doua niveluri, Nearly Zero Energy Building 

(nZEB) cu o suprafață totală de 170 de metri pătrați. Are o structură compusă din cadre din 

lemn; pereții sunt realizați din baloturi de paie presate cu o grosime de 35 cm. Acoperirea 

exterioară este realizată din cretă pentru a proteja baloturile de paie de ploaie, iar acoperirea 

interioară este făcută din lut. Ferestrele sunt triple iar între foile de geam s-a introdus argon. 

O pompă de căldură geotermală de 12 kw asigură încălzirea și răcirea printr-un panou radiant 

de pardoseală și plăci de tavan (Figura 6.4-1). 
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Având statut nZEB, cererea anuală totală de energie a clădirii este aproximativ egală cu 

cantitatea de energie regenerabilă produsă pe amplasament. Sursele regenerabile de energie, 

în afară de schimbătoarele de căldură geotermale, includ colectoare solare (6 panouri de 2,2 

m2 fiecare) și panouri fotovoltaice (42 panouri de 250 W cu o capacitate instalată totală de 

10,5 kW). Sistemul de monitorizare a energiei va arăta în timp dacă această infrastructură ar 

putea atinge statutul de clădire pozitiv energetică. 

 

Figura 6.4-1 Fațada clădirii 

 

Figura 6.4-2 Vedere asupra operațiunilor de foraj cu echipamentele inovatoare HYDRA 
dezvoltate în timpul proiectului pe site-ul demonstrativ Putte 
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Sistemul demonstrativ cuprinde șase schimbătoare de căldură cu adâncime de 78 m fiecare 

(2 coaxiale de inox 48,30 mm, 2 duble U 32 mm și 2 coaxiale de inox 76,60 mm) alimentând o 

pompă de căldură geotermală de 12 kW, cu o eficiență energetică foarte mare, asigură 

încălzirea și răcirea clădirii. Sistemul este echipat cu echipamente de măsurare și înregistrare 

a datelor pentru monitorizarea în timp real. Noile tehnologii dezvoltate de consorțiul Cheap-

GSHP, demonstrate pe șantier, sunt instalații și echipamente de foraj inovatoare și metoda 

schimbatorului de caldura coaxial și impingere (Figura 6.4-1). A fost demonstrată fezabilitatea 

metodei de impingere în straturi de argilă tare (lut Boom), unde un schimbator de caldura 

coaxial a fost instalat la 80 de metri la o viteză de penetrare de 2 metri / min. Geologia locală 

este prezentată în Figura 6.4-2. Structura tehnică a sistemului este prezentată în Figura 6.4-5. 

Inox coaxial 48,3 mm 

Schimbatorul de caldura coaxial (Figura 6.4-3 și Figura 6.4-4) constă dintr-o țeavă inox 

exterioară cu diametrul de 48,3 mm și grosimea peretelui de 2 mm și o conductă PE interioară 

de 32 mm x 2 mm (SDR17). Adâncimea sa totală este de 78 m, iar diametrul forajului este de 

75 mm. Schimbatorul de caldura a fost imbracat cu mortar gata facut de fabricatie REHAU. 

U-dublu 32 mm 

Schimbatorul de caldura de tip U-dublu are o adâncime totală de 78 m și diametrul forajului 

de 125 mm. Acesta cuprinde țevi PEXa fabricate de REHAU, cu diametrul de 32 mm. A fost 

imbracat de mortarul RAUGEO RED REHAU. Forajul a fost finalizat cu mașina HYDRA JOY 3 

folosind o sapa de foraj tip Tricone și apă. 

Inox coaxial 76,60 mm 

Se compune dintr-un tub inox exterior cu diametrul de 76,6 mm și un tub interior din PE cu 

diametrul de 40 mm. Adâncimea sa totală a fost de 78 m. Pentru evaluare, a fost instalat și 

un al doilea coaxial de inox cu aceleași caracteristici, dar conducta sa interioară a fost izolată. 

Schimbatoarele de caldura au fost instalate folosind metoda de impingere elaborată în timpul 

proiectului, cu rotație și injecție de apă. Ambele schimbatoare de caldura au fost cimentate 

cu pasta de ciment RAUGEO REHAU. 
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Figura 6.4-3 Stratigrafia locatiei 

demonstrative din Putte. 

 
Figura 6.4-4 Varful schimbatorul de caldura 

coaxial de inox 

 

 
Figura 6.4-5 Schimbator de caldura instalat 
la locatia demonstrative Putte, conectat la 

distribuitorul local 
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Figura 6.4-6 Diagrama tehnica simplificata a sistemului din site-ul demonstrative Putte 
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Testele de Raspuns Termic și rezultatele monitorizării 

Rezultatele testelor de răspuns termic (Figura 6.4-6) efectuate la Putte sunt prezentate în 

Tabelul 6.4-1. Conductivitățile termice calculate ale solului se află în partea superioară a 

intervalului normal al celor observate în argilele saturate cu apă, indicând condiții de teren 

favorabile în ceea ce privește transferul de căldură. Rezistența termică calculată a găurii indică 

performanța energetică îmbunătățită a schimbatorului de caldura coaxial comparativ cu cea 

a schimbatorului de caldura de tip U-dublu. 

Rezultate similare s-au obținut în timpul funcționării normale a sistemului de încălzire, când 

schimbatoarele de caldura coaxiale mari au cea mai mare performanță de extracție termică 

în condiții tranzitorii: cu 10-20% mai bune decât U-dublu și cu 10% mai bine decât cele mici 

coaxiale. 

 

Figura 6.4-7 Echipament pentru raspuns termic utilizat la Putte. 

 

Tabelul 6.4-1 Testele de Raspuns Termic la locatia demonstrativa Putte 

BHE 

Rezistența termică 

[K/Wm] 

Conductivitate 

termică 

[W/m*K] 

Coaxial 76mm cu izolație 0.036 2.06 

Coaxial 76mm fără izolație 0.061 2.27 

Dublu U 0.076 2.16 

Coaxial 50 mm 0.048 2.31 
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6.5. SITE-UL DEMONSTRATIV REHAU DIN ERLANGEN, GERMANIA 

 

Figura 6.5-1 Camp de schimbatoare de caldura la locatia demonstrativa Erlangen 

 

Figura 6.5-2 Prezentare generală a configurației senzorilor  în câmpul de testare Erlangen cu 
senzori de temperatură (roșu) și senzori de umiditate (albastru) 

Senzorii sunt instalati la adâncimi diferite în scopul evaluării. TR corespunde senzorilor de 

temperatură plasați la țevile de admisie, TS la senzorii de temperatură plasați în centrul 

forajului și F la senzorii de umiditate plasați în centrul forajului. TU sunt senzori plasați în 

centrul puțului de foraj nr. 1 (B1), care nu conține o țeavă elicoidală. 
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La locul demonstrativ Erlangen (Figura 6.5-1) se instalează patru schimbatoare de caldura de 

tip elicoidal cu diametrul forajului de 390 - 400 mm (Figura 6.5-2), testandu-se a două tehnici 

de găurire (Auger si Easy Drill enlarged). Noile tehnologii dezvoltate de consorțiul Cheap-

GSHP, demonstrat pe șantier, includ instalație și echipament de foraj inovatoare, precum și 

metoda de foraj Easy Drill Enlarged. 

Adâncimea elicoidală finală a fost de 8 m în fiecare schimbator de caldura. În cadrul testului 

au fost utilizate patru materiale de umplutură diferite (Figura 6.5-2). Acestea includ materiale 

de injecție pe bază de nisip cu conținut variat de pulbere de argilă, apă și bentonită, inclusiv 

sol in situ extras din puțuri (umplutura ce conține 70% nisip și 30% praf de argilă). 

Măsurătorile de conductivitate termică a materialelor de turnare efectuate la laborator au 

arătat o creștere remarcabilă în funcție de conținutul de apă în intervalul 1,5-3% comparativ 

cu materialele uscate (Figura 6.5-3), dar se vor mai efectua teste suplimentare de laborator 

(cu creșterea apei conținut) pentru a valida această primă teorie. 

 

Figura 6.5-3 Materiale de cimentare studiate la locatie, inclusiv umplutura (70% nisip si 30% 
praf de argila) 

Senzorii au fost plasați în toate puțurile de foraj (Figura 6.5-2 și Figura 6.5-4) și are loc o 

înregistrare la fiecare minut. Parametrii monitorizați acoperă adâncimi cuprinse între 0 și 8 m 

față de suprafața solului și includ temperaturile subterane neperturbate la șase nivele, 

temperaturile de admisie și evacuare la fiecare schimbator de caldura, precum și temperatura 

și umiditatea la sol în fiecare schimbator de caldura la 3 nivele. 

Geologia locului este afisata in Figura 6.5-4. 

Testele de raspuns termic efectuate cu injectare de căldură de 600 W timp de 72 de ore au 

generat temperaturi prea ridicate. În plus, durata de 72 de ore, chiar dacă este suficienta 
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pentru alte tipuri de schimbatoare de caldura (U-simplu, U-dublu și coaxial), nu este suficienta 

pentru tipurile elicoidale, unde sunt recomandate teste de lungă durată de 144 ore. 

Rezultatele monitorizării, reprezentate ca diagrame cu măsurători de temperatură în fiecare 

schimbator de caldura, în timpul și după testele de răspuns termic, cu înregistrări in fiecare 

minut, sunt prezentate în Figura 6.5-5. 

 

Figura 6.5-4 Geologia locului si pozitia senzorului la locatia demonstrativa Erlangen. 
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Figura 6.5-5 Temperatura în interiorul schimbatorului de caldura  înregistrată de senzorii 
instalați în lunile iulie, august și septembrie 2017.  

 

În Figura 6.5-5 creșterea temperaturii și valorile vârfurilor corespund unei injectări de căldură 

de 600 W în sol în timpul celor 72 de ore de teste de răspuns termic 
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6.6. CASA BELFIELD, COLEGIUL UNIVERSITAR DUBLIN, IRLANDA 

 

Figura 6.6-1 Drilling Rig arriving at the site at Belfield house, UCD 

Sistemul demonstrativ cuprinde trei schimbătoare de căldură (1 de tip coaxial de inox 76 mm, 

1 de tip U-simplu 40 mm existent și 1 de tip elicoidal 325 mm) care alimentează o pompă de 

căldură de 5 kW pe apă, care asigură încălzirea clădirii de birouri. Sistemul este echipat cu 

echipamente de măsurare și înregistrare a datelor pentru monitorizarea în timp real. 

Noile tehnologii dezvoltate de consorțiul Cheap-GSHP, aplicate la locatie includ: 

 instalații și echipamente de foraj inovatoare, 

 schimbator de caldura coaxial  

 colector elicoidal. 

Geologia locală cuprinde teren de argila glaciara, care cuprinde argilă neagră și pietricele de 

calcar și pietre mari de la suprafață până la adâncimea de 9 metri. Terenul de calcar este 

prezent sub această adâncime. Nu au fost întâlnite ape subterane în forajele forate pe șantier. 

Stratigrafia la fața locului este rezumată în Figura 6.6-2. 
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Figura 6.6-2 Stratigrafia la locatia din Dublin 

 

Colectorul schimbatorului de caldura coaxial 
Instalația schimbătorului de căldură coaxial a fost realizată utilizând o metodă foraj cu aer. A 

fost luată în considerare utilizarea tehnologiei de foraj prin impingere și a sapei de foraj tip 

tricon cu apă. Cu toate acestea, prezența pietrelor și a bolovanilor cu o dimensiune de până 

la 25 cm în argila glaciara, împreună cu straturile intercalate de pietriș gros, au împiedicat 

reusita noilor tehnologii de forare a proiectului. 
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Figura 6.6-3 Poze din timpul forajului si instalarii schimbatorului de caldura coaxial  

Diametrul forajului a fost de 135 mm și a fost completat cu ajutorul ciocanului și a carcasei de 

156 mm în partea superioară a găurii de sondă până la suprafața terenului stancos. Secțiunea 

inferioară a puțului de foraj a fost completată fără carcasă la diametrul de 135 mm la o 

adâncime de 35 m sub suprafața solului. Tubul exterior al schimbătorului de căldură coaxial, 

care conține oțel inoxidabil 304L, a fost instalat în lungimi filetate lungi de 3 m. Lungimile au 

fost etanșate folosind adezivul Loctite 270 & Activator 7649. 
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O suspensie de pastă de ciment îmbunătățită termic, amestecată cu ajutorul unei instalații de 

injecție, a fost pompată printr-o țeavă palnie de 25 mm de la baza găurii de sondă pana la 

suprafață și lăsată să se deplaseze. Chitul a fost lăsat să se fixeze înainte de instalarea tubului 

interior izolat de 32 mm și a capului colector coaxial. 

Fotografiile realizate în timpul operațiunilor de mai sus sunt prezentate în Figura 6.6-3. 

Caracteristicile schimbatoarelor de caldura coaxiale sunt prezentate în Tabelul 6.6-1. 

Colectorul schimbatorului de caldura elicoidal 

Instalația schimbătorului de căldură elicoidal a fost realizată utilizând un șnec (Auger) uscat. 

Un foraj de 425 mm a fost finalizat la o adâncime de 9,2 m sub nivelul solului până la vârful 

rocii de bază. Forajul s-a incheiat cu succes dupa un timp total de forare de aproximativ 3 ore. 

Argila glaciala a cuprins lut uscat, negru, rigid, cu nisip, pietre și bolovani (cu diametrul de 

până la 25 cm). Forajul a rămas deschis și stabil după executie. 

Modulul schimbătorului de căldură elicoidal a fost fixat la o distanță de 50 cm folosind o 

conductă PE100 rigidă de 50 mm care acționează ca un cadru cu fiecare înfășurare a 

colectorului fixată. Colectorul a fost coborât în gaura de foraj. 

Un amestec de nisip și apă a fost utilizat pentru a umple spațiul inelar la 1,8 m de la suprafață. 

Partea superioară a colectorului a fost reîncărcată folosind argila neagră. 

Fotografiile realizate în timpul operațiunilor de mai sus sunt prezentate în Figura 6.6-4. 

Caracteristicile principale ale schimbatorului de caldura elicoidal sunt prezentate în Tabelul 

6.6-1. 

     

     

Figura 6.6-4 Poze din timpul forajului si amplasarea schimbatorului de caldura elicoidal 
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Tabelul 6.6-1 Specificatiile tehnice ale schimbatorului de caldura instalat la site-ul 
demonstrativ din Dublin 

 SCHIMBATOR DE CALDURA 
ELICOIDAL 

SCHIMBATOR DE CALDURA 
COAXIAL  

Diametru 325mm 76mm – 32mm tub interior 
izolat 

Adancime 9.2m 35m 

Materiale PEX-a Otel inoxidabil 304L 

Diametrul gaurii de foraj 400mm 110mm 

Metoda de foraj Foraj uscat pana 9.2m Foraj cu apa pana la 35m 

Materialul de umplutura Nisip până la 2 m până la 
suprafata si umplutura 

Mortar ThermoCem  

Metoda de umplere Injectie – conducta palnie Injectie – conducta palnie 

Finisare Inel prefabricat din beton cu 
canal 

Inel prefabricat din beton cu 
canal 

 

Funcționarea pompei de căldură în lunile de iarnă a început în ultima săptămână din 

octombrie 2018. O schemă a sistemului de monitorizare instalat la amplasament este 

prezentată în Figura 6.6-5. Instrumentele de monitorizare sunt amplasate în camera de 

colectare în afara camerei instalației (Figura 6.6-6). 

Datele de monitorizare inițială din sistem au arătat performanța GHE coaxial, elicoidal și 

simplu-U funcționând simultan. Debitul inițial al celor trei GHE-uri variază de la un maxim de 

3,4 m3/h în elicoidal, 7 m3/h în coaxial și 7,7 m3/h în simplu-U (Figura 6.6-7). 

Temperaturile colectorilor măsurate de la toate cele 3 GHE-uri variază între 10,1 °C și 10,4 ° C 

pentru retur și 9,6 ° C și 10 ° C pentru tur. Nu a fost observată o scădere a temperaturii pe 

parcursul funcționării colectorului elicoidal care rezultă din lipsa apelor subterane. 

Debitele de extragere a căldurii măsurate pentru prima săptămână de funcționare (Figura 

6.6-8) arată performanțele îmbunătățite ale schimbătorului de căldură coaxial din oțel 

inoxidabil față de celelalte colectoare elicoidale și Smplu-U. Se observă, de asemenea, la BHE 

elicoidal o rată de extracție mai mare decât cea preconizată. 
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Figura 6.6-5 Schema echipamentului de monitorizare instalat la UCD 

 

  .  

Figura 6.6-6 Echipamente de monitorizare instalate la UCD  în camera colectorului 

Se crede că acest lucru se datorează prezenței debitului apei de suprafață în vecinătatea 

colectorului elicoidal, ca rezultat al scurgerilor de conducte care îmbunătățesc performanțele 

sistemului. 
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Figura 6.6-7 Debitul volumetric în m3/h al celor trei GHE  la amplasamentul  UCD 

SU- Simplu U; CX – Coaxial; HX – Elicoidal. 

 

Figura 6.6-8 Putere termică extrasă în W/m a celor trei GHE la amplasamentul  UCD 

SU- Simplu U; CX – Coaxial; HX – Elicoidal. 
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Un rezumat al performanței GHE-urilor înregistrate până în prezent este prezentat în Tabelul 

6.6-2. Monitorizarea sistemului continuă pentru restul sezonului de încălzire cu parametri 

operaționali modificați. Debitul tuturor celor trei colectoare a fost echilibrat pentru a 

îmbunătăți comparația performanțelor și a ratelor de extracție a energiei obținute. 

Tabelul 6.6-2 Rezumatul datelor de performanță și de monitorizare de la amplasamentul 
UCD 

GHEs Simplu U (SU) Coaxial (CX) Elicoidal (HX) 

Timpul de operare [hr] 169 169 169 

Debit mediu [m3/h] 3.75 3.45 1.7 

Debit mediu/ Intervalul de temp. [°C] 9.85-9.07 9.97 – 9.07 9.65 – 9.15 

Energie livrată [kWh] 1360 970 770 

Diferenșa medie de presiune [bar] 0.16 0.12 0.06 

Clădire (169 hrs)    

Debit mediu [m3/h] 0.468 

Debit mediu/ Intervalul de temp. [°C] 32 – 29 

Energie livrată [kWh] 2308 

 

6.7. MUZEUL TEHNIC NIKOLA TESLA DIN ZAGREB 

 

Figura 6.7-1 Vedere spre Muzeul Tehnic Nikola Tesla din Zagreb 
 

Sistemul demonstrativ cuprinde șase schimbătoare de căldură: două coaxiale cu o adâncime 

de 100 m fiecare, unul coaxial de 80 m adâncime și trei de tip U-dublu de 100 m fiecare. 

Schimbatoarele de caldura alimenteaza o pompă de căldură geotermala utilizând CO2 ca 

agent frigorific, care asigură încălzirea și răcirea la Muzeul Tehnic Nikola Tesla din Zagreb. 

Sistemul este echipat cu echipamente de măsurare și înregistrare a datelor. 
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Noile tehnologii dezvoltate de consorțiul Cheap-GSHs, aplicate pe șantier, includ instalația de 

foraj si echipamentele inovatoare, schimbatoarele de caldura coaxiale și metoda de umplere 

și pompa de căldură CO2. Pompa de căldură cu CO2 are capacitatea de a furniza temperaturi 

ridicate adecvate pentru un sistem de încălzire cu radiatoare cu temperaturi ridicate. 

Prototipul inovator al pompei de căldură livrat în timpul proiectului are următoarele 

caracteristici: 

 Utilizarea ciclului twin, unul cu un agent frigorific natural și altul cu agent frigorific 
sintetic cu GWP foarte scăzut [F-Gas] 

 Utilizarea de CO2, de asemenea, cu mici diferențe de temperatură pe partea 
utilizatorului 

 Obținerea apei calde cu temperatura de peste 80 ° C pentru piața renovării clădirilor 

 Incărcare scăzută a unui al doilea agent frigorific sintetic R1234ze(E) 

 Nu este nevoie de mai multe niveluri de temperatură 

 Posibilitatea de a aplica viteza variabila 

 COP 2.5 în regim de încălzire de temperatură înaltă și of 3.1 în regim de răcire 

 Flexibilitate ridicată 

6.7.1. Rezultate științifice 

În timpul perioadei de răcire, pompa de căldură absoarbe căldura din camera în care se află 

expoziția în muzeu și o eliberează în pământ. De fapt, temperatura solului este mai stabilă 

decât temperatura exterioară, ceea ce permite să se obțină EER mai ridicat decât în cazul unei 

sistem de sursă de aer. Ventilatoarele au fost alimentate, în cazul pompei de căldură, în mod 

corect cu apă la 7°C. Pentru analiza performanțelor pompei de cădură în peioada de vară am 

considerat ca obișnuite datele zilnice din luna iulie 2018. Primul grafic ilustrează datele 

temperaturilor apei din sol în relație cu media   capacității de răcire. Acțiunea apei calde 

asupra solului depinde de cererea de energie de răcire a clădirii.   

 

Figura 6.7-2 Admisia sursei de temperature în combinație cu capacitatae medie de racier 

Nevoia de răcire a clădirii depinde de temperatura exterioară și de radiația solară, dar într-un 

muzeu acest aspect este influențat și de alți factori : cum ar fi prezența oamenilor în încăpere, 
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ceea ce duce la variații mari de temperatură și la lipsa unei constante în calcularea energiei, 

determinată și de diferențele din perioada în care muzeul este închis.Figura următoare 

prezintă arată temperatura medie exterioară și cererea medie de răcire din iulie 2018. 

 

Figura 6.7-3 Temperatura medie zilnică și capacitatae medie de racier 

Cererea de răcire a clădirii nu a crescut în timpul perioadei analizate, deci compresorul a lucrat 

timp de 46% din timp. 

Media eficienței energetice(EER) este între 3.3 și 2.5. intervalul mare se datorează curentului 

electric folosit de aparatele auxiliare. Când nevoia de răcire este scăzută, de fapt, acest lucru 

este determinat de consumul de curent electric al auxiliarelor ceea ce duce la reducerea 

eficienței sistemului. Un alt motiv se datorează închiderii și deschiderii sistemului și faptului 

că ciclurile scurte ale pompei de căldură necesită multă energie. Figura următoare ilustrează 

eficiența medie in perioada – iulie 2018: 

 

Figura 6.7-4 Eficiența medie in iulie 2018 
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În cele din urmă putem ajunge la concluzia că sistemul lucrează corect și proiectarae unității 

este deasemenea corectă și poate satisface în întregime nevoia de răcire a clădirii. Este posibil 

să se crească eficiența prin îmbunătățirea sitemului de reglare al auxiliarelor și prin reducerea 

ciclurilor de închidere/deschidere a sistemului. Căldura termică a solului este dependentă de 

nevoia de căldură a clădirii 

În timpul perioadei de încălzire, pompa de căldură absoarbe căldura din pământ și o 

eliberează în expoziție. Ventilatoarele au fost aprovizionate cu apă la 75 °C. Pentru analiza 

performanțelor pompei de căldură în perioada de vară am considerat ca data medie 

decembrie 2018. Primul grafic ilustrează temperatura apei admise în pământ în combinație 

cu capacitatea medie de răcire  

 

Figura 6.7-5 Temperatura apei admise în pământ în combinație cu capacitatea medie de 
răcire 

Așa cum a fost explicat anterior, nevoia de căldură a clădirii, nu depinde doar de temperatura 

exterioară: ea este influențată și de prezența oamenilor în cameră și de și lipsa de constanță 

logică a reglajelor. Figura următoare arată temperatura medie zilnică și nevoia zilnică de 

încălzire raportataă la perioada decembrie 2018.  
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Figura 6.7-6 Temperatura medie zilnică exterioară a aerului și capacitatea medie de încălzire 

Nevoia de căldură a clădirii a fost ridicată în perioada analizată și compresorul a lucrat 67% 

din timp. 

Coeficientul mediu de performanță (COP) este 2,05, cea ce poate fi considerată o valoare 

bună luând în considerare temperatura apei produse (80°C) și energia electrică consumată de 

aparatura auxiliară (sistem de monitorizare, iluminatul expoziției, etc.). în perioada de 

funcționare eficiența nu  aînregistrat schimbări mari, deoarece cererea de căldură a fost 

ridicată, și procentul de energiei electrice consumate de auxiliare nu a fost relevant. Figura 

următoare ilustrează eficiența medie în perioada decembrie 2018: 

 

Figura 6.7-7 Eficiență medie în decembrie 2018 

Putem trage concluzia că sistemul lucrează corect și proiectul este adecvat ceea ce permite 

satisfacerae cerererii de căldură a clădirii. În ceea ce privește faza de răcire , este posibil săs 

es crească eficiența prin optimizarea logică a sistemelor de reglare a auxiliarelor și 

terminalelor și prin scăderea ciclurilor de închidere deschidere. 

A se vedea manualul dedicat aplicațiilor specifice Clădirilor istorice [4 ]. 
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6.8. SIMULAREA PE CALCULATOR PENTRU CLĂDIRILE EXISTENTE 

(CAZURI VIRTUALE) 

6.8.1. Biblioteca Ballyroan (Dublin, Irland) 

Biblioteca Ballyroan este situată în Rathfarnham, suburbia sudică a orașului Dublin, Irlanda, și 

a deschis porțile în februarie 2013. Clădirea include o sală de curs, un spațiu de expoziție, o 

sală pentru proiectări și o sală de cercetare dedicată. 

Structura principală constă dintr-un cadru prefabricat cu elemente de beton expuse, izolație 

exterioară, ferestre triplu glazurate, etanșe și un amestec de sistem de ventilație natural și 

mecanic controlat de un sistem de management al clădirii (BMS). Clădirea este iluminată 

natural prin luminatoare de acoperiș și ferestre pentru a capta fiecare rază a soarelui irlandez 

mereu schimbător. 

Strategia de furnizare a încălzirii în sălile de lectură și seminar/personal implică folosirea a 6 

sonde dublu-U de 32 mm și a 9 m2 de panouri solare cu tuburi vidate conectate la un rezervor 

de acumulare, care acționează ca sursă principală de căldură atunci când există disponibil. 

Sursa de rezervă secundară de încălzire pentru toate zonele este de la un cazan de condensare 

cu gaz de 115 kW. Sistemul BMS este utilizat pentru a controla toate sistemele de încălzire, 

inclusiv pompa de căldură, pentru a se asigura că nu este generat surplus de energie dacă 

acesta nu este necesar. 

În Tabelul 6.8-1 sunt rezumate datele generale despre clădirea Bibliotecii Ballyroan. 

Descrierea sistemului de gestionare a climatizării este prezentată în Tabelul 6.8-2. Aceste 

strategii de management au fost utilizate ca și condiții limită pentru simulările energetice 

dinamice ale anvelopei clădirii. Simulările au fost efectuate pentru întreaga clădire și 

rezultatele în ceea ce privește cererea de energie și sarcina termică maximă pentru încălzire 

și răcire sunt prezentate în Tabelul 6.8-3. Aceste date sunt utile pentru proiectarea câmpului 

BHEs al sistemului GSHP. 

Tabelul 6.8-1 Datele generale ale cazului virtual al Bibliotecii Ballyroan 

Destinația clădirii Bibliotecă comunitară 

Numele clădirii Ballyroan Library 

Adresă Orchardstown Ave, Oldorchard, Dublin 14, D14 VY33, Ireland 

Latitude 53° 17' 27" N 

Longitudine 6° 17' 57" W 

Altitudine 59 m a.s.l. 

Anul construcției 2012 

Suprafața utilă totală  1600 m2 (Ground Floor “GF”, 1st floor “1F” & storeroom “2F”) 

Tipul sistemului HVAC Radiatoare (GF, 1F, 2F), Ventilo-convectoare de pardoseală 
(GF, 1F), Încălzire în pardoseală (GF) 
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Tabelul 6.8-2 Gestionarea sistemului de aer condiționat la biblioteca Ballyroan 

Cod Explicatie 

H24 Sistemul de încălzire este pornit 24 de ore pe zi în timpul săptămânii, cu o 
temperatură setată de 21 ° C. 

D21N18 
 

Sistemul de încălzire este pornit 24 de ore pe zi în timpul săptămânii, cu o 
temperatură de setare de 21 ° C în timpul orelor de deschidere și de 18 ° C în timpul 
nopții și duminicii. 

D21N12 
 

Sistemul de încălzire este pornit 24 de ore pe zi în timpul săptămânii, cu o 
temperatură setată de 21 ° C în timpul orelor de deschidere și de 12 ° C în timpul 
nopții și duminicii. 

 

Tabelul 6.8-3 Rezultatele simulărilor cazului virtual biblioteca Ballyroan 

 
Necesar de 

încălzire 
[kWh/y] 

Puterea 
de 

încălzire 
de vârf 
[kW] 

Necesar de 
răcire 

[kWh/y] 

Puterea de 
răcire de 
vârf [kW] 

H24 97345 54.4 11151 33.3 

D21N18 69553 69.5 11150 33.3 

D21N12 48142 81.4 11156 33.3 

 
H se referă la numărul de ore în care sistemul este "pornit", D se referă la valoarea setată pentru zi în 

C, N se refera la valoarea setata pentru noapte in C. 

 

Rezultatele principale ale simulărilor energetice dinamice ale clădirii au fost utilizate pentru 

evaluarea dimensiunii și aspectului domeniului BHEs. Pentru dimensionarea câmpului BHE a 

fost utilizată metoda simplificată inclusă în instrumentul de simulare, bazată pe abordarea 

ASHRAE. Rezumatul rezultatelor proiectarii câmpului BHEs și condițiile limită utilizate în calcul 

sunt prezentate în Tabelul 6.8-4. Aceste date pot fi utile pentru a da o idee despre principalele 

dimensiuni ale câmpului BHEs pentru clădirea utilizată în această analiză. Au fost utilizate 

caracteristicile și proprietățile termice ale solului local. 

După cum se poate observa, în toate cazurile, temperatura medie a solului prezintă o răcire, 

după zece ani de funcționare a sistemului de climatizare, abaterea termică având valori 

variabile de la -1.71 °C până la -0.72 °C funcție de strategia de management. Acest fenomen 

poate fi redus, după cum se arată în rezultate, prin utilizarea unui program de repaus pe timp 

de noapte al temperaturii interioare. 
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Tabelul 6.8-4 Condiții limită și rezultate ale designului câmpului BHE coaxial din oțel 
inoxidabil  

  Rezultatele proiectării câmpului BHE  
H24 D21N18 D21N12 

Sarcina de vârf (încălzire) [kW] 54.4 69.5 81.4 

Sarcina de vârf (răcire) [kW] -33.3 -33.3 -33.3 

Necesar de energie (încălzire) [MWh] 97.3 69.6 48.1 

Necesar de energie (răcire) [MWh] -11.1 -11.1 -11.1 

Lungimea totală a BHE (încălzire) [m] 1233 1152 1107 

Lungimea totală a BHE (răcire) [m] 181 196 208 

răcirea ΔTg în 10 ani [°C] -1.71 -1.18 -0.72 

Lungimea totală a fiecărui BHE [m] 62 58 56 

Numărul de foraje 20 20 20 

Distanța între foraje [m] 7 7 7 
Consultați și Manualul specific dedicat aplicațiilor pentru clădiri istorice [4 ]. 

 

6.8.2. Casa rezidentiala Glencree (Wicklow, Irlanda) 

Clădirea este o casă rezidențială din Glencree, o vale în Munții Wicklow din estul Irlandei. 

Clădirea cu pereți din piatră, construită inițial în anii 1800, a fost renovată și extinsă în 1982. 

A fost modernizată în mod semnificativ în 2014. Clădirea este formată din două zone. Cea mai 

veche zonă este realizată cu pereți de granit, în timp ce zona recentă este construită din 

cărămidă cu goluri. Acești pereți au fost acoperiți recent cu materiale izolante. În conservator, 

zidurile nu au fost acoperite cu materiale izolante. Ferestrele au fost recent înlocuite cu 

ferestre cu geam dublu. Strategia de furnizare a căldurii în casă include utilizarea unei pompe 

de căldură geotermală de 9 kW și a unui colector dublu-U de 160 m. 

În Tabelul 6.8-5 sunt rezumate datele generale despre cazul virtual Glencree. Pentru a defini 

profilul termic al clădirii, s-au efectuat două simulări pentru evaluarea cererii de energie a 

clădirii folosind ipoteze diferite. S-au definit două sisteme diferite de gestionare a aerului și 

acestea sunt descrise în Tabelul 6.8-6. Simulările au fost efectuate pentru întreaga clădire și 

rezultatele energetice în ceea ce privește cererea de energie și sarcina termică maximă pentru 

încălzire și răcire sunt rezumate în Tabelul 6.8-7. 

Tabelul 6.8-5 Datele generale ale cazului virtual al clădirii Glencree 

Destinația clădirii Clădire rezidențială 

Numele clădirii Glencree House 

Adresă Tonygarrow, Glencree, Enniskerry, Co. Wicklow 

Latitude 53° 11' 32.41" N 

Longitudine 6° 15' 55.30" W 

Altitudine 266 m a.s.l. 

Anul construcției 1809-1984 

Suprafața utilă totală  210 m2 (Parter “GF”, Etaj 1 “1F” si depozit) 

Tipul sistemului HVAC Ventilo-convectoare (GF) 
radiatoare (1F) 
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Tabelul 6.8-6 Gestionarea sistemului de condiționare a aerului la casa Glencree 

Cod Explicatie 

Obiceiuri Sistemul de încălzire este pornit 24 de ore pe zi în timpul săptămânii, cu o 
temperatură stabilită de 20°C pentru încălzire și 25°C pentru răcire. Câștigurile 
interne se bazează pe obiceiurile locuitorilor. 

Standard  Sistemul de încălzire este pornit 24 de ore pe zi în timpul săptămânii, cu o 
temperatură stabilită de 20°C pentru încălzire și 25°C pentru răcire. Câștigurile 
interne se bazează pe standardul ISO13790. 

Tabelul 6.8-7 Rezultatele simulărilor pentru casa Glencree 

 
Necesar de 

încălzire [kWh/y] 

Puterea 
de 

încălzire 
de vârf 
[kW] 

Necesar de 
răcire 

[kWh/y] 

Puterea de 
răcire de 
vârf [kW] 

Obiceiuri 22507 7.24 944 2.86 

Standard  19149 6.88 923 3.31 
 

Principalele rezultate ale simulărilor energetice dinamice din clădire au fost utilizate pentru 

evaluarea dimensiunii și aspectului domeniului BHEs. Pentru dimensionarea câmpului BHE a 

fost utilizată metoda simplificată inclusă în instrumentul de simulare, bazată pe abordarea 

ASHRAE. Rezumatul rezultatelor de proiectare ale câmpului BHE și condițiile limită utilizate în 

calcul sunt prezentate în Tabelul 6.8-8. Aceste date pot fi utile pentru a da o idee despre 

dimensiunile principale ale câmpului BHE pentru clădirea utilizată în această analiză. 

Rezultatele designului câmpului BHE arată o deviație termică de răcire a solului, dar nu atât 

de ridicată de la -0,47 °C la -0,51 °C pentru managementul standard și cel bazat pe obiceiuri 

al sistemului de climatizare. 

Tabelul 6.8-8 Condiții limită și rezultate ale designului câmpului BHE coaxial din oțel 
inoxidabil pentru casa Coax 

  Rezultatele proiectării câmpului BHE 

Obiceiuri Standard 

Sarcina de vârf (încălzire) [kW] 7.24 6.88 

Sarcina de vârf (răcire) [kW] 2.86 3.31 

Necesar de energie (încălzire) [MWh] 22.51 19.15 

Necesar de energie (răcire) [MWh] 0.94 0.92 

Lungimea totală a BHE (încălzire) [m] 147 133 

Lungimea totală a BHE (răcire) [m] 9 13 

răcirea ΔTg în 10 ani [°C] - 0.51 - 0.47 

Lungimea totală a fiecărui BHE [m] 74 67 

Numărul de foraje 2 2 

Distanța între foraje [m] 7 7 
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6.8.3. Complexul istoric Santa Croce (Florenţa, Italia) 

Muzeul "Opera di Santa Croce" este situat în centrul istoric al orașului Florența, în partea de 

nord-vest a Italiei Centrale, în regiunea Toscana. Muzeul este situat la un kilometru sud de 

catedrala "Santa Maria del Fiore" și la un kilometru est de "Ponte Vecchio". 

Muzeul face parte din complexul "Basilica di Santa Croce" și este situat în fosta catedrală și 

cenaclu. Acestea au fost folosite ca muzeu începând din 1900 sub conducerea lui Guido 

Carocci și au fost extinse în 1959. 

În 1969, muzeul a suferit multe daune atît clădirii, cît și operelor de artă, ca rezultat al 

inundațiilor din Florența. În urma acestui eveniment, clădirea a fost restaurată pentru o 

perioadă lungă de timp și a fost deschisă din nou în 1975. Operele de artă au fost însă readuse 

doar în 2009. 

Astăzi, muzeul cuprinde 5 camere, dintre acestea vechiul "Cappella Cerchi", care conține 

fresce, sinopite, reliefuri, sculpturi și decorațiuni din lemn și cenaclul. Ultimul este o cameră 

mare dreptunghiulară, cu un tavan înălțat, și este folosit ca sală de expoziții pentru conferințe, 

expoziție de opere de artă sau, uneori, ca o sală de concert. 

În prezent sunt expuse lucrări importante ale unor artiști renumiți precum "Crocifisso di 

Cimabue" și "Tavola dell'ultima cena" a lui Giorgio Vassari, care atrag mii de vizitatori în 

fiecare an. În ultimul an, complexul a fost interesat de realizarea unui studiu privind 

îmbunătățirea sustenabilității și a măsurilor de eficientizare a instalațiilor. 

În Tabelul 6.8-9 sunt rezumate datele generale despre complexul istoric al cazului virtual 

Santa Croce. În Figura 6.8-1 sunt prezentate vedea aeriană a orașului Florența și vecinătățile 

complexului istoric Santa Croce. 

Pentru simulările energetice au fost luate în considerare trei sisteme diferite de gestionare a 

climatizării aerului și descrierile acestora sunt rezumate în Tabelul 6.8-10. Simulările au fost 

efectuate pentru întreaga clădire și rezultatele energetice în ceea ce privește cererea de 

energie și sarcina termică maximă pentru încălzire și răcire sunt rezumate în Tabelul 6.8-11. 

Tabelul 6.8-9 Date generale ale complexului istoric Santa Croce 

Destinația clădirii Muzeu 
Numele clădirii Opera di Santa Croce 
Adresă Florence, Piazza Santa Croce 16, Italy 
Latitude 43° 46' 8'' N 
Longitudine 11° 15' 41'' E 
Altitudine 50 m a.s.l. 
Anul construcției 1450 
Suprafața utilă totală  1459 m2 (Subsol “BS”, parter “GF”, mansardă “AT”) 
Tipul sistemului HVAC Ventilo-convectoare si radiatoare (GF), Ventilo-convectoare (AT) 
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Figura 6.8-1 Harta orașului Florence și detaliu al zonei complexului istoric Santa Croce 

Tabelul 6.8-10 Sistemul de management al GSHP la opera Santa Croce 

Cod Explicații 

WD Sistemul de conditionare este pornit de Luni până Vineri în timpul orelor de 
funcționare si de asemenea și în Weekend. 

H24YWE Sistemul de condiționare este pornit 24 ore din 24 întreaga săptămână cu o 
temperatură setată de 20°C 

H24YWE18 Sistemul de condiționare este pornit 24 ore din 24 întreaga săptămână cu o 
temperatură setată de 20°C în timpul orelor de funcționare si 18°C în restul zilei 

 

Tabelul 6.8-11 Rezultatele simulărilor pentru complexul istoric Santa Croce 

 
Necesar de 

încălzire [kWh/y] 

Puterea de 
încălzire de vârf 

[kW] 

Necesar de răcire 
[kWh/y] 

Puterea de 
răcire de vârf 

[kW] 

WD 145310 164 6500 48.7 

H24YWE 216700 97.6 6530 48.7 

H24YWE18 189250 113.6 6500 48.7 
 

Principalele rezultate ale simulărilor energetice dinamice din clădire au fost utilizate pentru 

evaluarea dimensiunii și aspectului domeniului BHEs. Pentru dimensionarea câmpului BHE a 

fost utilizată metoda simplificată inclusă în instrumentul de simulare, bazată pe abordarea 

ASHRAE. Rezumatul rezultatelor de proiectare ale câmpului BHE și condițiile limită utilizate în 

calcul sunt prezentate în Tabelul 6.8-11 și Tabelul 6.8-12. Aceste date pot fi utile pentru a da 
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o idee despre dimensiunile principale ale câmpului BHE pentru clădirea utilizată în această 

analiză. Amplasarea câmpului de BHE a fost propusă pentru a fi instalată în interiorul grădinii 

complexului de clădiri. În acest caz grădina are mult spațiu disponibil pentru instalare. 

Distanța dintre puțuri a fost fixată la 12 metri, o altă posibilitate ar fi instalarea mai multor 

foraje cu o lungime mai mică. De regulă, se sugerează ca distanța dintre foraje să fie mai mare 

de 6-7 metri pentru a evita sau a limita interferențele termice dintre schimbătoarele de 

căldură cu solul. 

Tabelul 6.8-12 Condiții limită și rezultate ale designului câmpului BHE coaxial din oțel 
inoxidabil pentru Santa Croce 

  Rezultatele proiectării câmpului BHE  
WD H24YWE H24YWE18 

Sarcina de vârf (încălzire) [kW] 164.01 97.62 113.59 

Sarcina de vârf (răcire) [kW] -48.70 -48.70 -48.70 

Necesar de energie (încălzire) [MWh] 145.3 216.7 189.3 

Necesar de energie (răcire) [MWh] -6.5 -6.5 -6.5 

Lungimea totală a BHE (încălzire) [m] 2507 2327 2316 

Lungimea totală a BHE (răcire) [m] 323 264 285 

răcirea ΔTg în 10 ani [°C] -0.29 -0.47 -0.41 

Lungimea totală a fiecărui BHE [m] 132 122 122 

Numărul de foraje 19 19 19 

Distanța între foraje [m] 12 12 12 
 

Consultați și Manualul specific dedicat aplicațiilor pentru clădiri istorice [4]. 

 

6.8.4. Clădirile istorice Ca’ Rezzonico și Ca’ Lupelli (Veneția, Italia) 

Complexul este situat în centrul istoric al orașului și este alcătuit din clădirea principală Ca 
'Rezzonico (blocul muzeului), o clădire mai mică Ca' Lupelli Wolf Ferrari (ocupată de birourile 
de direcție) și o grădină deschisă publicului. Cladirea principala a fost construita in 1649, 
constructia blocului anexat a avut loc înainte de secolul al XIX-lea. Ca 'Rezzonico este unul 
dintre cele mai renumite palate din Veneția. La mijlocul anilor 1700 a fost decorat de câțiva 
dintre cei mai mari artiști ai secolului, dintre care cel mai cunoscut a fost Giambattista Tiepolo, 
care a frescuit două plafoane mari pe pianul nobil (nivelul principal) și a pictat două pânze 
mari care pot, de asemenea, să fie văzute pe plafon. În 1935 a fost achiziționat de Consiliul 
Local Veneția și a fost transformată într-un muzeu al veacului al XVIII-lea. Acesta găzduiește 
tablouri importante și dispune de o vastă colecție de mobilier, lămpi din secolul al XVIII-lea, 
mobilier sculptat și vopsit, vase din porțelan chinezesc și venețian, teracota, lacuri și tapiserii. 
Astăzi clădirea este de asemenea renumită pentru zona exterioară descoperită în secolul al 
XIX-lea și a fost folosită ca un teatru și grădină și este una dintre puținele grădini pe care le 
puteți vizita în interiorul unui palat istoric. 

Ca 'Lupelli - Wolf Ferrari este o clădire istorică mai puțin importantă, formată din trei etaje și 
ocupată de birouri, activități didactice și birourile unei asociații de strângere de fonduri. 
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În Tabelul 6.8-13 sunt rezumate datele generale despre clădirile istorice Ca 'Rezzonico e Ca' 

Lupelli. În Figura 6.8-2 este prezentată o vedere aeriană asupra  clădirilor istorice Ca 

'Rezzonico e Ca' Lupelli. 

Pentru simulările energetice au fost luate în considerare 5 sisteme diferite de management al 

condițiilor de climatizare iar acestea sunt rezumate în Tabelul 6.8-14 și în Tabelul 6.8-15 

pentru Ca 'Rezzonico și Ca' Lupelli respectiv. Simulările au fost efectuate pentru întreaga 

clădire în cazul lui Ca 'Lupelli, în timp ce pentru întreaga clădire și pentru trei din totalul 

nivelurilor pentru Ca' Rezzonico. Rezultatele energetice în ceea ce privește cererea de energie 

și sarcina termică maximă pentru încălzire și răcire sunt rezumate în Tabelul 6.8-16 și Tabelul 

6.8-17. 

Tabelul 6.8-13 Date generale ale clădirilor istorice Ca’ Rezzonico și Ca’ Lupelli 

Ca’ Rezzonico 

Destinația clădirii Muzeu 
Numele clădirii Ca’ Rezzonico Museum 
Adresă Dorsoduro 3136, Venice (Italy) 
Latitude 45° 26’ 0.8’’ N 
Longitudine 12° 19’ 36.6’’ E 
Altitudine 2 m a.s.l. 
Anul construcției 1649 
Suprafața utilă totală  5646 m2 (parter “GF”, etaj intermediar “IF”, primul etaj “1F”, 

etaj 2 “2F”, etaj 3 “3F”, Mansardă “AT”) 
Tipul sistemului HVAC Ventilo-convectoare si radiatoare (GF), Ventilo-convectoare 

(IF), Ventilo-convectoare (1F), Ventilo-convectoare (2F), AHU 
(3F), AHU (AT) 

Ca’ Lupelli Wolf Ferrari 

Destinația clădirii Birouri 
Numele clădirii Ca’ Lupelli Wol Ferrari 
Adresă Dorsoduro 3139, Venice (Italy) 
Latitude 45° 26’ 0.8’’ N 
Longitudine 12° 19’ 36.6’’ E 
Altitudine 2 m a.s.l. 
Anul construcției 1450 
Suprafața utilă totală  5646 m2 (Parter “GF”, primul etaj “1F”, etaj 2 “2F”, Mansardă 

“AT”) 
Tipul sistemului HVAC Ventilo-convectoare si radiatoare (1F), Ventilo-convectoare 

(2F) 
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Figura 6.8-2 Harta orașului Florence și detaliu al zonei complexului istoric Ca’ Rezzonico și 
Ca’ Lupelli 

 

 

 

 

 

 

 

Ca’ Rezzonico 

Ca’ Lupelli 
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Tabelul 6.8-14 Sstemul de management al GSHP pentru clădirea Ca’ Rezzonico 

Cod Explicatie 

WD Sistemul de climatizare este pornit în timpul programului de lucru de luni până 
vineri și în timpul sfârșitului de săptămâna, dar nu si în zilele nelucratoare. 

H24YWE Sistemul de climatizare este pornit 24 de ore pe zi pentru întreaga săptămână, 
cu o temperatură de setare de 20°C. 

H24YWE18 Sistemul de climatizare este pornit 24 de ore pe zi pentru întreaga săptămână, 
cu o temperatură de setare de 20°C în timpul orelor de lucru și cu un punct de 
setare de 18°C în restul zilei. 

H24NWE Sistemul de climatizare este pornit 24 de ore pe zi, de luni până vineri, cu o 
temperatură a punctului de setare de 20°C, si este oprit pe durata sfarsitului de 
săptămâna și în zilele nelucratoare. 

H24NWE18 Sistemul de climatizare este pornit 24 de ore pe zi, de luni până vineri, cu o 
temperatură setată de 20°C în timpul orelor de lucru și cu un punct de setare de 
18°C în restul zilei. Sistemul este oprit în timpul sfârșitului săptămânii și a zilelor 
nelucratoare. 

  

Tabelul 6.8-15 Sistemul de management al GSHP pentru clădirea Ca’ Lupelli 

Cod Explicatie 

WD Sistemul de climatizare este pornit în timpul programului de lucru de luni 
până vineri și în timpul sfârșitului de săptămâna, dar nu si în zilele 
nelucratoare. 

H24YWE Sistemul de climatizare este pornit 24 de ore pe zi pentru întreaga 
săptămână, cu o temperatură de setare de 20°C. 

H24YWE18 Sistemul de climatizare este pornit 24 de ore pe zi pentru întreaga 
săptămână, cu o temperatură de setare de 20°C în timpul orelor de lucru și 
cu un punct de setare de 18°C în restul zilei. 

H24NWE Sistemul de climatizare este pornit 24 de ore pe zi, de luni până vineri, cu o 
temperatură a punctului de setare de 20°C, si este oprit pe durata sfarsitului 
de săptămâna și în zilele nelucratoare. 

H24NWE18 Sistemul de climatizare este pornit 24 de ore pe zi, de luni până vineri, cu o 
temperatură setată de 20°C în timpul orelor de lucru și cu un punct de setare 
de 18°C în restul zilei. Sistemul este oprit în timpul sfârșitului săptămânii și a 
zilelor nelucratoare. 
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Tabelul 6.8-16 Rezultatele simulărilor pentru clădirea  istorică Ca’ Rezzonico 

 
Necesarul de energie pentru toată 

clădirea 
Sarcina de vârf pentru toată clădirea 

 Incălzire [MWh] Răcire 
[MWh] 

Incălzire 
[kW] 

Răcire 
[kW] 

WD 319.5 67.3 416.1 205.0 

H24YWE 403.6 67.3 186.6 205.0 

H24YWE18 361.7 67.3 250.0 205.0 

H24NWE 385.1 67.3 318.3 205.0 

H24NWE18 350.1 67.3 307.1 205.0 

 Necesarul de energie pentru etajele 
1,2 și 3 

Sarcina de vârf pentru etajele 1,2 și 3 

Incălzire  
[MWh] 

Răcire 
[MWh] 

Incălzire 
[kW] 

Răcire 
[kW] 

WD 198.8 57.5 271.4 180.5 

H24YWE 249.8 57.5 124.3 180.5 

H24YWE18 223.1 57.5 166.0 180.5 

H24NWE 239.2 57.5 204.1 180.5 

H24NWE18 216.8 57.5 203.6 180.5 

 

Tabelul 6.8-17 Rezultatele simulărilor pentru clădirea  istorică Ca’ Lupelli 

 NECESAR DE ENERGIE SARCINA TERMICĂ DE VÂRF 

 Incălzire  
[MWh] 

Răcire 
[MWh] 

Incălzire 
[kW] 

Răcire 
[kW] 

WD 67.1 5.06 131.1 32.8 

H24YWE 101.4 5.06 41.5 32.8 

H24YWE18 90.2 5.06 54.3 32.8 

H24NWE 88.1 5.06 105.7 32.8 

H24NWE18 80.3 5.06 100.1 32.8 

Principalele rezultate ale simulărilor energetice dinamice din clădire au fost utilizate pentru 

evaluarea dimensiunii și aspectului domeniului BHEs. Pentru dimensionarea câmpului BHE a 

fost utilizată metoda simplificată inclusă în instrumentul de simulare, bazată pe abordarea 

ASHRAE. Rezumatul rezultatelor de proiectare ale câmpului BHE și condițiile limită utilizate în 

calcul sunt prezentate în Tabelul 6.8-18, Tabelul 6.8-19 și Tabelul 6.8-20. Aceste date pot fi 

utile pentru a da o idee despre dimensiunile principale ale campului BHE pentru clădirile 

utilizate în această analiză. Lungimea BHE în unele cazuri este foarte mare. Acest rezultat se 

datorează alegerii utilizării grădinii interioare a complexului de clădiri pentru instalarea 

câmpurilor BHE pentru cele două clădiri. În scopul gasirii unei soluții pentru reducerea 

lungimii puțurilor de foraj, a fost definită structura câmpului BHE pentru Ca 'Rezzonico pentru 

aerul condiționat al celor trei etaje ale clădirii. Această alegere reduce în același timp cererea 

de energie a clădirii și sarcina de vârf (în încălzire și răcire). După cum se poate observa din 

rezultatele obținute, distanța dintre puțuri este de numai 4 metri. Această distanță nu poate 

fi mărită din cauza limitei spațiului util din grădină și, ca urmare, interferența termică între 

schimbătoarele de căldură de la sol nu este neglijabilă. 
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Tabelul 6.8-18 Condiții limită și rezultate ale designului câmpului BHE coaxial din oțel 
inoxidabil pentru toată clădirea Ca’ Rezzonico 

  Rezultatele proiectării câmpului BHE  
WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Sarcina de vârf (încălzire) [kW] 416.13 318.25 186.56 250.01 307.12 

Sarcina de vârf (răcire) [kW] -204.99 -205.01 -205.02 -204.98 -204.98 

Necesar de energie (încălzire) 
[MWh] 

319.48 385.11 403.61 361.67 350.09 

Necesar de energie (răcire) 
[MWh] 

-67.28 -67.33 -67.33 -67.30 -67.28 

Lungimea totală a BHE 
(încălzire) [m] 

9941 10007 8747 8757 9219 

Lungimea totală a BHE (răcire) 
[m] 

1951 1854 1799 1863 1891 

răcirea ΔTg în 10 ani [°C] -1.60 -2.08 -2.54 -2.18 -1.97 

Lungimea totală a fiecărui BHE 
[m] 

255 257 224 225 236 

Numărul de foraje 39 39 39 39 39 

Distanța între foraje [m] 5 5 5 5 5 

Tabelul 6.8-19 Condiții limită și rezultate ale designului câmpului BHE coaxial din oțel 
inoxidabil pentru etajele 1,2 și 3 ale clădirii Ca’ Rezzonico 

  Rezultatele proiectării câmpului BHE  
WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Sarcina de vârf (încălzire) [kW] 271.4 204.1 124.3 165.9 203.6 

Sarcina de vârf (răcire) [kW] -180.5 -180.5 -180.5 -180.5 -180.5 

Necesar de energie (încălzire) 
[MWh] 

198.8 239.2 249.8 223.1 216.8 

Necesar de energie (răcire) 
[MWh] 

-57.5 -57.5 -57.5 -57.5 -57.5 

Lungimea totală a BHE (încălzire) 
[m] 

6970 7287 6610 6394 6667 

Lungimea totală a BHE (răcire) 
[m] 

1738 1654 1609 1663 1687 

răcirea ΔTg în 10 ani [°C] -2.03 -2.68 -3.17 -2.72 -2.48 

Lungimea totală a fiecărui BHE 
[m] 

139 146 132 128 133 

Numărul de foraje 50 50 50 50 50 

Distanța între foraje [m] 4 4 4 4 4 
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Tabelul 6.8-20 Condiții limită și rezultate ale designului câmpului BHE coaxial din oțel 
inoxidabil pentru clădirea Ca’ Lupelli 

  Rezultatele proiectării câmpului BHE  
WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Sarcina de vârf (încălzire) [kW] 131.13 105.69 41.5  54.34  100.06 

Sarcina de vârf (răcire) [kW] -32.77 -32.77 -32.77 -32.76 -32.76 

Necesar de energie (încălzire) 
[MWh] 

67.09 88.13 101.41 90.19 80.34 

Necesar de energie (răcire) 
[MWh] 

5.07 5.07 5.06 5.06 5.06 

Lungimea totală a BHE 
(încălzire) [m] 

3178 3391 3282 3007 3133 

Lungimea totală a BHE (răcire) 
[m] 

261 238 222 232 245 

răcirea ΔTg în 10 ani [°C] -2.1 -2.67 -3.23 -3.09 -2.6 

Lungimea totală a fiecărui BHE 
[m] 

159 170 163 150 157 

Numărul de foraje 20 20 20 20 20 

Distanța între foraje [m] 4 4 4 4 4 
 

Consultați și Manualul specific dedicat aplicațiilor pentru clădiri istorice [4]. 

6.8.5. Sediul central al Manens-Tifs S.p.A (Padova, Italia) 

Manens-Tifs s.p.a. a fost înființată în 2010 prin integrarea a două dintre cele mai importante 

companii de consultanță din Italia, active pe piață de peste patruzeci de ani: Manens 

Intertecnica și TiFS ingegneria. Clădirea este situată în orașul Padova, lângă Veneția, în nordul 

Italiei. Este o clădire de birouri cu patru etaje, cu o suprafață totală de 2.200 m2. Trei nivele 

sunt deasupra solului și un nivel este subteran. Aproximativ 90 de persoane lucrează în 

interiorul clădirii. Fatadele nordice și sudice sunt complet glazurate. Construcția clădirii a fost 

finalizată în 2003, iar întreaga clădire funcționează din 2004. 

În Tabelul 6.8-21 sunt rezumate datele generale despre cazul virtual Manns-Tifs S.p.A. În 

Figura 6.8-3 se vede aspectul clădirii. 

Descrierea Sistemului de Management al climatizării este prezentată în Tabelul 6.8-22. 

Simulările au fost efectuate pentru întreaga clădire. Rezultatele energetice în ceea ce privește 

cererea de energie și sarcina termică maximă pentru încălzire și răcire sunt prezentate în 

Tabelul 6.8-23. 
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Tabelul 6.8-21 Date generale ale clădirii Manens-Tifs S.p.A. 

Destinația clădirii Birouri 
Numele clădirii Manens-Tifs S.p.A. Headquarter 
Adresă Corso Stati Uniti, 56, 35127 Padova PD 
Latitude 45° 23' 26.8" N 
Longitudine 11° 56' 44.2" E 
Altitudine 13 m a.s.l. 
Anul construcției 2004 
Suprafața utilă totală  2131 m2 (Subsol “BS”, Parter “GF”, Etaj 1 “1F”, Etaj 2 “2F”) 
Tipul sistemului HVAC Convectoare, Aer proaspăt, TABS, Sistem Split (BS), 

Convectoare, Aer proaspăt, TABS, Sistem Split, Radiant (GF), 
Convectoare, Aer proaspăt, TABS, Sistem Split (1F), 
Convectoare, Aer proaspăt, TABS, Sistem Split, Radiant (2F) 

 

Figura 6.8-3 Vedere a fațadei clădirii  Manens-Tifs S.p.A. 

 

Tabelul 6.8-22 Sistemul de management al condiționării aerului pentru clădirea Manens-Tifs 
S.p.A.  

REAL Sistemul de climatizare este gestionat în funcție de condițiile reale de utilizare. 

 

Tabelul 6.8-23 Rezultatele simulărilor pentru clădirea Manens-Tifs S.p.A. Headquarter 

 NECESARUL DE ENERGIE SARCINA TERMICĂ DE VÂRF 

 Incălzire 
 [MWh] 

Răcire 
[MWh] 

Incălzire 
[kW] 

Răcire 
[kW] 

REAL 103.2 177.4 92.8 111.0 
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Principalele rezultate ale simulărilor energetice dinamice din clădire au fost utilizate pentru 

evaluarea dimensiunii și aspectului domeniului BHEs. Pentru dimensionarea câmpului BHE a 

fost utilizată metoda simplificată inclusă în instrumentul de simulare, bazată pe abordarea 

ASHRAE. Rezumatul rezultatelor de proiectare ale câmpului BHE și condițiile limită utilizate în 

calcul sunt prezentate în Tabelul 6.8-24. Aceste date pot fi utile pentru a da o idee despre 

dimensiunile principale ale campului BHE pentru clădirea utilizată în această analiză. 

Tabelul 6.8-24 Condiții limită și rezultate ale designului câmpului BHE coaxial din oțel 
inoxidabil pentru clădirea Manens-Tifs S.p.A. Headquarter 

  Rezultatele proiectării câmpului 
BHE 

REAL 

Sarcina de vârf (încălzire) [kW] 92.8 

Sarcina de vârf (răcire) [kW] -111.0 

Necesar de energie (încălzire) [MWh] 103.2 

Necesar de energie (răcire) [MWh] -177.4 

Lungimea totală a BHE (încălzire) [m] 616 

Lungimea totală a BHE (răcire) [m] 1301 

Răcirea ΔTg în 10 ani [°C] 2.84 

Lungimea totală a fiecărui BHE [m] 81 

Numărul de foraje 16 

Distanța între foraje [m] 7 

 

6.8.6. Clădirea de birouri Grupo Ortiz (Vallecas – Madrid, Spania) 

Clădirea Biroului Central "Grupo Ortiz" face parte dintr-un set de trei clădiri construite în 

cartierul Vallecas din Madrid între 2008 și 2010. Setul a fost construit într-un moment în care 

o importanță majoră a fost deja acordată politicilor de economisire a energiei și combaterii 

schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, respectarea și 

optimizarea în procesul de extracție și transformare a resurselor naturale. 

Clădirile promovate de Grupo Ortiz au fost proiectate având o sensibilitate deosebită față de 

natură și societate: bazate pe conceptul de dezvoltare durabilă și, de asemenea, acordând 

atenție accesibilității, confortului și siguranței. Unul dintre obiectivele principale ale acestui 

design a fost acela de a obține performanțe energetice ridicate, ridică probleme de proiectare 

în multe aspecte, cum ar fi instalațiile termice, iluminarea și designul pasiv. 

Unicitatea anvelopei clădirii provine din utilizarea unei succesiuni de cadre mari de beton care 

asigură un control selectiv al radiației solare și reduc posibila umbrire. Întreaga clădire este 

conectată vertical prin două canale de comunicație și instalare, executate cu panouri 

prefabricate din beton. Birourile au o distribuție flexibilă, cu posibilitatea de compartimentare 

prin diviziuni simple. Prin intermediul fațadei și jaluzelelor aranjate în fațadă, se obține un 

confort vizual adecvat. 
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În Tabelul 6.8-25 sunt rezumate datele generale despre cazul virtual Grupo Ortiz Office 

Building. În Figura 6.8-4 se prezintă planul clădirii. 

Pentru simulările energetice au fost luate în considerare două sisteme de gestionare a aerului 

condiționat diferite și sunt rezumate în Tabelul 6.8-26. Simulările au fost efectuate pentru 

întreaga clădire. Rezultatele energetice în ceea ce privește cererea de energie și sarcina 

termică maximă pentru încălzire și răcire sunt prezentate în Tabelul 6.8-27. 

Tabelul 6.8-25 Date generale despre clădirea Grupo Ortiz  

Destinația clădirii Birouri 
Numele clădirii Sede Central de Grupo Ortiz 
Adresă Av del Ensanche de Vallecas, 44, Madrid 
Latitude 40° 22' 1'' N 
Longitudine 3° 36' 29'' W 
Altitudine 630 m a.s.l. 
Anul construcției 2010 

 

 

Figura 6.8-4 Harta orașului Madrid și detaliu al zonei clădiri Grupo Ortiz  



Manual pentru Training Cheap-GSHPs 
 

 

203 Editat în 2019 

Tabelul 6.8-26 Sistemul de management al condiționării aerului pentru clădirea Grupo Ortiz  

REAL FĂRĂ RECUPERATOR DE 
CĂLDURĂ 

Sistemul de climatizare este gestionat în funcție de 
condițiile reale de utilizare. 

REAL CU RECUPERATOR DE 
CĂLDURĂ 

Sistemul de climatizare este gestionat în funcție de 
condițiile reale de utilizare.In plus a fost considerată 
montarea unui sistem de recuperare a cîldurii din aerul de 
ventilație  

 

Tabelul 6.8-27 Rezultatele simulărilor pentru clădirea Grupo Ortiz  

 NECESARUL DE ENERGIE SARCINA TERMICĂ DE 
VÂRF 

 Incălzire 
 [MWh] 

Răcire 
[MWh] 

Incălzire 
[kW] 

Răcire 
[kW] 

REAL FĂRĂ RECUPERATOR DE 
CĂLDURĂ 

204.2 204.7 446.5 424.1 

REAL CU RECUPERATOR DE 
CĂLDURĂ 

116.8 191.7 446.4 362.0 

 

Principalele rezultate ale simulărilor energetice dinamice din clădire au fost utilizate pentru 

evaluarea dimensiunii și aspectului domeniului BHEs. Pentru dimensionarea câmpului BHE a 

fost utilizată metoda simplificată inclusă în instrumentul de simulare, bazată pe abordarea 

ASHRAE. Rezumatul rezultatelor de proiectare ale câmpului BHE și condițiile limită utilizate în 

calcul sunt prezentate în Tabelul 6.8-28. Aceste date pot fi utile pentru a da o idee despre 

dimensiunile principale ale campului BHE pentru clădirea utilizată în această analiză. 

Tabelul 6.8-28 Condiții limită și rezultate ale designului câmpului BHE coaxial din oțel 
inoxidabil pentru clădirea Grupo Ortiz Office Building 

  Rezultatele proiectării câmpului BHE  
REAL FĂRĂ 

RECUPERATOR DE 
CĂLDURĂ 

REAL CU RECUPERATOR DE 
CĂLDURĂ 

Sarcina de vârf (încălzire) [kW] 446.5 446.4 

Sarcina de vârf (răcire) [kW] -424.1 -362.0 

Necesar de energie (încălzire) 
[MWh] 

204.2 116.8 

Necesar de energie (răcire) [MWh] -204.7 -191.7 

Lungimea totală a BHE (încălzire) 
[m] 

2981 2565 

Lungimea totală a BHE (răcire) [m] 3720 3393 

Răcirea ΔTg în 10 ani [°C] 1.06 1.82 

Lungimea totală a fiecărui BHE [m] 76 70 

Numărul de foraje 49 49 

Distanța între foraje [m] 7 7 
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6.8.7. Casa istorica rezidentiala (Bucharest, Romania) 

Studiul de caz virtual românesc este o casă privată inclusă în lista monumentelor istorice 

naționale din România și a fost construită între anii 1918-1920 de către un om de afaceri 

francez în scopul dezvoltării activității comerciale în inima Bucureștiului. Clădirea avea două 

niveluri subterane (până la 7 metri), un parter deschis și un mezanin cu scop comercial. 

Celelalte niveluri au fost utilizate ca birouri și o reședință pentru familia proprietarului francez. 

În partea superioară a clădirii se află un grup statuar realizat de unul dintre cei mai importanți 

sculptori români, domnul Dimitrie Paciurea. Acum, clădirea se află în faza de restaurare, 

conform autorizării monumentelor românești (din octombrie 2012), și va include un sistem 

de încălzire prin pardoseală pentru zona rezidențială și radiatoare tradiționale pentru celelalte 

spații ale casei. 

În Tabelul 6.8-29 sunt rezumate datele generale despre cazul virtual al clădirii istorice 

românești. În Figura 6.8-5 este prezentată o imagine a clădirii. 

Pentru simulările energetice au fost luate în considerare două sisteme de gestionare a aerului 

condiționat diferite și sunt rezumate în Tabelul 6.8-30. Simulările au fost efectuate pentru 

întreaga clădire, iar spațiile ocupate au fost împărțite în mai multe zone termice caracterizate 

de cele două tipuri diferite de management al sistemelor HVAC. Rezultatele energetice în ceea 

ce privește cererea de energie și sarcina termică maximă pentru încălzire și răcire sunt 

prezentate în Tabelul 6.8-31. 

Tabelul 6.8-29 Date generale despre clădirea istorică Românească 

Destinația clădirii Residențial + Birouri 

Numele clădirii Residential Building - Pietre Edil 

Adresă 2 Slanic Street, Sector 3, Bucharest, Romania 

Latitude 44° 26' 2" N 

Longitudine 26° 6' 16" E 

Altitudine 58 m a.s.l. 

Anul construcției 1922 

Suprafața utilă totală  427 m2 (Subsol “BS”, Etaj 1 “1F”, Etaj 2 “2F”, Etaj 3 “3F”, 
Mansardă “AT”) 

Tipul sistemului HVAC Unități de climatizare (1F, 2F, 3F, AT) 
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Figura 6.8-5 Imagine a clădirii istorice românești 

 

Tabelul 6.8-30 Sistemul de management al condiționării aerului pentru clădirea istorică 
românească 

Birouri Sistemul de condiționare a aerului este pornit de Luni până Vineri în timpul 
orelor de lucru. 

Residențial Sistemul de condiționare a aerului este pornit 24 de ore din 24 chiar și în 
weekend cu o temperatură setată la 22°C. 

 

Tabelul 6.8-31 Rezultatele simulărilor pentru studiul de caz virtual românesc 

 
Necesar de încălzire 

[kWh/y] 

Puterea de 
încălzire de 
vârf [kW] 

Necesar de răcire 
[kWh/y] 

Puterea de răcire 
de vârf [kW] 

Birou 3609 5.49 14740 12.28 

Residențial 3042 7.83 23096 23.36 

Total 6651 13.32 37836 35.64 

 

Principalele rezultate ale simulărilor energetice dinamice din clădire au fost utilizate pentru 

evaluarea dimensiunii și aspectului domeniului BHEs. Pentru dimensionarea câmpului BHE a 

fost utilizată metoda simplificată inclusă în instrumentul de simulare, bazată pe abordarea 

ASHRAE. Rezumatul rezultatelor de proiectare ale câmpului BHE și condițiile limită utilizate în 

calcul sunt prezentate în Tabelul 6.8-31 și Tabelul 6.8-32. Aceste date pot fi utile pentru a da 
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o idee despre dimensiunile principale ale campului BHE pentru clădirea utilizată în această 

analiză. 

Tabelul 6.8-32 Condiții limită și rezultate ale designului câmpului BHE coaxial din oțel 
inoxidabil  

  Rezultatele proiectării câmpului 
BHE  

BIROURI + RESIDENTIAL 

Sarcina de vârf (încălzire) [kW] 35.64 

Sarcina de vârf (răcire) [kW] 13.32 

Necesar de energie (încălzire) [MWh] 37.8 

Necesar de energie (răcire) [MWh] 6.7 

Lungimea totală a BHE (încălzire) [m] 562 

Lungimea totală a BHE (răcire) [m] 90 

Răcirea ΔTg în 10 ani [°C] -0.84 

Lungimea totală a fiecărui BHE [m] 70.13 

Numărul de foraje 8 

Distanța între foraje [m] 7 

 

Consultați și Manualul specific dedicat aplicațiilor pentru clădiri istorice [4]. 
 

6.8.8. Muzeul istoric al Bosniei și Herzegovinei (Sarajevo, Bosnia și 

Herzegovina) 

Clădirea Muzeului Istoric al Bosniei și Herțegovinei are o importanță considerabilă și o valoare 

istorică pentru orașul Sarajevo și este desemnată drept monument național. Designul său este 

unul dintre cele mai importante exemple de design contemporan din a doua jumătate a 

secolului XX în Bosnia și Herțegovina și în afara ei. Clădirea a fost construită în perioada 1959-

1965, caracterizată de dezvoltarea arhitecturii moderne din Bosnia și Herțegovina, o perioadă 

de creștere economică rapidă, care la rândul ei a avut un impact asupra culturii și designului 

arhitectural. 

Principalul scop al Muzeului Istoric al Bosniei și Herțegovinei este în domeniul istoriei. 

Cercetarea și colectarea de lucrări au creat un fond de aproximativ 400.000 de obiecte 

muzeale, documente, fotografii și lucrări de artă de diferite valori pentru istoria Bosniei și 

Herțegovinei, dintre care un număr mare sunt elemente rare. Aceasta este una dintre cele 

mai importante instituții care cercetează istoria Bosniei și Herțegovinei încă de la prima sa 

mențiune în surse istorice până în prezent. 

În Tabelul 6.8-33 sunt rezumate datele generale despre cazul virtual al Muzeului de Istorie a 

Bosniei și Herțegovinei. În Figura 6.8-6 este prezentată fațada clădirii. 

Pentru simulările energetice a fost luată în considerare o singură strategie de management a 

sistemului de aer condiționat și este descrisă în Tabelul 6.8-34. Simulările au fost efectuate 
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pentru o parte a clădirii. Rezultatele energetice în ceea ce privește cererea de energie și 

sarcina termică maximă pentru încălzire și răcire sunt prezentate în Tabelul 6.8-35. 

Tabelul 6.8-33 Date generale despre  clădirea Muzeului Istoric al Bosniei și Herțegovinei  

Destinația clădirii Muzeu 

Numele clădirii Historical Museum of Bosnia and Herzegovina 

Adresă Zmaja od Bosne 5, Sarajevo 71000, Bosnia ed Erzegovina 

Latitude 43° 51' 33.84" N 

Longitudine 18° 25' 30.36" E 

Altitudine 550 (Altitudinea orașuluiSarajevo) 

Anul construcției 1963 

Suprafața utilă totală  131.2 m2 

Tipul sistemului HVAC încălzire: convectoare cu circulație naturală, fără răcire 

 

 

Figura 6.8-6 Muzeul Istoric al Bosniei și Herțegovinei 

 

Tabelul 6.8-34 Sistemul de management al condiționării aerului pentru clădirea Muzeului 
Istoric al Bosniei și Herțegovinei  

Standard 

În timpul perioadei de încălzire, se presupune că temperatura setată este de 
21 °C în timpul orelor de lucru ale muzeului și este redusă la 12 °C în timpul 
nopții. În perioada de răcire, temperatura setată este de 24 °C, iar umiditatea 
relativă este setată la 50%. 

 

Tabelul 6.8-35 Rezultatele simulărilor pentru studiul de caz virtual Muzeul istoric al Bosniei și 
Herzegovinei  

 
NECESAR DE RĂCIRE 

[kWh/y] 

PUTEREA DE 
RĂCIRE DE 
VÂRF [kW] 

NECESAR DE 
ÎNCĂLZIRE [kWh/y] 

PUTEREA DE 
ÎNCĂLZIRE DE 

VÂRF [kW] 

Standard 11282 17.74 23395 21.8 
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Principalele rezultate ale simulărilor energetice dinamice din clădire au fost utilizate pentru 

evaluarea dimensiunii și aspectului domeniului BHEs. Pentru dimensionarea câmpului BHE a 

fost utilizată metoda simplificată inclusă în instrumentul de simulare, bazată pe abordarea 

ASHRAE. Rezumatul rezultatelor de proiectare ale câmpului BHE și condițiile limită utilizate în 

calcul sunt prezentate în Tabelul 6.8-35 și Tabelul 6.8-36. Aceste date pot fi utile pentru a da 

o idee despre dimensiunile principale ale campului BHE pentru clădirea utilizată în această 

analiză. 

Tabelul 6.8-36 Condiții limită și rezultate ale designului câmpului BHE coaxial din oțel 
inoxidabil  

  Rezultatele proiectării câmpului 
BHE  

Standard 

Sarcina de vârf (încălzire) [kW] 21.8 

Sarcina de vârf (răcire) [kW] 17.74 

Necesar de energie (încălzire) [MWh] 23.4 

Necesar de energie (răcire) [MWh] 11.3 

Lungimea totală a BHE (încălzire) [m] 342 

Lungimea totală a BHE (răcire) [m] 125 

Răcirea ΔTg în 10 ani [°C] -0.14 

Lungimea totală a fiecărui BHE [m] 50 

Numărul de foraje 7 

Distanța între foraje [m] 7 
 

Consultați și Manualul specific dedicat aplicațiilor pentru clădiri istorice [4]. 
 

6.8.9. Mănăstirea ortodoxă sârbă Bodjani (Bodjani, Serbia) 

Mănăstirea ortodoxă sârbă Bođani este situată între granițele peisajului cultural autohton, 

situată pe malul stâng al Dunării, caracterizat printr-o continuitate a așezărilor din vremurile 

preistorice și o diversitate culturală remarcabilă. Complexul este alcătuit dintr-o biserică, 

cartiere rezidențiale construite într-o formă "U" și ferme adiacente. Prima mănăstire a fost 

construită în 1478; biserica actuală a mănăstirii, cea de-a patra care a fost construită, a fost 

construită în 1722. Ea are o amprentă la sol de formă cruciformă, cu diametrul cupolei de 5,5 

m, care se ridică deasupra navei principale și a crucii transept. Pătrimile actuale au fost 

construite după un incendiu între anii 1786 și 1810. Secțiunile de la capătul nordic și sudic 

creează un nivel secundar, iar cea de la capătul de vest este o structură de parter. Zidurile 

interioare sunt acoperite cu fresce: picturile Bodani, datând din 1737, care prezintă tendințe 

artistice bizantine și baroce, reprezintă un punct crucial în arta sârbă și unele dintre cele mai 

valoroase fresce din prima jumătate a secolului al XVIII-lea din Europa de Sud-Est. 

În Tabelul 6.8-37 sunt rezumate datele generale despre Manastirea Ortodoxă Sârbă Bodjani. 

În Figura 6.8-7 se prezintă imaginea clădirii. 
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Pentru simulările energetice a fost luată în considerare o singură strategie de management a 

sistemului de aer condiționat și este descrisă în Tabelul 6.8-38. Simulările au fost efectuate 

pentru partea dreaptă a clădirii (această parte a clădirii este prezentată în Figura 6.8-7). 

Rezultatele energetice în ceea ce privește cererea de energie și sarcina termică maximă 

pentru încălzire și răcire sunt prezentate în Tabelul 6.8-38. 

Tabelul 6.8-37 Date generale despre  Mănăstirea ortodoxă Bođani 

Destinația clădirii Mănăstire 

Numele clădirii Serbian Orthodox Monastery of Bodjani 

Adresă Manastirska 12, Bođani, Serbia 

Latitude 45.396163° N 

Longitudine 19.102778°  

Altitudine 83 m o.s.l. 

Anul construcției 1722 

Suprafața utilă totală  1103 m2 (Parter “GF”, Etaj 1 “1F”) 

Tipul sistemului HVAC  
 

  

 

Figura 6.8-7 Mănăstirea ortodoxă sârbă Bodjani  
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Tabelul 6.8-38 Sistemul de management al condiționării aerului pentru Mănăstirea ortodoxă 
Bodjanii 

Standard Sistemul de aer condiționat și încălzire este pornit în timpul întregii zile. 
Temperatura setată pentru încălzire este de 20 °C, în timp ce temperatura  
setată pentru răcire este de 26 °C. Umiditatea relativă în timpul perioadei de 
răcire este setată la 50%. 

 

Tabelul 6.8-39 Rezultatele simulărilor pentru studiul de caz virtual Mănăstirea ortodoxă 
Bodjanii 

 
NECESAR DE 

RĂCIRE [kWh/y] 

PUTEREA DE 
RĂCIRE DE 
VÂRF [kW] 

NECESAR DE ÎNCĂLZIRE 
[kWh/y] 

PUTEREA DE 
ÎNCĂLZIRE DE VÂRF 

[kW] 

Standard 5561 9.98 38449 19.58 
 

Principalele rezultate ale simulărilor energetice dinamice din clădire au fost utilizate pentru 

evaluarea dimensiunii și aspectului domeniului BHEs. Pentru dimensionarea câmpului BHE a 

fost utilizată metoda simplificată inclusă în instrumentul de simulare, bazată pe abordarea 

ASHRAE. Rezumatul rezultatelor de proiectare ale câmpului BHE și condițiile limită utilizate în 

calcul sunt prezentate în Tabelul 6.8-39 și Tabelul 6.8-40. Aceste date pot fi utile pentru a da 

o idee despre dimensiunile principale ale campului BHE pentru clădirea utilizată în această 

analiză. Consultați și Manualul specific dedicat aplicațiilor pentru clădiri istorice [4]. 

 

Tabelul 6.8-40 Condiții limită și rezultate ale designului câmpului BHE coaxial din oțel 
inoxidabil  

  Rezultatele proiectării câmpului 
BHE  

Standard 

Sarcina de vârf (încălzire) [kW] 19.58 

Sarcina de vârf (răcire) [kW] 9.98 

Necesar de energie (încălzire) [MWh] 38.4 

Necesar de energie (răcire) [MWh] 5.6 

Lungimea totală a BHE (încălzire) [m] 382 

Lungimea totală a BHE (răcire) [m] 67 

Răcirea ΔTg în 10 ani [°C] -0.75 

Lungimea totală a fiecărui BHE [m] 55 

Numărul de foraje 7 

Distanța între foraje [m] 7 
 

6.8.10. Clădirea de birouri Brogeda (Chiasso, Switzerland) 

Proiectul a fost conceput pentru renovarea și modernizarea a două clădiri comerciale 

construite în anii șaizeci. Clădirea administrativă a Swiss Commercial Custom a fost construită 
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în 2006 și este situată în apropiere de granița, în Chiasso - Brogeda. Clădirea are un scop 

logistic în cadrul complexului comercial, proprietatea Confederației Elvețiene. Clădirea se află 

în orașul Chiasso, într-o locație puternic aglomerată de trafic, datorită apropierii sale de 

granița dintre Elveția și Italia. Clădirea respectă, de asemenea, standardele Minergie® și 

prezintă câteva inovații arhitecturale. Datorită amplasării sale, clădirea a fost concepută și 

proiectată pentru a limita poluarea, zgomotul și supraîncălzirea pe timp de vară. Dezvoltarea 

clădirii este un exemplu interdisciplinar între arhitecți și designeri, cu scopul de a satisface 

clientul (DFF) - UFCL (Biroul federal pentru clădiri și logistică) și de a oferi cea mai bună soluție 

în fiecare aspect al proiectării. Costul pentru instalații a fost cuantificat la 1,1 milioane CHF, în 

timp ce costul total al clădirii a fost estimat la 9,4 mil CHF. 

În Tabelul 6.8-41 sunt rezumate datele generale despre clădirea Brogeda. În Figura 6.8-8 este 

prezentată imaginea clădirii. 

Descrierea Managementului Sistemului Aerian este prezentată în Tabelul 6.8-42. Simulările 

au fost efectuate pentru întreaga clădire. Rezultatele energetice în ceea ce privește cererea 

de energie și sarcina termică maximă pentru încălzire și răcire sunt rezumate în Tabelul 6.8-43. 

Tabelul 6.8-41 Date generale despre clădirea de birouri Brogeda 

Destinația clădirii Clădire administrativă 

Numele clădirii Office building of Brogeda-Chiasso 

Adresă Chiasso, via Brogeda 2 (Switzerland) 

Latitude 45° 50' 6.7" N 

Longitudine 9° 02' 10.4" E 

Altitudine Approx. 240 m a.s.l. 

Anul construcției 2006 

Suprafața utilă totală  2361 m2 

Tipul sistemului HVAC TABS 

 

 

Figura 6.8-8 Clădirea de birouri Brogeda 
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Tabelul 6.8-42 Sistemul de management al condiționării aerului pentru clădirea de birouri 
Brogeda 

Real Sistemul de climatizare este gestionat în funcție de condițiile reale de utilizare. 

 

Tabelul 6.8-43 Rezultatele simulărilor pentru studiul de caz virtual Brogeda 

 NECESAR DE ENERGIE PENTRU RĂCIRE 
[kWh/y] 

(SARCINA DE VÂRF PENTRU RĂCIRE [kW]) 

NECESAR DE ENERGIE PENTRU ÎNCĂLZIRE 
[kWh/y] 

(SARCINA DE VÂRF PENTRU ÎNCĂLZIRE [kW]) 
Real 23242 

(73.7) 
47109 
(72.8) 

 

Principalele rezultate ale simulărilor energetice dinamice din clădire au fost utilizate pentru 

evaluarea dimensiunii și aspectului domeniului BHEs. Pentru dimensionarea câmpului BHE a 

fost utilizată metoda simplificată inclusă în instrumentul de simulare, bazată pe abordarea 

ASHRAE. Rezumatul rezultatelor de proiectare ale câmpului BHE și condițiile limită utilizate în 

calcul sunt prezentate în Tabelul 6.8-39 și Tabelul 6.8-44. Aceste date pot fi utile pentru a da 

o idee despre dimensiunile principale ale campului BHE pentru clădirea utilizată în această 

analiză. Consultați și Manualul specific dedicat aplicațiilor pentru clădiri istorice [4]. 

 

Tabelul 6.8-44 Condiții limită și rezultate ale designului câmpului BHE coaxial din oțel 
inoxidabil  

  Rezultatele proiectării câmpului 
BHE  

Standard 

Sarcina de vârf (încălzire) [kW] 72.8 

Sarcina de vârf (răcire) [kW] -73.7 

Necesar de energie (încălzire) [MWh] 47.1 

Necesar de energie (răcire) [MWh] -23.2 

Lungimea totală a BHE (încălzire) [m] 1101 

Lungimea totală a BHE (răcire) [m] 614 

Răcirea ΔTg în 10 ani [°C] -0.24 

Lungimea totală a fiecărui BHE [m] 69 

Numărul de foraje 16 

Distanța între foraje [m] 7 

 

6.9. EVALUAREA EFICIENȚEI SPORITE A NOILOR TEHNOLOGII 

Pe baza testelor de teren a fost efectuată o evaluare generală a tehnologiilor schimbatoarelor 

d caldura cu pamantul și a tehnologiilor de foraj elaborate in cadrul proiectului, precum si a 

datelor de monitorizare obținute în timpul funcționării și a simulărilor CARM din toate locațiile 

demonstrative. Rezultatele arată în primul rând calitatea excelentă a produselor obținute 
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pentru noile schimbatoare de caldura cu pamantul de tip coaxiale și helicoidale dezvoltate de 

proiectul Cheap-GSHPs și, în al doilea rând, creșterea performanței operaționale. 

Testele de raspuns termic efectuate la fiecare locatie demonstrativa arată ca schimbatorul de 

caldura cu pamantul de tip coaxial are o rezistență termică foarte scăzută în majoritatea 

cazurilor, comparativ cu schimbatorul de caldura cu pamantul de tip helicoidal, dar și atunci 

când este comparat cu schimbatoarele de caldura cu pamantul de tip single-U si dublu-U de 

ultimă generație. 

Costul de instalare al schimbatorului de caldura cu pamantul de tip coaxial este mediu în 

comparație cu alte tipuri de schimbatoare de caldura cu pamantul. Mai mult decât atât, 

schimbatorul de caldura cu pamantul de tip coaxial are o producție mai mare de energie și, 

prin urmare, un cost mai mic al investiției de capital pe unitatea de putere termică livrată. 

Noua metodologie de instalare prin “piling” a schimbătoarelor de căldură de tip coaxial la situl 

demonstrativ Putte indică o viteză de instalare mai mare și o neutilizarea cimentarii. Vitezele 

de instalare sunt de ordinul a 1 metru / min în condiții de sol nisipos și de 2 metri / min în 

argilă tare. Aceste argile dure sunt caracteristice condițiilor geologice din zona Putte și 

anterior au fost imposibil de forat cu metodologiile de tip “piling”. Noile schimbatoare de 

caldura cu pamantul de tip coaxial au fost instalate cu succes folosind metoda standard de 

foraj și au o performanță excelentă. 

Figura 6.9-1 și Tabelul 6.9-1 demonstrează clar că, pentru un ciclu de 20 de minute de 

functionare a pompei de căldura, reprezentativ pentru funcționarea pompelor de caldura 

geotermale, noul schimbător de căldură din oțel inoxidabil coaxial cu tubul izolant REHAU 

realizeaza cel mai mare flux termic extras. In urma comparatiei acestei performanțe cu alte 

schimbatoare de caldura cu pamantul se pot prezenta urmatoarele concluzii: 

 se extrage cu aproximativ 10% mai multă energie comparativ cu celălalt schimbător de 
căldură coaxial cu diametru mare cu țeava interioară din HDPE. Aceste schimbătoare 
de căldură realizează o rezistență termica mai ridicată la foraj datorită vitezei reduse a 
fluidului din spațiul inelar dintre țevile interioare și exterioare, rezultând un flux termic 
convectiv mai mică; 

 se extrage cu aproximativ 15% mai multă energie decât schimbătorul de căldură 
coaxial din oțel inoxidabil de prima generație, și 

 se extage cu aproximativ 20% mai multă energie decât schimbatoarele de caldura cu 
pamantul de tip dublu-U. 
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Figura 6.9-1 Fluxul termic extras la data de 15/02/2018 in Putte (Belgia) pe parcursul unui 
ciclu de 20 minute al pompei de caldura 

Tabelul 6.9-1 Energia termica totala extrasa de diferite tipuri de schimbatoare de caldura pe 
parcursul unui ciclu de 60 minute al pompei de caldura 

Tipul de schimbator de caldura cu pamantul 
Energia produsa pe parcursul unui ciclu 

de 20 minute al pompei de caldura 
(kWh) 

Dublu-U 0.40 

Coaxial 76.1 mm SS cu teava interioara izolata 0.50 

Coaxial 48.3 mm SS 0.43 

Coaxial 76.1 mm SS cu teava interioara din 
HDPE 

0.45 

 

Noile schimbatoarele de caldura cu pamantul de tip helicoidal au prezentat performanțe 

bune, cu o producție de energie îmbunătățită în comparație cu celelalte modele de 

schimbatoare de caldura cu pamantul de ultimă generație, o calitate excelentă a produsului 

și o rezistență termică medie. Cu toate acestea, schimbatorul de caldura cu pamantul de tip 

helicoidal este, de asemenea, caracterizat de costuri ridicate de instalare. 

In locatia demonstrativa Erlangen au fost utilizate 4 tipuri diferite de material de cimentare, 

iar fluxul termic pe unitatea de lungime (W / m) a variat de la 30 W / m până la 102 W / m, in 

functie de materialele de cimentare utilizate în fiecare schimbator de caldura cu pamantul. În 

plus, producția de energie pe metru este mai mare decât pentru celelalte schimbatoare de 

caldura de tip helicoidal din alte site-uri demonstrative, datorită pasului mai mic al helixului. 

Costurile pe unitate de putere termică livrată sunt destul de mari, dar variază în funcție de 

materialul de cimentare utilizat. 

A fost observata o îmbunătățire semnificativă a procedurilor de manipulare și instalare a țevii 

PE-Xa / Al / PE in etapa de construcție la toate locațiile demonstrative unde a fost instalat 

schimbatorul de caldura de tip helicoidal, este ușor de utilizat și ușor ca greutate. Ambele 
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componente, și anume noua tehnică de foraj și schimbatorul de caldura cu pamantul de tip  

helicoidal, se potrivesc foarte bine. Cu toate acestea, metoda de foraj Easy-Drill cu auger gol 

la interior, dezvoltată în colaborare cu acest tip de schimbator de caldura cu pamantul, poseda 

un mare potențial pentru dezvoltarea ulterioară. Acolo unde sunt prezente condiții de soluri 

rigide și argiloase, cum sunt cele găsite in site-ul de testare Hydra din Molinella (Italia), această 

tehnică este foarte fezabilă. Acolo unde există materiale consolidate, de exemplu, material 

aluvionare consolidate sau gresie, tehnica de foraj necesită îmbunătățiri pentru a concura cu 

soluțiile de foraj de referință. Trebuie sa fie proiectata si selectata o sapa de foraj mai buna în 

funcție de condițiile geologice locale pentru a ajunge la adâncimi mai mari în condiții 

geologice mai complexe. 

Atât metoda de “piling” cât și tehnica de foraj “Easy-Drill” trebuie îmbunătățite atunci când 

sunt luate în considerare condițiile geologice prezente la fiecare amplasament. De exemplu, 

în Dublin datorită condițiilor geologice de pe amplasament care prezentau o secțiune de 9,2 

m de depozite glaciare uscate peste stratul calcaros, nu a fost potrivit să se testeze 

metodologiile de foraj Easy-Drill și piling bazate pe experiența altor studii de caz (CRES - Grecia 

UPV - Spania). Prin urmare, este necesar să se utilizeze metode de foraj standard. Cu toate 

acestea, instalarea ambelor schimbatoare de caldura cu pamantul a fost considerată a fi 

foarte ușoară, fără probleme cu pregătirea sau inserția sondei după operațiile de foraj. 

Instalarea schimbătorului de căldură coaxial a fost îmbunătățită prin utilizarea materialului 

Loctite 270 pentru etanșarea filetului. Materialul de etanșare a contribuit la prevenirea 

eventualelor scurgeri la îmbinările filetate. Ambele schimbatoare de caldura cu pamantul au 

fost testate cu succes la presiune după instalare, iar întreaga instalare a schimbatoarelor de 

caldura cu pamantul a demonstrat o performanță excelentă în comparație cu schimbatoarele 

de caldura cu pamantul standard de tip single-U. 

În concluzie, ambele metode de foraj se potrivesc foarte bine cu schimbatoarele de caldura 

cu pamantul de tip coaxial, dar necesită îmbunătățiri suplimentare în raport cu geologia 

specifică observată la fiecare loc de demonstrație. Acest lucru este în concordanță cu harta 

tematică prezentată în primul capitol. 

Pompa de căldură de temperatură ridicată cu ciclu combinat CO2 / HFO, dezvoltată ca parte 

a proiectului Cheap-GSHPs, a functionat foarte fiabil și eficient pentru a acoperi intreaga 

cerere de încălzire și răcire a utilizatorilor. COP-ul său dn timpul functionarii a fost tipic celui 

al altor pompe de căldură functionand pe baza de HFC sau HFO, dar a fost îmbunătățit 

considerabil în comparație cu alte pompe de căldură pe baza de CO2 care funcționează într-

un domeniu de temperatură similar. Sunt posibile îmbunătățiri suplimentare în modul de 

răcire. 

În general, schimbatoarele de caldura de tip coaxial oferă avantaje semnificative datorită 

combinării randamentelor mai mari care pot fi obținute cu costuri reduse de instalare. 

Aceasta este o bună bază pentru penetrarea ulterioară pe piață a acestor schimbatoare de 

caldura, în special în cazul geologiilor în care sunt prezente condiții de subsol instabil. Metoda 

de foraj prin “piling” oferă soluția ideală pentru instalarea schimbatoarelor de caldura în 

aceste condiții în care utilizarea altor metode de foraj necesită ca forajul să fie susținut cu 
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camasă din oțel în timpul găurilor pentru a preveni prabusirea forajului. În mod similar, pentru 

schimbatoarele de caldura de tip helicoidal pot găsi aplicații în cazul în care autoritățile 

limitează adâncimile de foraj până la adancimi mai mici de 20 de metri și acolo unde nu există 

o suprafață suficientă pentru instalarea schimbatoarelor de caldura orizontale. 

În final se poate concluziona ca noile schimbatoare de caldura de tip coaxial și de tip helicoidal 

dezvoltate de proiectul Cheap-GSHPs au costuri operaționale scăzute în comparație cu 

sistemele convenționale (cele bazate pe combustibil fosil, pompele de căldură avand aerul ca 

sursa de caldura și cele bazate pe gaz natural) în ceea ce privește energia geotermală 

furnizată. Schimbatoarele de caldura coaxiale au costuri de investiție mai mici pe unitatea de 

flux geothermal furnizat comparativ cu schimbatoarele de caldura existente (single-U și 

dublu-U). 

În ansamblu, se poate concluziona că noile schimbatoare de caldura cu pamantul precum și 

noile  metode de instalare dezvoltate în cadrul proiectului Cheap-GSHPs pot contribui în mod 

semnificativ la dezvoltarea pieței energiei geotermale de suprafata prin reducerea 

cheltuielilor de investiții în sistemele de pompe de caldura cu pamantul și printr-o 

performanță operațională îmbunătățită. 
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7.1. DESCRIEREA CERCETĂRILOR ȘI REZULTATE 

Procedurile de reglementare și de acordare a licențelor (cu un accent deosebit pe evaluarea 

riscurilor și impactul asupra mediului) și standardele privind proiectarea și finalizarea 

schimbătorului de căldură de la sol (GSHE) dictează gradul de absorbție de către companiile 

din domeniul energiei regenerabile a noilor tehnologii dezvoltate de comunitatea de 

cercetare 

A fost examinat cadrul legislativ și de reglementare pentru locatiile de studiu de caz din 

Europa (Spania, Grecia, Belgia, Irlanda, Germania, Croația, Italia, Elveția, România, Bosnia și 

Herțegovina și Serbia) pentru a evalua potentialul implementarii schimbătoarelor de căldură 

elicoidal si coaxial dezvoltate ca parte a proiectului CHEAP. Rezultatele sunt prezentate ca 

broșuri pentru fiecare țară ce pot fi găsite în Anexa A. Un rezumat al legislației este prezentat 

în Tabelul 7.2-1. 

Implementarea legislației se realizează prin reglementările locale care administreaza  

instalarea schimbatoarelor de caldura. Există praguri tehnice care dictează procedurile de 

licențiere și de înregistrare. Pragurile se referă la adâncimea colectorului schimbatorului de 

caldura, modificările temperaturii subterane, rata de extracție a căldurii și capacitatea 

instalată. Sub anumite praguri este posibil un proces simplu de notificare. Durata medie de 

obținere a permisului este cuprinsă între 30 și 90 de zile. Costurile permise variază dar sunt 

mai mici de 500€, excluzând comisioanele profesionale. O evaluare a impactului asupra 

mediului (EIA - Environmental Impact Assessment) este necesară pentru bucla deschisa a 

schimbatorului de caldura pentru extractia apei subterane, în timp ce colectorii de buclă 

închisă sunt în cea mai mare parte scutiți de EIA. Aprobarea EIA de către autoritățile de 

reglementare durează 3 până la 6 luni. Monitorizarea este necesară pentru sistemele de 

extracție a apelor subterane - vezi Tabelul 7.2-1 

În cazul în care lipsesc reglementări specifice schimbatorului de caldura, se aplică 

reglementările privind mediul, apa și planificarea. Reglementările de mediu protejează 

acviferele de apă subterană în conformitate cu Directiva-cadru privind apa și interzic forarea 

puțurilor geotermale superficiale în anumite circumstanțe. În cazul în care este permisă 

forarea superficială a puțului de foraj, se impun izolarea si cimentarea coloanelor. 

Directiva privind performanța energetică în clădiri 2002/91 / CE (EPBD - The Energy 

Performance in Buildings Directive) se reflectă în reglementările naționale și locale - a se 

vedea Tabelul 7.2-2. Sunt puține sau nu există reglementări cu privire la integrarea sistemelor  

cu schimbatoare de caldura în clădirile istorice. Reglementările instalațiilor de încălzire și 

răcire în conformitate cu standardele internaționale ISO și EN se aplică în majoritatea 

jurisdicțiilor 

 Majoritatea documentelor de politici naționale nu au o contribuție specifică schimbatoarelor 

de caldura la obiectivele privind energia din surse regenerabile - a se vedea Tabelul 7.2-3. În 

ceea ce privește standardele, standardele ISO și EN pentru materialele colectoare, 

echipamentele de foraj, pompele de căldură de la sol și etichetarea energetică sunt transpuse 

în standarde locale sau, in anumite țări și regiuni, sunt aplicate prin standarde naționale care 
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respectă adesea specificațiile EN și ISO. A fost efectuată o analiză sumară a standardelor 

aplicabile pompelor de căldură, schimbatoarelor de caldura, forare și GSHP. În unele jurisdicții 

există linii directoare publicate pentru a asigura menținerea standardelor de instalare. Au fost 

făcute mai multe recomandări pentru modificarea standardelor existente pentru a se asigura 

că tehnologiile inovatoare propuse sunt acoperite de standarde. 

Instruirea și certificarea pentru executantii de foraje și instalatorii sistemelor cu schimbatoare 

de caldura este disponibilă prin organisme profesionale, dar nu include designeri sau factori 

de decizie, planificatori și alți persoane non-tehnice- a se vedea Tabelul 7.2-4. 

Suportul financiar pentru instalarea sistemelor de surse terestre este limitat în domeniile 

studiului de caz. 

O matrice de evaluare a riscurilor este utilizată pentru a evalua efectele probabile asupra 

mediului și socio-economice pe care le poate avea un sistem cu schimbator de caldura propus. 

Trei medii subterane sunt considerate, pasive, dinamice și sensibile - a se vedea Tabelul 7.2-5. 

Matricea de evaluare a riscurilor ia în considerare proiectarea, forarea, instalarea și 

funcționarea schimbatorului de caldura pentru fiecare dintre cele trei medii subterane și 

informează EIA oferind în același timp recomandări pentru selectarea și reglarea tehnologiei 

- a se vedea Tabelul 7.2-7. De asemenea, matricea de evaluare a riscurilor ia în considerare 

proiectarea, forarea, instalarea și exploatarea schimbatorului de caldura pentru diferite 

infrastructuri de clădiri - a se vedea Tabelul 7.2-6, Tabelul 7.2-8 și Tabelul 7.2-9. 

7.2. CONCLUZII ȘTIINȚIFICE 

Definirea resurselor geotermale din legislația primară și diferențierea dintre sistemele 

geotermale superficiale și celelalte se limitează la câteva jurisdicții. Schimbatoarele de caldura 

geotermale sunt reglementate prin reglementări privind planificarea, resursa de apă și 

explorarea mineralelor în cazul în care o definiție a resurselor geotermale lipsește din 

legislația primară. 

Există un proces de autorizare multiplă pentru realizarea schimbatoarelor de caldura 

geotermale cu buclă deschisă, care nu este direct și implică mai multe autorități. 

Reglementările din domeniul construcțiilor se referă la instalarea sistemelor de încălzire și 

răcire a energiei regenerabile, dar schimbatoarelor de caldura geotermale nu sunt 

menționate în mod specific în obiectivele politicii naționale privind Energia Regenerabila. 

Există standarde adecvate pentru proiectarea, materialele, echipamentele și instalarea 

sistemelor schimbatoarelor de caldura geotermale. Există puține stimulente financiare pentru 

instalarea schimbatoarelor de caldura geotermale. 

Matricea de evaluare a riscurilor oferă recomandări și un instrument de sprijinire a deciziilor 

pentru autoritățile de reglementare și pentru construirea companiilor de gestionare a 

energiei. 

Nu există standarde specifice privind tehnologiile geotermale pentru clădirile istorice, iar 

cerințele de conservare trebuie evaluate în fiecare caz în parte. 
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Tabelul 7.2-1 Rezumatul legislației aplicabile în site-urile demonstrative 

LEGISLATIE Spania Germania Belgia Irlanda Grecia Croatia 

ENERGIA GEOTERMALA       

Energia geotermală 
definită în legislație 

X √ √ X √ √ 

Definitia energiei 
geotermale de mica 
adancime 

X √ √ X √ √ 

Legislatia de baza cu privire 
la energia geotermala de 
mica adancime 

X √ √ X √  

Legislație locală / 
administrativă specifică 

X √ X X  X 

LICENȚĂ ȘI AUTORIZAȚII       

Sistem de licentiere pentru 
instalatiile sistemului GSHP 

X √ √ X √ X 

Notificare sau înregistrare √ X  X  X 

Diferențierea sistemului √ √ √  √ X 

Capacitate instalata? √ - 70KW X √ - 200kW X √ X 

Rata de extragere a căldurii 
răcire? 

X √ X X X X 

Altele X √ X X X X 

Timpul de procesare 
pentru buclă închisă sau HE 
coaxial 

X 1-3 luni 3-6 luni X 1-3 luni X 

Costuri √ 100 – 500 €  X 100 € X 

AUTORIZATII DE FORAJ √ √ X X √ X 

Care sunt costurile 
specifice de foraj 

 √  X Incl. de 
mai sus 

X 

Timp necesar pentru 
depunere si aprobare 

 1-3 luni  X 1-3 luni X 

PLANIFICAREA - PERMISE 
DE CONSTRUCTII Necesar 

X X √ X √ X 

Care este timpul necesar 
de procesare 

   X  X 

Care este costul    100-500 € X €500 X 

CERINTE EIA & EIS  √  √  √ 

Sunt EIS/EIA exceptate 
pentru sistemele cu bucla 
inchisa sau schimbatoarele 
coaxiale? 

√ X √ √  √ 

Se aplica EIA/EIS la 
sistemele bazate pe 
utilizarea apei subterane in 
sistem deschis? 

√ √ √ √  √ 

EIA – EIS Termen pentru 
aprobare 

3-6 luni  Până la 6 luni 3 luni   

CERINȚE DE 
MONITORIZARE 

√  √ - OL √ - OL √ - OL √ - OL 

Monitorizarea sistemelor 
cu buclă închisă 

√ > 70KW  X X X X 

Frecvența de monitorizare 
și cerințele de transmitere? 

     Anual 

Parametrii de monitorizare Energie și 
Putere 

Temperatură 
și Caldură 

extrasă sau 
nivelul apei 
subterane 

Temperatură 
și Debit 

Temperatură 
și Debit 

Volumul 
apei 
extrase si 
Volumul 
apei 

Volumul 
apei extrase. 
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șiDebit 
(>50kW) 

reinjectat
e 

Tabelul 7.2-1 Rezumatul legislației aplicabile în site-urile demonstrative (partea II) 

LEGISLATIE Serbia 
Bosnia & 

Hertegovina 
Italia Romania Elvetia 

ENERGIA GEOTERMALA      

Energia geotermală definită în 
legislație 

√ √ √ X √ 

Definitia energiei geotermale 
de mica adancime 

√ X √ X √ 

Legislatia de baza cu privire la 
energia geotermala de mica 
adancime 

√  √ X X 

Legislație locală / 
administrativă specifică 

X  √ X X 

LICENȚĂ ȘI AUTORIZAȚII      

Sistem de licentiere pentru 
instalatiile sistemului GSHP 

√ √ √ ->50kW - 
Venetia 

X √ 

Notificare sau înregistrare   √- Florenta / 
Padova 

X X 

Diferențierea sistemului X X √  X 

Capacitate instalata? X X √ - 100kW X X 

Rata de extragere a căldurii 
răcire? 

X X X X X 

Altele √  √ - Temp X X 

Timpul de procesare pentru 
buclă închisă sau HE coaxial 

2 luni & 1 an  90 zile X 2 luni 

Costuri 500 €  100 € X 100 – 300 CHF 

AUTORIZATII DE FORAJ √ √ √ √ √ 

Care sunt costurile specifice 
de foraj 

Incl. de mai sus Fara Costuri 30 zile 30 zile 2 saptamani 

Timp necesar pentru 
depunere si aprobare 

2 luni 30 zile 100 € 100 € Gratuit 

PLANIFICAREA - PERMISE DE 
CONSTRUCTII Necesar 

√ √ √ √ √ 

Care este timpul necesar de 
procesare 

2 ani pentru 
utilizarea 
permisului 

30 zile 30 zile 5 saptamani 2 luni 

Care este costul   1% din costul 
proiectului 

 100 € Variabil 

CERINTE EIA & EIS     X 

Sunt EIS/EIA exceptate pentru 
sistemele cu bucla inchisa sau 
schimbatoarele coaxiale? 

X  √ X √ 

Se aplica EIA/EIS la sistemele 
bazate pe utilizarea apei 
subterane in sistem deschis? 

X  √ √  

EIA – EIS Termen pentru 
aprobare 

2 luni   30 zile  

CERINȚE DE MONITORIZARE   √ X X 

Monitorizarea sistemelor cu 
buclă închisă 

X  √>100kW X X 

Frecvența de monitorizare și 
cerințele de transmitere? 

√  Numai OL   Anual   

Parametrii de monitorizare √ Este 
necesara 
monitorizarea la 
TRT, nu si la CL 

 Temp., 
Randament, 
Consum de 
putere 

 Temp si Flux 
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Tabelul 7.2-2 Rezumatul regulamentului aplicabil în locurile de studiu de caz 

REGULAMENT Spania Germania Belgia Irlanda Grecia Croatia 

ENERGIA GEOTERMALA       

Definiții stabilite în reglementările 
care caracterizează sistemele GSHP 

X X √ X √ X 

Adancimi X √ - pana la 
400m 

√ - 100 la 
150m 

√  X X 

Limite legal X √ √ X √ X 

ATES - Apă subterană - Sisteme cu 
buclă deschisă 

X √ √ X √ X 

BTES - sisteme de buclă închisă  √ √ X √ X 

Temperatura X X √ - OL X √ X 

Capacitate instalată / dimensiune X √ - 30w √ - 200kW X √ X 

Rata de extracție a căldurii X √ - 100 – 150 
kWh m/a 

√ - OL X X X 

MEDIUL INCONJURATOR       

Restricții la sol aplicabile cu privire la 
forare 

√ √ - deasupra 
primului 
acvifer 

X X √ X - Zona 3 

Construcții de foraj - excavații - 
terasamente 

√ √ √ X √  

Restricție principală în ceea ce 
privește colectorii GSHP și acviferele 
de apă subterană 

 √ √ X   

Restricții privind colectorul GSHP în 
APS, ariile protejate (WFD) 

√ EIS √ √ - Interzis X  √ - Zona 1 

Restricții în ceea ce privește extracția 
și / sau injecția căldurii 

X √ √ - În 
principal OL 

X X  

Care sunt reglementările cu privire la 
următoarele aspecte 

      

Injectarea căldurii în sol X √ 
√ - VLAREM 

X X  

Utilizarea materialului de injecție X √ √ X X  

REGULAMENT CONSTRUCTII       

Regulamentul de punere în aplicare a 
EPBD 

3-6 luni √ √ √ √ √ 

Nivelurile integrării tehnologiilor 
regenerabile pentru H & C în 

√ √ √ √ X √ 50% TED - 
Geothermal 

Construcție nouă rezidențială √ - 40 
până la 

70% DHW 

√ - 50% H&C √ - 
10kWh/m2/a
n 

√ - 
10kWh/m

2/an 

X X – N/A dacă 
4 m2 ST în 
prezent 

Constructie noua nerezidentiala √ - 40 
până la 

70% DHW 

√ - 50% H&C √ - 
10kWh/m2/a
n 

 X X – N/A if 4 
m2 ST 
present  

Cladiri din sectorul public √ - 40 
până la 

70% DHW 

√ - 50% H&C √ - 
10kWh/m2/a
n 

 X X – N/A if 4 
m2 ST 
present  

Renovare √ - 40 la 
70% DHW 
dacă>1,00

0m2 

√ - 15% H&C √ - 
10kWh/m2/a

n 

X X √  – 10% 
TED sau RES 

instalat 

Renovarea și conservarea clădirilor 
istorice 

X  X X X  

Niveluri cuantificate in mod specific 
pentru integrarea pompelor de 
caldura geotermale? 

X √ - COP ≥4 √ - 85% din 
încălzire cu 
SPF ≥4 

X - COP 
≥2.5 

X √ 

Norme privind renovarea și 
conservarea clădirilor istorice 

√ X X X √ √ 
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Există reglementări care privesc 
modernizarea sistemelor H & C în 
clădirile istorice 

X X X X √ √ 

 

Tabelul 7.2-2 Rezumatul regulamentului aplicabil în locurile de studiu de caz (partea II) 

REGULAMENT Serbia 
Bosnia & 

Hertegovina 
Italia Romania Elvetia 

ENERGIA GEOTERMALA      

Definiții stabilite în 
reglementările care 
caracterizează sistemele GSHP 

X  √ - UNI X X 

Adancimi X  X X X 

Limite legal X  X X X 

ATES - Apă subterană - Sisteme 
cu buclă deschisă 

X  X X X 

BTES - sisteme de buclă închisă X  X X  

Temperatura X  √ - UNI X √ <1.5° C ret 

Capacitate instalată / dimensiune X  X X X 

Rata de extracție a căldurii X  √ - UNI  X 

MEDIUL INCONJURATOR      

Restricții la sol aplicabile cu 
privire la forare 

X X   X 

Construcții de foraj - excavații - 
terasamente 

√ – trebuie 
obtinuta 

licenta de 
explorare 

√ √ - 30m 
adancime 

 X 

Restricție principală în ceea ce 
privește colectorii GSHP și 
acviferele de apă subterană 

X X  √ Re-
Injectare 

√ <10% GW 
Flux 

Restricții privind colectorul GSHP 
în APS, ariile protejate (WFD) 

X X √  - 200m de 
la sursa de 

apa 

√ EIS √ 

Restricții în ceea ce privește 
extracția și / sau injecția căldurii 

X  X  √  > 4 probe 

Care sunt reglementările cu 
privire la următoarele aspecte 

X     

Injectarea căldurii în sol X  X  X 

Utilizarea materialului de injecție X  √  X 

REGULAMENT CONSTRUCTII      

Regulamentul de punere în 
aplicare a EPBD 

√  √ √ √ 

Nivelurile integrării tehnologiilor 
regenerabile pentru H & C în 

X  
√ - 50% DHW 

– 35% TED 

X √ - 20% 

Construcție nouă rezidențială X  
√ - 50% DHW 

– 35% TED 

X √ - 20% 

Constructie noua nerezidentiala X  
√ - 50% DHW 

– 35% TED 

X √ - 20% 

Cladiri din sectorul public X  
√ - 38.5% 

TED 

X √ - 20%  

Renovare X  
√ - 50% DHW 

– 35% TED 

X X 

Renovarea și conservarea 
clădirilor istorice 

√ √ X X X 
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Niveluri cuantificate in mod 
specific pentru integrarea 
pompelor de caldura 
geotermale? 

X  X X X 

Norme privind renovarea și 
conservarea clădirilor istorice 

√ √ √  X 

Există reglementări care privesc 
modernizarea sistemelor H & C în 
clădirile istorice 

X  √  X 
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Tabelul 7.2-3 Rezumatul măsurilor de politică aplicabile în domeniile studiului de caz 

POLITICA Spania Germania Belgia Irlanda Grecia Croatia Serbia Bosnia & 
Hertegovina 

Italia Romania Elvetia 

Politica națională            

Ce obiective GSHP sunt 
stabilite în Planul național de 
acțiune privind energia 
regenerabilă (ktoe până în 
2020) 

40.5 521 X X 50 X   522   

Care este contribuția din 2014 
(ktoe) 

16 334 X X 151.7 X   71 8  

Ați stabilit ținte pentru anul 
2030 S-au stabilit obiective 
pentru H & C sau GSHP? 

 X √ X X X   √  X 

Politica locală            

Este implementată o strategie 
privind energia din surse 
regenerabile sau un plan de 
acțiune privind energia 
durabilă? 

 X   X √     √ 

Documentul stabilește 
obiective clare pentru 
sistemele GSHP? 

X    X X     X 

Sunt disponibile datele de 
piață locale GSHP? 

X √  √ - v. 
basic 

X X     X 

Există o politică de planificare 
a spațiului subteran în zona 
locală a sistemelor? 

 √ X X X X     X 

Planurile conțin un element 
geotermal / GSHP? 

 X X X       X 
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Tabelul 7.2-4 Rezumatul instruirii și certificării în domeniile studiului de caz 

POLITICA Spania Germania Belgia Irlanda Grecia Croatia Serbia Bosnia & 
Hertegovina 

Italia Romania Elvetia 

Instruire            

Formare națională pentru designeri √ X X X X X X √ X X √ 

Instruire națională pentru executanti de foraje și 
contractori 

X √ √ X X X X √ X X √ 

Instruire pentru instalatori X X √ √ X X √ √ X X √ 

Instruirea factorilor de decizie X X  X   X X X X X 

Certificare            

Certificare necesara  pentru designeri X X  X X √ √ √ √ X X 

Certificarea necesara pentru executantii de  
foraje și contractori 

X √ √ X X √ X √ √ X √ 

Certificarea necesară pentru instalatori X X √ √ X X X √ X X X 

Certificarea echipamentului GSHP X √  √ X X X √ X X √ 

 

Tabelul 7.2-5 Clasificările de mediu pentru matricea de evaluare a riscurilor 

Tip Categorie Descriere Exemplu 

M
E

D
IU

 
IN

C
O

N
JU

R
A

T
O

R
 

A Pasiv Condiții închise deasupra apei 

B Dinamic Mediul geologic și hidrogeologic activ - sub masa de apă 

C Sensibil Zona de protecție a apelor subterane, zone marcate cu vulnerabilitate ridicată, situri Natura 2000, zone 
speciale de conservare. 
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Tabelul 7.2-6 Clasificarea infrastructurii clădirilor pentru matricea de evaluare a riscurilor 

Tip Categorie Descrierea   Exemplu 

IN
FR

A
ST

R
U

C
T

U
R

A
 C

LA
D

IR
II

 

D 

 

Residential D1  Casa pentru o singura familie Bazat pe starea izolatiei clădirilor și tipurile de ferestre - 
Sarcina 1.4 

 D2  Apartament sau clădire de 
apartamente 

E 

 

Comercial E1  Cladire de birouri Tipul izolatiei si tip fereastra - încărcare redusă de caldura 
datorită încărcărilor interne - Încărcături de răcire ridicate 

 E2  Cladire publica 

E3  Facultatea de îngrijire a sănătății 

F Constructie 
istorica/protejata 

  Patrimoniul național, clădirile listate, clădirile istorice 
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Tabelul 7.2-7 Matricea de evaluare a riscurilor pentru diferite medii subterane cu considerații pentru proiectarea, forarea și instalarea și 
funcționarea GSHE 

Categorie 
SEC 

Subsurface 

Caracterizarea terenului Collector Design & Space 

A 

 

 

 

 

 

Evaluarea locatiei care 
identifică condițiile exacte 

de subteran într-un 
amplasament ar trebui 

efectuată pe baza 
clasificării subterane 

CHEAP-GHSP (FAU-PARMAT 
Classification D1.4) 

Colectorul elicoidal și 
coaxial sunt potrivite în 

condițiile solului de 
deasupra nivelului apei. 
Luarea în considerare a 
proprietăților termice 

specifice  condițiilor de bază 
pentru a maximiza eficiența 

colectorului și pentru a 
facilita procesul de 

proiectare. 

Colectorul de deasupra 
nivelului apei favorizează 

folosirea sistemului de 
amplificare (sistemul 

convențional sau îmbunătățit 
EasyDrill) sau utilizarea 
tehnologiei de strângere 

directă 

Tehnologia de strângere directă 
asigură cea mai mică cantitate 

de perturbații la sol cu 
materiale cu utilizare limitată și 

echipamente de foraj. 

Estimarea potențialului 
proprietăților termice ale solului 

pentru a modela mărimea și 
configurația probabilă a 

colectorului utilizând software-
ul CHEAP-GSHP DSS sau 

software-ul specializat. Designul 
colectorului trebuie să se 

potrivească cu încărcătura de 
încălzire sau răcire identificată 

și să faciliteze un proces de 
selecție adecvat. 

B 

 

În cazul în care apa 
subterană poate fi prezentă 

în solul unui anumit 
amplasament, ar trebui 
luate in in considerare 

impactul ratelor de extracție 
a căldurii și performanța 

sistemului in etapele inițiale 
de proiectare 

În cazul în care apa 
subterană este prezentă în 

subsol, completarea 
colectorului ar trebui să 

includă utilizarea 
materialului de îmbinare în 
conformitate cu EN 17628: 
2015 Acesta ar trebui să fie 

utilizat atât pentru 
colectoare elicoidale cât și 

colectoare coaxiale 

În cazul în care se așteaptă apã 
subteranã în timpul finalizãrii 

colectorului, trebuie pus în 
aplicare un sistem adecvat de 

gestionare a scurgerilor de apã 
din operațiunile de foraj. 

Aceasta poate include 
recircularea apei. 

Colectoarele instalate în zonele 
cu acvifere existente sau zone 

sensibile din punct de vedere al 
mediului ar trebui să fie 

realizate în conformitate cu 
reglementările locale privind 

construcția și completarea 
sistemelor de schimbătoare de 

căldură cu sursă la sol 

În cazul în care sunt planificate 
HE coaxiale, luați în considerare 

curenții electrici în pământ și 
necesitatea protecției catodice / 

anodice. Standarde locale și 
protocoale privind protecția 

anodică și catodică. 

C Evaluați restricțiile impuse pentru finalizarea sistemelor 
geotermale în zonele sensibile - efectuați o evaluare 

detaliată a riscului. În cazul în care sistemele sunt permise 
în zonele de protecție a mediului, trebuie luată în 

considerare o metodologie adecvată de forare a colectorilor 
și o strategie de realizare a colectorilor.  
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Tabelul 7.2-8 Evaluarea riscurilor pentru diferite tipuri de clădiri cu considerații pentru proiectarea, forarea și instalarea și funcționarea GSHE 

Construcția și funcționarea GSHP  

 Foraj și lucrări de terasament Extracția și descărcarea de căldură 

 

 

 

 

Determinați forța de formare și rata 
probabilă a penetrărilor. 

În cazul în care este de așteptat o 
grosime superioară sau un material 
neconsolidat, forarea poate lua în 

considerare o singură metodă de găurire 
cu sfredel sau strângerii.  A se lua in 

considerare utilizarea apei atunci cand 
se intalnesc straturi mai greu de 

penetrat (pietriș, bolovani) pentru a 
depăși aceste probleme. 

În cazul în care aceste sedimente 
neconsolidate sunt prezente pe o rocă 
tare, pot fi necesare mai multe tehnici 
pentru a finaliza un colector, cum ar fi 
utilizarea de piling sau foraje în partea 

suprafeței superficiale și forarea 

 

 

 

 

 

Pe baza caracteristicilor condițiilor 
de teren, luați în considerare 
tehnicile adecvate de forare:  

 

Diametru larg cu sistem de foraj 
ușor pentru instalarea colectorului 

Helix. Cele mai potrivite pentru 
formațiunile neconsolidate și 

colectoarele superficiale. 

Roto-Vibro foraj pentru instalarea 
schimbătoarelor de căldură 

coaxiale. Ppotrivite cel mai bine 
pentru materiale neconsolidate sau 
în cazul în care este necesar impact 

minim de foraj. 

Utilizarea colectorului elicoidal necesită păstrarea 
distanței spirale (pitch) pentru a asigura o 

performanță adecvată. Este necesară luarea în 
considerare a utilizării distanțierelor de țevi de tip 

helix. Umplerea gropilor de găuri pe care a fost 
instalată helixul trebuie să se realizeze din partea 

inferioară a puțului de foraj utilizand pompa de 
injecție. 

S-au evaluat condițiile termice ale 
solului pentru a asigura o livrare 

adecvată a încălzirii și răcirii unde 
colectorul propus este deasupra 

nivelului apei. Cererea instantanee sau  
de vârf la colector este un parametru 

critic de proiectare care afectează 
funcționarea pe termen lung. 

Utilizarea tehnologiei de consolidare a pilonului cu 
jet de apă trebuie să ia în considerare utilizarea 

apei în amplasament. Acest lucru poate fi realizat 
printr-un sistem de recirculare a apei și printr-un 
rezervor de apă sau printr-o alimentare separată 
cu apă cu un debit adecvat. Operațiunile de foraj 

trebuie să ia în considerare zonele în care apa 
poate fi pierdută în subsol și să fie disponibilă o 
sursă de alimentare adecvată pentru a atenua 

acest lucru. 

 

Luați în considerare condițiile hidrogeologice și 
înălțimea mesei de apă. Efectuați prevederi pentru 

o metodologie adecvată de forare - Toate 
tehnologiile de foraj CHEAP-GSHP pot fi adecvate 
cu un potențial mai redus de impact asupra apei 

subterane 

Evaluarea pentru a determina condițiile 
hidrogeologice specifice sitului, 

gradientul de debit GW, deoarece 
acestea sunt importante în cazul 

apropierii de alți colectori geotermali 
de locatia d-voastra. 
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rotativă cu tricon, în formațiunea de 
rocă tare. Funcționarea colectorului în zone 

sensibile din punct de vedere al 
mediului ar trebui să ia în considerare 

minimizarea oricăror vârfuri ridicate ale 
temperaturii în stadiul operațional. 

Extracția de căldură și injecția la sol ar 
trebui luate în considerare în contextul 

oricărei reglementări locale care ar 
putea fi aplicabilă. În cazul în care se 

aplică restricții privind extracția și 
injectarea de căldură, poate fi necesar 

un model operațional detaliat al 
colectorului pentru a demonstra 
impactul minim asupra mediului. 

Dezvoltați programe detaliate de forare care 
minimizează impactul negativ asupra mediului 
sensibil. Acest lucru trebuie să ia în considerare 

forajul cu spumă sau polimer, utilizand materiale 
de foraj biodegradabill pe cat posibil  
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Tabelul 7.2-9 Evaluarea riscului pentru diferite tipuri de clădiri cu considerații legate de 
caracteristicile clădirilor și aspectele de integrare ale sistemului GSHP 

Categorie 
SEC 

Cladire 

Caracteristicile 
cladirii 

Integrare HP 

D D1 Utilizarea 
tehnologiei pompei 
de căldură în 
scenariile de 
modernizare ar 
trebui să ia în 
considerare 
structura clădirii și 
potențialul de 
integrare a 
tehnologiei HP cu 
alte surse 
regenerabile. În 
cazul înlocuirii 
sistemului de 
pompe de căldură 
de la sol și a 
tehnologiei 
existente de 
încălzire sau răcire, 
ar trebui incluse 
avantajele instalației 
pe baza costurilor 
de funcționare ale 
instalației și a 
economiilor totale 
realizate cu 
sistemele de surse 
de la sol. 

Caracterizați sarcina 
HP așteptată bazată 
pe alte tehnologii 
propuse / utilizate, 
asigurându-vă că 
utilizarea sistemelor 
hibride este 
maximizată și că HP 
este integrat cu alte 
tehnologii. 

În cazul în care 
proiectele 
rezidențiale sau 
nerezidențiale noi 
construite 
utilizează 
tehnologia pompei 
de căldură cu sursă 
la sol, sistemul de 
încălzire și răcire 
selectat trebuie să 
țină seama de 
sistemul GSHP și să 
fie completat în 
conformitate cu 
reglementările și 
specificațiile locale 
privind clădirile noi 

Integrarea GSHP ca 
parte a 
modernizărilor 
clădirilor trebuie să 
ia în considerare 
sistemul propus de 
încălzire și răcire. 
Instalarea trebuie 
să respecte 
normele și 
reglementările 
privind cerințele 
pentru 
modernizarea 
clădirilor și să ia în 
considerare 
optimizarea 
furnizării de căldură 
la temperaturi mai 
scăzute, acolo unde 
este posibil. În 
cazul în care nu 
sunt realizabile 
temperaturi scăzute 
de proiectare 
interioară, ar trebui 
luată în considerare 
utilizarea unor 
pompe de căldură 
cu temperatură 
ridicată dezvoltate 
ca parte a 
proiectului CHEAP-
GSHP. Acestea pot 
utiliza 2 cicluri 
separate 
(temperatură joasă 
și înaltă) și pot 
îmbunătăți 
eficiența pompei de 
căldură. 

D2 

E E1 

E2 

E3 Detaliile zilnice de 
funcționare pentru 
încălzirea și răcirea 
lunare pentru o 
clădire istorică - 
utilizarea pompei de 
căldură la 
temperaturi ridicate 
poate fi mai 
potrivită pentru 
cerințele de 
temperatură 
ridicată. Utilizarea 
pompei de căldură 
transcritice de CO2 
Galletti poate oferi 
economii în 
operațiunile de 
răcire și încălzire 
fata de tehnologiile 
existente sau 
competitive 

F Nivelul general de 
izolație va fi de 
obicei mai sărac în 
comparație cu 
sistemele noi de 
construcție ca 
urmare a statutului 
enumerat / istoric al 
clădirii care necesită 
păstrarea finisajului 
clădirii existent. 
Proiectul de 
integrare GSHP ar 
trebui să se 
concentreze asupra 
potențialului de 
integrare a pompei 
de căldură de înaltă 
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temperatură 
Galletti, potrivită 
pentru temperaturi 
mai ridicate. 

Este posibil ca 
aspectele legate de 
clădirile istorice, 
inclusiv ferestrele și 
alte măsuri menite 
să îmbunătățească 
eficiența clădirilor 
(reducerea punților 
termice, a 
etanșeității la aer), 
să nu poată fi 
modificate. Sistemul 
de proiectare 
trebuie să ia în 
considerare modul 
în care acestea pot 
afecta profilul 
general operațional 
al unui sistem GSHP. 

Evaluați caracteristicile clădirii și 
infrastructura sistemului de încălzire și 
răcire existente. Multe dintre 
infrastructurile existente nu pot fi 
modificate în cazul clădirilor istorice. Este 
necesar să se ia în considerare impactul 
vizual al tehnologiilor de încălzire și de 
răcire și să se propună un plan de 
proiectare final autorităților responsabile 
de patrimoniu. Utilizarea unei pompe de 
căldură la temperatură înaltă va facilita 
integrarea fără întreruperi a tehnologiei 
pompei de căldură în sistemele de 
construcție istorice. 

 

O evaluare sistematică a impactului tehnologiilor Cheap-GSHP, atât asupra mediului natural, 

cât și asupra mediului uman, a fost efectuată pentru fiecare dintre site-urile reale de studiu 

de caz. Mai mult, acest studiu a urmărit identificarea măsurilor de atenuare implementate ca 

parte a fazei de construcție și operare a dezvoltărilor pentru a reduce impactul. 

Metodologia EIM aplicată include baza pentru evaluarea impactului și a riscurilor în diferitele 

subiecte abordate: Solurile și geologia, Hidrologia și hidrogeologia [3], Calitatea aerului [4], 

Zgomotul și vibrațiile [5,6,7], Traficul și transport, și Peisaj și vizuale. 

Rezultatele evaluării pentru fiecare dintre site-urile reale de studii de caz au fost obținute 

luând în considerare: 

 definirea condițiilor de bază și a mediului de primire; 

 evaluarea riscurilor potențiale în timpul construcției (faza de foraj și faza de lucrări de 
suprafață) și funcționarea sistemelor aferente studiilor de caz; 

 evaluarea gradului în care mediul existent ar fi afectat sau modificat prin introducerea 
și funcționarea îmbunătățirilor propuse (scenariul "fără îmbunătățiri" vs. scenariul cu 
îmbunătățiri) ; 

 identificarea măsurilor de atenuare aplicate ca parte a fazei de construcție și de 
exploatare a dezvoltărilor pentru a reduce impactul. 

Metodologia aplicată în identificarea și evaluarea impacturilor potențiale în toate subiectele 

relevante a inclus o evaluare calitativă a riscului în care au fost luate în considerare 

probabilitatea apariției unui impact și amploarea impactului, dacă ar fi avut loc. 
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Rezumatul general al rezultatelor EIM este inclus în tabelele următoare, unul pentru fiecare 

dintre site-urile reale de studiu de caz. 

Aceste tabele rezumative oferă o imagine de ansamblu asupra impactului potențial evaluat și 

asupra măsurilor de atenuare identificate. Tabelele constituie un instrument util de referință 

în beneficiul persoanelor implicate în aplicațiile viitoare ale tehnologiilor Cheap-GSHP. 
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Tabelul 7.2-10 Site demonstrativ nr. 1 (Spania):  Universitatea Politehnică (Valencia) 

Subiect EIA 
Probabilitatea 

de apariție 
Descrierea impactului 

Importanța 

impactului 
Amploarea și natura impactului 

Solurile și geologia Medie Eroziune / îndepărtarea solurilor și 

a subsolurilor în timpul construcției 

și forării 

Vagă Nu există impact sau alterare în mediul geologic existent datorită naturii superficiale a operațiunilor de foraj. 

Mică Contaminarea solurilor și 

subsolurilor de la decopertarea 

terenului pentru a fora GHE  

Moderată Nu se așteaptă nici un impact de la potențialul de contaminare a solurilor și subsolurilor, deoarece nu există date despre o 

contaminare anterioară și nici nu a fost înregistrată la fața locului. 

Mică Scurgeri de combustibili etc. în 

soluri și subsoluri 

Moderată Nu se anticipează nici un impact deoarece nici un combustibil nu a fost depozitat pe șantier în timpul operațiunii de forare. 

Hidrologie și 

Hidrogeologie 

Mare Creșterea temperaturii GW în 

timpul fazei de operare 

Moderată Nici o modificare a circuitului apelor subterane, a direcției de curgere sau a nivelului apei; și nici o poluare sau schimbare a 

chimiei apei fie în apa subterană, fie în apa de suprafață. 

Mică Scurgeri de combustibili de la 

forare și îndepărtarea pămantului 

Moderată Nu se așteaptă nici un impact, deoarece pe parcursul operațiunilor de foraj nu s-au stocat combustibili. 

Mică Scurgeri ale fluidului de lucru Mică Nu există potențial de impact deoarece lichidul colector utilizat a fost apă fără glicol 

Calitatea aerului Moderată Generare de praf și alte emisii în 

faza de construcție 

Vagă Emisii minime de praf, traficul generat de construcție și emisiile de combustie numai în faza de construcție. 

Zgomot și vibrații Moderată Creșterea nivelului de zgomot de la 

mașini în faza de construcție 

Limitată 

(Zgomot) 

 

Nivelurile de zgomot generate de mașină de forat numai în timpul fazei de construcție temporară. 

Moderată Creșterea vibrațiilor rezultate din 

operațiile de foraj 

Neglijabilă Vibrația ar putea fi percepută doar la clădirile situate în apropierea locului, însă este imperceptibilă ca urmare a distanțelor 

mari până la receptorii potențiali. 

Trafic și Transport Mică Nivel mai ridicat de trafic în 

comparație cu situația anterioară 

generată în timpul fazei de 

construcție 

Limitată/Neglija

bilă 

În limita a ± 10% din traficul inițial în vecinătatea amplasamentului. Impact temporar asupra circulației rutiere și a pietonilor, 

în principal ca urmare a transportului de echipamente și materiale către amplasament. Traficul aproape zero în faza 

operațională (în principal pentru întreținere). Nu există receptori sensibili. Rețeaua rutieră nu este afectată. Nivel scăzut de 

referință al traficului pietonal. 

Peisaj și vizual Mică Pierderea sau modificarea foarte 

mică a unuia sau mai multor 

elemente-cheie / trăsături / 

caracteristici ale condițiilor inițiale. 

Limitată/Neglija

bilă 

Schimbarea va fi greu perceptibilă, apropiindu-se de "nici o schimbare" având în vedere distanța receptorilor, lipsa vederii 

directe la șantierul de construcție și natura temporară a lucrărilor. 
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Tabelul 7.2-11 Site demonstrativ nr. 2 (Grecia): Clădirea de birouri CRES (Pikermi) 

Subiect EIA 
Probabilitatea 

de apariție 
Descrierea impactului 

Importanța 

impactului 
Amploarea și natura impactului 

Solurile și 

geologia 

Medie Eroziune / îndepărtarea solurilor și a 

subsolurilor în timpul construcției și 

forării 

Vagă  Unele pierderi de rocă sau soluri fără impact pe termen lung ca urmare a îndepărtării permanente a pamăntului extras și a 

materialului suprapus. 

Medie Contaminarea solurilor și subsolurilor de 

la decopertarea terenului pentru a fora 

GHE  

Moderată Nu se așteaptă nici un impact de la potențialul de contaminare a solurilor și subsolurilor, deoarece nu există date despre o 

contaminare anterioară și nici nu a fost înregistrată la fața locului.However former construction and demolition waste was 

encountered as part of the drilling operations 

Medie Scurgeri de combustibili etc. în soluri și 

subsoluri 

Moderată Nu se anticipează nici un impact deoarece nici un combustibil nu a fost depozitat pe șantier în timpul operațiunii de forare. 

Hidrologie și 

Hidrogeologie 

Moderată Creșterea temperaturii GW în timpul 

fazei de operare 

Slabă Nici o modificare a circuitului apelor subterane sau a direcției de curgere. Nivelul apei poate varia în funcție de funcționarea 

sistemului cu buclă deschisă. Cu toate acestea, temperaturile de funcționare scăzute ale colectorului și randamentul redus 

de pompare din sistemul OL vor conduce la un impact redus. Este posibilă o schimbare redusă a chimiei apei în apele 

subterane saline. 

Mică Scurgeri de combustibili de la forare și 

îndepărtarea pămantului 

Moderată Nu se așteaptă nici un impact, deoarece pe parcursul operațiunilor de foraj nu s-au stocat combustibili.  Cu toate acestea, 

nu se poate determina potențialul forajului de sondă în condițiile hidrogeologice. 

Mică Scurgeri ale fluidului de lucru Mică Nu există potențial de impact deoarece lichidul colector utilizat a fost apă fără glicol 

Calitatea aerului Moderată Generare de praf și alte emisii în faza de 

construcție 

Vagă Emisii minime de praf, traficul generat de construcție și emisiile de combustie numai în faza de construcție. Impactul este 

posibil să fie perceptibil în zonele rezidențiale care au vedere spre imediata vecinătate a sitului. 

Zgomot și 

vibrații 

Moderată Creșterea nivelului de zgomot de la 

mașini în faza de construcție 

Mică  Nivelurile de zgomot generate de mașina de forat și excavații de funcționare numai în timpul fazei de construcție 

temporară. Impactul este probabil să nu fie semnificativ din cauza prezenței unor zgomote de fond potențial mai mari din 

zona industrială ușoară. 

Moderată Creșterea vibrațiilor rezultate din 

operațiile de foraj 

Neglijabilă  Vibrația ar putea fi percepută doar la clădirile situate în apropierea locului, însă este imperceptibilă ca urmare a distanțelor 

mari până la receptorii potențiali. 

Trafic și 

Transport 

Mică Nivel mai ridicat de trafic în comparație 

cu situația anterioară generată în timpul 

fazei de construcție 

Limitată/Neglija

bilă 

În limita a ± 10% din traficul inițial în vecinătatea amplasamentului. Impact temporar asupra circulației rutiere și a 

pietonilor, în principal ca urmare a transportului de echipamente și materiale către amplasament. Traficul aproape zero în 

faza operațională (în principal pentru întreținere). Nu există receptori sensibili. Rețeaua rutieră nu este afectată. Nivel 

scăzut de referință al traficului pietonal. 

Peisaj și vizual Moderată Pierderea sau modificarea foarte mică a 

unuia sau mai multor elemente-cheie / 

trăsături / caracteristici ale condițiilor 

inițiale. 

Mică Schimbarea va fi greu perceptibilă, apropiindu-se de "nici o schimbare" dată fiind distanța dintre receptorii rezidențiali care 

pot avea viziuni directe asupra șantierului. Cu toate acestea, caracterul temporar al lucrărilor exclude orice impact pe 

termen lung. 
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Tabelul 7.2-12 Site demonstrativ nr. 3 (Belgia): Eco-casa rezidențială (Putte-Mechelen) 

Subiect EIA 
Probabilitatea 

de apariție 
Descrierea impactului 

Importanța 

impactului 
Amploarea și natura impactului 

Solurile și 

geologia 

Mică Eroziune / îndepărtarea solurilor și a 

subsolurilor în timpul construcției și 

forării 

Mică Unele pierderi de rocă sau soluri fără impact pe termen lung ca urmare a îndepărtării permanente a pamăntului extras și a 

materialului suprapus. 

Mică Contaminarea solurilor și 

subsolurilor de la decopertarea 

terenului pentru a fora GHE  

Mică Nu se așteaptă nici un impact de la potențialul de contaminare a solurilor și subsolurilor, deoarece nu există date despre o 

contaminare anterioară și nici nu a fost înregistrată la fața locului. 

Medie Scurgeri de combustibili etc. în 

soluri și subsoluri 

Moderată Nu se anticipează nici un impact deoarece nici un combustibil nu a fost depozitat pe șantier în timpul operațiunii de forare, 

deoarece stocarea combustibilului a fost minimizată și, dacă este necesar, numai prin utilizarea pe rezervoarelor adiționale. 

Hidrologie și 

Hidrogeologie 

High Creșterea temperaturii GW în 

timpul fazei de operare 

Slabă Nici o modificare a circuitului apelor subterane sau a direcției de curgere. Cu toate acestea, temperaturile de funcționare 

scăzute ale colectorului în regim de încălzire pot avea un impact neglijabil. Unele modificări scăzute ale temperaturii globale 

a solului pot fi posibile la reîncărcarea căldurii cu ajutorul panourilor solare termice. 

Mică Scurgeri de combustibili de la forare 

și îndepărtarea pămantului 

Moderată Nu se anticipează nici un impact deoarece nici un combustibil nu a fost depozitat pe șantier în timpul operațiunii de forare, 

deoarece stocarea combustibilului a fost minimizată și, dacă este necesar, numai prin utilizarea pe rezervoarelor adiționale. 

Mică Scurgeri ale fluidului de lucru Mică Nu există potențial de impact deoarece lichidul colector utilizat a fost apă fără glicol 

Calitatea 

aerului 

Moderată Generare de praf și alte emisii în 

faza de construcție 

Vagă Emisii minime de praf, traficul generat de construcție și emisiile de combustie numai în faza de construcție. Impactul este 

posibil să fie perceptibil în zonele rezidențiale care au vedere spre imediata vecinătate a sitului. 

Zgomot și 

vibrații 

Moderată Creșterea nivelului de zgomot de la 

mașini în faza de construcție 

Mică  Nivelurile de zgomot generate de mașinade forat și excavații numai în timpul fazei de construcție temporară. Impactul este 

probabil să nu fie semnificativ din cauza prezenței screening-ului și a vegetației naturale în jurul sitului studiului de caz și a 

distanței față de potențialii receptori din apropiere care depășesc 80 de metri. 

Moderată Creșterea vibrațiilor rezultate din 

operațiile de foraj 

Neglijabilă  Vibrația ar putea fi percepută doar la clădirile situate în apropierea locului, însă este imperceptibilă ca urmare a distanțelor 

mari până la receptorii potențiali. 

Trafic și 

Transport 

Mică Nivel mai ridicat de trafic în 

comparație cu situația anterioară 

generată în timpul fazei de 

construcție 

Limitată În limita a ± 10% din traficul inițial în vecinătatea amplasamentului. Impact temporar asupra circulației rutiere și a pietonilor, 

în principal ca urmare a transportului de echipamente și materiale către amplasament. Traficul aproape zero în faza 

operațională (în principal pentru întreținere). Nu există receptori sensibili. Rețeaua rutieră nu este afectată. Nivel scăzut de 

referință al traficului pietonal. 

Peisaj și vizual Mare Pierderea sau modificarea foarte 

mică a unuia sau mai multor 

elemente-cheie / trăsături / 

caracteristici ale condițiilor inițiale. 

Minoră Schimbarea va fi greu perceptibilă, apropiindu-se de "nici o schimbare" dată fiind distanța dintre receptorii rezidențiali care 

pot avea viziuni directe asupra șantierului. Cu toate acestea, caracterul temporar al lucrărilor exclude orice impact pe 

termen lung. 
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Tabelul 7.2-13 Site demonstrativ nr. 4 (Germania): Sit-ul de testare (Erlangen) 

Subiect EIA 
Probabilitatea 

de apariție 
Descrierea impactului 

Importanța 

impactului 
Amploarea și natura impactului 

Solurile și 

geologia 

Mică Eroziune / îndepărtarea solurilor și a 

subsolurilor în timpul construcției și 

forării 

Mică  Unele pierderi de rocă sau soluri fără impact pe termen lung ca urmare a îndepărtării permanente a pamăntului extras și a 

materialului suprapus. 

Mică Contaminarea solurilor și subsolurilor 

de la decopertarea terenului pentru a 

fora GHE  

Mică Nu se așteaptă nici un impact de la potențialul de contaminare a solurilor și subsolurilor, deoarece nu există date despre o 

contaminare anterioară și nici nu a fost înregistrată la fața locului. 

Medie Scurgeri de combustibili etc. în soluri 

și subsoluri 

Moderată Nu se anticipează nici un impact deoarece nici un combustibil nu a fost depozitat pe șantier în timpul operațiunii de forare, 

deoarece stocarea combustibilului a fost minimizată și, dacă este necesar, numai prin utilizarea pe rezervoarelor adiționale. 

Hidrologie și 

Hidrogeologie 

Mare Creșterea temperaturii GW în timpul 

fazei de operare 

Slabă Nici o modificare a circuitului apelor subterane sau a direcției de curgere. Cu toate acestea, temperaturile de funcționare 

scăzute ale colectorului în regim de încălzire pot avea un impact neglijabil. Pot fi posibile mici modificări în temperatura 

solului la funcționarea pompei de căldură în modul de răcire. Sa realizat o proiectare detaliată având în vedere limitele 

temperaturilor la sol. 

Mică Scurgeri de combustibili de la forare și 

îndepărtarea pămantului 

Moderată Nu se anticipează nici un impact deoarece nici un combustibil nu a fost depozitat pe șantier în timpul operațiunii de forare, 

deoarece stocarea combustibilului a fost minimizată și, dacă este necesar, numai prin utilizarea pe rezervoarelor adiționale. 

Mică Scurgeri ale fluidului de lucru Medie Există un potențial limitat de impact de scurgere a glicolului în apele subterane, deoarece GHE sunt instalate deasupra 

nivelului masei freatice și un strat de argilă acționează ca o etanșare la acviferul de mai jos. 

Calitatea 

aerului 

Moderată Generare de praf și alte emisii în faza 

de construcție 

Neglijabilă Emisii minime de praf, traficul generat de construcție și emisiile de combustie numai în faza de construcție. Impactul este 

posibil să fie perceptibil în zonele rezidențiale care au vedere spre imediata vecinătate a sitului. 

Zgomot și 

vibrații 

Mică Creșterea nivelului de zgomot de la 

mașini în faza de construcție 

Mică 

 

Nivelurile de zgomot generate de mașina de forat și excavații numai în faza de construcție. Impactul este probabil să nu fie 

perceptibil datorită nivelurilor crescute ale zgomotului de pe drumul principal și distanței celor mai apropiați receptori. 

Mică Creșterea vibrațiilor rezultate din 

operațiile de foraj 

Neglijabilă  Vibrațiile vor fi probabil imperceptibile ca urmare a distanțelor mari până la receptorii din apropiere și de folosiri metodei 

șnecului pentru operațiile de foraj. 

Trafic și 

Transport 

Mică Nivel mai ridicat de trafic în 

comparație cu situația anterioară 

generată în timpul fazei de 

construcție 

Limitată În limita a ± 10% din traficul inițial în vecinătatea amplasamentului. Impact temporar asupra circulației rutiere și a 

pietonilor, în principal ca urmare a transportului de echipamente și materiale către amplasament. Traficul aproape zero în 

faza operațională (în principal pentru întreținere). Nu există receptori sensibili. Rețeaua rutieră nu este afectată. Nivel 

scăzut de referință al traficului pietonal. 

Peisaj și vizual Mică Pierderea sau modificarea foarte mică 

a unuia sau mai multor elemente-

cheie / trăsături / caracteristici ale 

condițiilor inițiale. 

Minoră Schimbarea va fi greu perceptibilă, apropiindu-se de "nici o schimbare" dată fiind distanța dintre receptorii rezidențiali care 

pot avea viziuni directe asupra șantierului. Cu toate acestea, caracterul temporar al lucrărilor exclude orice impact pe 

termen lung. 
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Tabelul 7.2-14 Site demonstrativ nr. 5 (Irlanda):Casa  Belfield - UCD (Dublin) 

Subiect EIA 
Probabilitatea 

de apariție 
Descrierea impactului 

Importanța 

impactului 
Amploarea și natura impactului 

Solurile și 

geologia 

Medie Eroziune / îndepărtarea solurilor și a 

subsolurilor în timpul construcției și forării 

Vagă  Unele pierderi de rocă sau soluri fără impact pe termen lung ca urmare a îndepărtării permanente a pamăntului extras și a 

materialului suprapus. 

Medie Contaminarea solurilor și subsolurilor de 

la decopertarea terenului pentru a fora 

GHE  

Mică Nu se așteaptă nici un impact de la potențialul de contaminare a solurilor și subsolurilor, deoarece nu există date despre o 

contaminare anterioară și nici nu a fost înregistrată la fața locului. 

Medie Scurgeri de combustibili etc. în soluri și 

subsoluri 

Moderată Nu se anticipează nici un impact deoarece nici un combustibil nu a fost depozitat pe șantier în timpul operațiunii de forare. 

Hidrologie și 

Hidrogeologie 

Medie Creșterea temperaturii GW în timpul fazei 

de operare 

Slabă Nici o modificare a circuitului apelor subterane sau a direcției de curgere. Nu este de așteptat niciun impact în acest caz, 

deoarece colectorul este situat deasupra nivelului GW. 

Mică Scurgeri de combustibili de la forare și 

îndepărtarea pămantului 

Mică Nu se așteaptă nici un impact, deoarece pe parcursul operațiunilor de foraj nu s-au stocat combustibili. 

Mică Scurgeri ale fluidului de lucru Slabă Există un potențial de impact deoarece lichidul colector cuprinde un amestec apă-glicol. Specificația de finalizare (prezența 

bentonitei sau nu în colectorul simplu-U nu este cunoscută). Utilizarea bentonitei la schimbătorul de căldură coaxial reduce 

semnificativ riscul de scurgere. Riscul colectorului elicoidal este scăzut deoarece este amplasat deasupra nivelului apei. 

Calitatea 

aerului 

Moderată Generare de praf și alte emisii în faza de 

construcție 

Vagă Emisiile minime de praf provin din operațiunile de foraj și de excavare, precum și cele generate de traficul echipamentelor 

de producție numai în faza de construcție. Impactul este posibil să fie perceptibil doar la birourile care au vedere la 

imediata vecinătate a sitului. 

Zgomot și 

vibrații 

Moderată Creșterea nivelului de zgomot de la mașini 

în faza de construcție 

Moderată 

 

Nivelurile de zgomot generate de mașina de forat și excavații numai în timpul fazei de construcție temporară. Impactul 

este susceptibil să fie moderat datorită aapropierii receptorilor din birourile adiacente locului de foraj. 

Moderată Creșterea vibrațiilor rezultate din 

operațiile de foraj 

Neglijabilă  Vibrația ar putea fi percepută doar la clădirile situate în apropierea locului, însă este imperceptibilă ca urmare a distanțelor 

mari până la receptorii potențiali. 

Trafic și 

Transport 

Mică Nivel mai ridicat de trafic în comparație cu 

situația anterioară generată în timpul fazei 

de construcție 

Limitată / 

Neglijabilă 

În limita a ± 10% din traficul inițial în vecinătatea amplasamentului. Impact temporar asupra circulației rutiere și a 

pietonilor, în principal ca urmare a transportului de echipamente și materiale către amplasament. Traficul aproape zero în 

faza operațională (în principal pentru întreținere). Un impact potențial asupra traficului pietonal de-a lungul principalei căi 

de acces UCD, mobilizând și demobilizând echipamentul. 

Peisaj și vizual Mare Pierderea sau modificarea foarte mică a 

unuia sau mai multor elemente-cheie / 

trăsături / caracteristici ale condițiilor 

inițiale. 

Mică Schimbarea va fi greu perceptibilă, apropiindu-se de "nici o schimbare" dată fiind distanța dintre receptorii rezidențiali care 

pot avea viziuni directe asupra șantierului. Cu toate acestea, caracterul temporar al lucrărilor exclude orice impact pe 

termen lung. 
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Tabelul 7.2-15 Site demonstrativ nr. 6 (Croația): Muzeul tehnic (Zagreb) 

Subiect EIA 
Probabilitate

a de apariție 
Descrierea impactului 

Importanța 

impactului 
Amploarea și natura impactului 

Solurile și 

geologia 

Medie Eroziune / îndepărtarea solurilor și 

a subsolurilor în timpul 

construcției și forării 

Vagă  Unele pierderi de rocă sau soluri fără impact pe termen lung ca urmare a îndepărtării permanente a pamăntului extras și a 

materialului suprapus. 

Medie Contaminarea solurilor și 

subsolurilor de la decopertarea 

terenului pentru a fora GHE  

Mică Nu se așteaptă nici un impact de la potențialul de contaminare a solurilor și subsolurilor, deoarece nu există date despre o 

contaminare anterioară și nici nu a fost înregistrată la fața locului. 

Medie Scurgeri de combustibili etc. în 

soluri și subsoluri 

Moderată Nu se anticipează nici un impact deoarece nici un combustibil nu a fost depozitat pe șantier în timpul operațiunii de forare. 

Hidrologie și 

Hidrogeologie 

Medie Creșterea temperaturii GW în 

timpul fazei de operare 

Slabă Nici o modificare a circuitului apelor subterane sau a direcției de curgere.  Se poate aștepta un impact scăzut sau mic al 

modificărilor de temperatură în exploatarea GHE pe acviferele de pe amplasament. 

Mică Scurgeri de combustibili de la 

forare și îndepărtarea pămantului 

Mică Nu se așteaptă nici un impact, deoarece pe parcursul operațiunilor de foraj nu s-au stocat combustibili. 

Mică Scurgeri ale fluidului de lucru Slabă Există un potențial de impact deoarece lichidul colector cuprinde un amestec apă-glicol. Utilizarea bentonitei în schimbătorul 

de căldură coaxial reduce semnificativ riscul de scurgere. 

Calitatea 

aerului 

Moderată Generare de praf și alte emisii în 

faza de construcție 

Vagă Emisiile minime de praf provin din operațiunile de foraj și de excavare, precum și cele generate de traficul echipamentelor de 

producție numai în faza de construcție. Impactul este posibil să fie perceptibil doar la birourile de construcții ale muzeului, cu 

vedere la curte și la locul de foraj. Impactul operațional al echipamentelor de încălzire și de răcire de la Muzeu este redus în 

mod semnificativ ca urmare a instalării HP și a dezafectării sistemului convențional. 

Zgomot și 

vibrații 

Moderată Creșterea nivelului de zgomot de 

la mașini în faza de construcție 

Moderată 

 

Nivelul de zgomot generat de instalația de foraj și de compresorul de aer numai în faza de construcție temporară. Impactul este 

probabil să fie moderat datorită proximității receptorilor din birourile adiacente locului de foraj. Lipsa ecranelor de protecție 

are ca rezultat impactul asupra receptorilor rezidențiali și birourilor situate la etajele superioare. 

Moderată Creșterea vibrațiilor rezultate din 

operațiile de foraj 

Neglijabilă  Vibrația ar putea fi percepută doar la clădirile situate în apropierea locului, însă este imperceptibilă ca urmare a distanțelor 

mari până la receptorii potențiali. 

Trafic și 

Transport 

Mică Nivel mai ridicat de trafic în 

comparație cu situația anterioară 

generată în timpul fazei de 

construcție 

Limitată/Neglij

abilă 

În limita a ± 10% din traficul inițial în vecinătatea amplasamentului. Impact temporar asupra circulației rutiere și a pietonilor, în 

principal ca urmare a transportului de echipamente și materiale către amplasament. Traficul aproape zero în faza operațională 

(în principal pentru întreținere). Un impact potențial asupra traficului pietonal de-a lungul principalei căi de acces, mobilizând și 

demobilizând echipamentul si indepărtarea deseurilor 

Peisaj și vizual Mare Pierderea sau modificarea foarte 

mică a unuia sau mai multor 

elemente-cheie / trăsături / 

caracteristici ale condițiilor inițiale. 

Moderată Schimbarea va fi una moderată, apropiindu-se de o "modificare parțială" a peisajului vizual principal de către receptorii cu 

vedere directă la curtea muzeului unde va fi amplasată pompa de căldură și în camera unde sunt situate utilajele. Cu toate 

acestea, este de așteptat un impact temporal vag al unor receptori rezidențiali și birouri amplasați la înălțime, care au vedere la 

zona de construcție și de foraj. 
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Unele rezultate ale evaluării, deși specifice fiecărui caz, pot fi rezumate după cum urmează; 

 Se ia în considerare probabilitatea și semnificația apariției impactului în context 
geologic și hidrogeologic, în special în contextul contaminării potențiale a apelor 
subterane din sol în faza de construcție și al impactului general asupra mediului în faza 
de operare a sistemului. Tehnologiile Cheap-GSHP au fost evaluate ca impact redus, iar 
implementarea măsurilor adecvate de atenuare reduce în mod semnificativ impactul 
rezidual asupra fazelor de construcție și de exploatare. 

Alte considerente pot fi aplicate tuturor siturilor, deoarece există similitudini puternice în 

metodele de instalare utilizate la toate cele șase locații în care au fost implementate 

tehnologiile proiectului (de ex. Utilizarea mașinii de găurit JOY4 și a echipamentului auxiliar, 

metodele de foraj similare, aceeași metodologie de mobilizare a echipamentului): 

 Emisiile de eșapament ale vehiculelor și platformele de foraj pot avea potențialul de a 
afecta temporar nivelurile locale de calitate a aerului. Cu toate acestea, datorită 
mărimii reduse a echipamentului din instalație și a duratei foarte scurte a lucrărilor, 
este posibil ca aceste impacturi să nu fie semnificative. Impactul este, probabil, doar 
probabil să fie perceptibil la receptorii care au vedere la imediata vecinătate a sitului. 

 Nivelele de zgomot generate de compresoarele de foraj și de echipamentele de 
excavare se produc numai în faza de construcție temporară. Impactul este probabil să 
fie moderat datorită proximității receptorilor din birourile adiacente locului de foraj. 
Lipsa ecranelor de protecție are ca rezultat impactul asupra receptorilor rezidențiali și 
birouri aflate la etajele superioare în jurul sitului. 

 Creșterea traficului și a transportului, ca urmare a transportului de echipamente și 
materiale către amplasament în limita a ± 10% din traficul de bază. Este de așteptat 
traficul aproape zero în faza operațională (în principal pentru lucrări de întreținere). 
Rețeaua de drumuri nu este afectată de activitate. 

 Impactul asupra receptorilor vizuali este probabil să fie mare datorită vizualizării 
directe a sitului în timpul operațiunilor de construcție. Cu toate acestea, având în 
vedere înălțimea catargului platformei JOY4 și caracterul de scurtă al lucrării propuse, 
mărimea acestor impacturi este considerată mică/neglijabilă. Se consideră că faza de 
funcționare are un impact redus sau nul, având în vedere că sistemele implementate 
sunt în general subterane și într-o încăpere a centralei atunci când se ia în considerare 
instalarea pompei de căldură. 

 

7.2.1. Broșuri de reglementare 

În paginile de mai jos, sunt prezentate paginile de început ale broșurilor de reglementare 

produse în cadrul proiectului Cheap-GSHPs. Documentele complete sunt disponibile la 

www.cheap-gshp.eu. 

file:///F:/INFORA%20-%20all/Cheap%20GSHPs/~MANUAL/~FINALE~/RO%20-%20romana%20-%20DA/2019.05.23%20-%20adaugat%206.9/www.cheap-gshp.eu
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8.1. INTRODUCERE 

Acest manual pentru training explică modul în care se pot realiza două activități-cheie pentru 

exploatarea și desfășurarea pe piață a sistemelor de pompe de căldură de la sol: 

 Analiza SWOT 

 Modelul de afacere 

În primul rând, metodologia generală care trebuie urmată este analizată în ambele cazuri, iar 

ulterior această metodologie este adaptată tehnologiei sistemelor de pompe de căldură de la 

sol prin activități practice și exemple. 

8.2. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT [1] [3] este un proces foarte comun în planificarea strategică, oferind un cadru 

pentru clasificarea unei game largi de intrări din parametrii tehnici, non-tehnici, financiari și 

de piață într-un mod care facilitează luarea deciziilor de către experți. 

Analiza SWOT este o evaluare a datelor organizată în format SWOT într-o ordine logică care 

ajută la înțelegerea, prezentarea, discutarea și luarea deciziilor. Cele patru dimensiuni sunt 

folosite pentru a defini două liste de argumente pro și contra. 

O evaluare a mediului intern și extern este o parte importantă a procesului de planificare 

strategică. Factorii de mediu (externi) la sistemul investigat sunt clasificați ca Oportunități (O) 

sau Amenințări (T), în timp ce factorii care privesc sistemul și calitățile acestuia (interne) sunt 

clasificate ca Puncte forte (S) sau Puncte slabe (W). 

Analizele SWOT oferă o imagine bună pentru revizuirea și evaluarea unei propuneri de afaceri 

a oricărei idei inovatoare (tehnologie, echipament sau proiect). 

 

Figura 8.2-1 Schema Analizei SWOT 
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8.2.1. Metodologie 

Pe baza principiilor menționate anterior, în paragrafele următoare se efectuează o analiză 

SWOT cuprinzătoare pentru tehnologiile geotermale inovatoare. Această analiză urmărește 

să recunoască avantajele și dezavantajele fiecărei tehnologii, care sunt clasificate ca puncte 

forte pentru a fi îmbunătățite și pentru a depăși, respectiv, deficiențele. 

Mai mult decât atât, factorii externi legați de situația actuală a pieței și perspectivele 

dezvoltărilor viitoare sunt investigate pentru a identifica oportunitățile de exploatare și 

amenințările care trebuie evitate. 

Evaluarea punctelor forte și a punctelor slabe se realizează pe o bază tehnică și bazată pe 

costuri, în timp ce identificarea factorilor externi, și anume oportunități și amenințări, se 

realizează luând în considerare aspecte netehnice, de reglementare și de piață, precum și 

stimulente financiare și legislația. 

PARTEA I: ANALIZA EXTERNA 

Oportunitati 
Segment de piață 

Mediu inconjurator 
Vulnerabilitatea față de concurență 

Amenintari 
Segment de piață 

Mediu inconjurator 
Vulnerabilitatea față de concurență 

PARTEA  II:   ANALIZA INTERNA 

Puncte forte 
Probleme tehnice 

Parametrii legați de cost 
Parametrii legați de timp 

Puncte slabe 
Probleme tehnice 

Parametrii legați de cost 
Parametrii legați de timp 

Figura 8.2-2 Analiza SWOT interna si externa 

8.2.1.1. Partea 1: Analiza Interna 

Analiza internă a organizației dvs. ar trebui să diferențieze cultura, experiența, resursele și 

calitățile unice ale pieței locale. Măsura în care organizația dvs. se poate adapta la 

circumstanțele în schimbare este, de asemenea, un factor important care trebuie luat în 

considerare. 

Puncte forte: 

O "forță" este ceva care are o implicare pozitivă. Aceasta adaugă valoare sau oferă 

organizației dvs. un avantaj competitiv. 

Tipurile de întrebări [3] pe care le puteți solicita pentru a vă stabili punctele forte sunt: 

 Ce facem bine? 

 Ce resurse avem la dispoziție? 

 Ce văd ceilalți ca puncte forte? 

 Care sunt domeniile pe care le considerăm specializate? 

 Ce avantaje avem asupra concurenței noastre? 
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Puncte slabe: 

Punctele slabe sunt caracteristicile produsului sau serviciului dvs. care dăunează creșterii. 

Acestea sunt acele lucruri care diminuează valoarea ofertei dvs. sau vă plasează într-un 

dezavantaj în comparație cu concurenții dvs.. 

Tipul întrebărilor [3] pe care le-ați întreba și discutați pentru a vă identifica punctele slabe 

sunt: 

 Ce poate fi îmbunătățit sau modificat? 

 Ce facem gresit? 

 Cum ne putem compara cu ceilalți? 

 Cum comparăm performanța noastră cu cea a concurenților noștri? 

 Ce ne-au spus clienții noștri? 

 Cum am răspuns la acest feedback? 

 Ce ar trebui să evităm? 

 Cum vă judecă terta parte performanța sau serviciul nostru? 

 Ne-am auto-impus orice constrângeri? 

 

8.2.1.2. Partea 2: Analiza Externa 

Pe măsură ce lucrați prin această parte a analizei externe a procesului SWOT, trebuie să fiți 

conștient de faptul că ceea ce este văzut ca o oportunitate pe o piață sau pe un singur produs 

sau serviciu poate fi considerat o amenințare pentru altul. 

Oportunitati 

Oportunitățile pot apărea dintr-o varietate de motive și pot rezulta din schimbările în cadrul 

pieței, modificări ale politicilor guvernamentale sau ale reglementărilor, schimbări ale stilului 

de viață ale clienților, avansuri în tehnologie, noi metode de producție etc. 

Amenintari 

Este vorba despre evaluarea riscurilor externe cu care se confruntă organizația dvs. Acestea 

se numesc amenințări și sunt alcătuite din factori externi ce nu pot fi controlati.  

Studiu de caz: Tehnologii Cheap-GSHP 

Principala concluzie este că, odată ce principalele puncte slabe ale tehnologiei geotermale 

(investiția inițială mare) sunt depășite prin utilizarea tehnologiilor Cheap-GSHP, este necesară 

dezvoltarea standardelor și criteriilor tehnice și de mediu pentru a facilita integrarea 

proiectanților și constructorilor. Pe de altă parte, este important să existe și instalații pilot sau 

demonstrative care să facă dovada accesibilității si fiabilității celor două puncte forte ale 

acestei tehnologii față de pompele de căldură cu sursa aer, și anume că geotermia de mică 

adancime oferă este o sursă de energie independentă de condițiile climatice, care asigură o 

performanță constantă pe tot parcursul anului. 
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A1 Exemplu/Activitate: 

Activitate 1: Efectuați o analiză SWOT privind energia geotermală în țara dvs., definind 

punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările descrise mai sus, aplicate 

tehnologiei și pieței sale în funcție de țara dvs. . 

Raspunsuri posibile: 

Puncte forte: 

S1 Sursă de energie regenerabilă 

S2 Sursa constantă de energie independentă de condițiile climatice 

S3 Poate fi instalat aproape pretutindeni 

S4 Sistem eficient energetic și cu emisii scăzute 

S5 Asigură o performanță constantă pe tot parcursul anului 

S6 Acoperă toate nevoile termice ale clădirii 

S7 Impact vizual foarte scăzut 

S8 Nivel scăzut de zgomot 

S9 Durată de viață îndelungată 

S10 Profitabilitate ridicată pe termen lung 

S11 Cost redus de întreținere 

Puncte slabe: 

W1 Cost ridicat de investiții 

W2 Perioadă de amortizare medie 

W3 Energie regenerabilă puțin cunoscută 

W4 Lipsa vizibilității instalației pentru public 

W5 Considerată o instalație complexă pentru majoritatea tehnicienilor 

W6 O mare varietate de profesioniști necesari pentru implementarea acestuia 

W7 Lipsa standardelor de proiectare 

W8 Design bun pentru a obține o funcționare eficientă pe termen lung 

W9 Responsabilitatea operațională adecvată a instalației nu este definită 

W10 Dificil să se integreze în renovarea clădirilor 

W11 Obersevatii de mediu pentru proiecte 

Oportunități 
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O1 Potențial neexploatat mare 

O2 Contribuie la obiectivele RES și EE 

O3 Disponibilitatea locală a resurselor suplimentare pentru economia locală 

O4 Politici favorabile pentru economisirea energiei în clădiri 

O5 Dezvoltarea tehnologiilor care vor reduce investițiile 

O6 Creșterea conștientizării în rândul profesioniștilor pentru a asigura calitatea 

O7 Noua dezvoltare a standardelor, reglementărilor și legislației 

O8 Mecanisme de finanțare oferite de sectorul public 

O9 Parteneriate public-privat pentru implementarea instalațiilor 

Amenințări 

T1 Legislație și reglementări neclare 

T2 Lipsa controlului calității instalațiilor 

T3 Reducerea subvențiilor 

T4 Persoane neobișnuite să folosească mecanisme de finanțare publică 

T5 Lipsa formării pentru profesioniști 

T6 Reducerea pieței noi de locuințe 

T7 Varietate de alternative de eficiență energetică ale sistemelor HVAC 

T8 Puține companii specializate din sector 

T9 Subventii pentru alte tehnologii alternative  

 

 

8.2.1.3. Evaluarea transferabilitatii 

Evaluarea transferabilității constă în următoarele etape: 

1) Punctarea fiecărei componente a analizei SWOT 

În prima etapă, o anumită listă a componentelor pentru evaluare a fost determinată și 

clasificată ca puncte forte (S), puncte slabe (W), oportunități (O) sau amenințări (T) pentru 

fiecare grup tehnologic. Punctele forte (S), Punctele slabe (W), Oportunitățile (O) și 

Amenințările (T) au fost evaluate de experți în tehnologie și un punctaj pe baza criteriului de 

importanță atribuit conform modelului următor. 
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Tabelul 8.2-1 Criterii de cuantificare în analiza SWOT 

Scor Criteriu 

3 Foarte important 

2 Important 

1 Putin important 

 

2) Alocarea factorilor de ponderare  

În etapa următoare, s-au atribuit factorii de ponderare fiecărui parametru SW intern (Punte 

tari si Puncte slabe) in corelatie cu fiecare parametru OT extern (Oportunitati si amenintari) 

bazat pe o scală de ponderare definită. Parametrii SW interni sunt variabilele dependente, în 

timp ce parametrii OT externi sunt variabilele independente. 

Gradul de ponderare este definit în avans pentru a estima nivelul de transferabilitate și 

impactul fiecărui parametru de către experți. Fiecare valoare de ponderare corespunde unui 

nivel diferit de transferabilitate a parametrilor interni care este influențat de factorii de mediu 

externi în conformitate cu modelul prezentat în Tabelul 8.2-2 de mai jos. Având în vedere 

avantajele pe care le va oferi, se selectează următoarea structură a factorilor de ponderare: 

Tabelul 8.2-2 Factori de ponderare in Analiza SWOT 

Factori de ponderare 

  Pondere   

Transfera
bilitate 
mare 

Transfera
bilitate 
buna: 
peste 
medie 

Transfera
bilitate 
medie 

Transfra
bilitate 
slaba: 
poate 
cauza 

problem
e 

Transfera
bilitate 
foarte 
mica: 

necesita 
atentie 
sporita 

- daca punctele tari sunt folosite pentru 
a profita de oportunitati 

2 1 0 -1 -2 

- daca amenintarile se blocheaza 
utilizand punctele tari 

- daca punctele slabe pot fi depasite prin 
oportunitati 

- daca sunt depasite punctele slabe 
pentru a evita amenintarile 

 

Pentru a finaliza evaluarea transferabilității, factorii de ponderare ai fiecărui parametru intern 

(Puncte forte și Puncte slabe) se înmulțesc cu scorul său pentru a atribui o valoare de rang 

pentru fiecare parametru. 

RV = WF x Score 

Valorile clasificarii normalizate sunt între -6 și +6, corespunzând unui factor foarte important 

(scor = 3) / o transferabilitate foarte slabă (Factor de ponderare = -2) și un factor foarte 

important (scor = 3) / o foarte mare transferabilitate (factor de ponderare = 2). Valorile 

intermediare corespund diferitelor combinații intre factori de ponderare și pondere. 
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În cele din urmă, pentru a determina clasarea prioritară a parametrilor, se face suma 

Oportunităților și Amenintarilor în raport cu fiecare punct forte și punct slab in mod separat. 

Aceasta permite specificarea măsurilor mai importante care trebuie luate în considerare în 

diferitele strategii. 

Exista patru strategii diferite: 

- Strategia agresivă - S / O (maxi – maxi): strategiile sunt generate de luarea în considerare a 

punctelor forte ale diferitelor tehnologii pentru a profita de oportunitățile sale. 

- Strategia conservatoare - S / T (maxi-mini): strategii care sunt generate ca urmare a 

considerării avantajelor tehnologiilor ca modalitate de evitare a amenințărilor. 

- Strategia competitivă – W / O (mini-maxi): strategiile sunt dezvoltate pentru a profita de 

oportunități prin depășirea deficiențelor. 

-  Strategia defensivă – W / T (mini-mini): strategiile sunt considerate strategii de apărare 

menite să minimizeze slăbiciunile și să evite amenințările. 

Suma totală a tuturor punctelor tari și puncte slabe permite clasificarea strategiilor care 

trebuie implementate. După clasarea finală, oportunitățile și amenințările sunt corelate cu 

punctele tari și punctele slabe, după cum urmează (Figura 8.2-3). Această metodă ajută la o 

analiză mai aprofundată a opțiunilor care dețin cea mai mare speranta. 

 

Figura 8.2-3 Tipuri de strategii in Analiza SWOT 
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Studiu de caz: Tehnologii Cheap-GSHP 

Acțiunile care corespund parametrilor raportați ca Amenințări cu o interacțiune mai mare față 

de Punctele slabe ar trebui luate în considerare cu mai multă grijă pentru a le elimina și, în 

paralel, pentru a exploata Oportunitățile cu o interacțiune mai mare față de Punctele slabe. 

În același mod, acțiunile care corespund parametrilor raportați ca Puncte tari cu o mai mare 

interacțiune cu amenințările ar trebui să folosească acest avantaj pentru a elimina 

potențialele amenințări și pentru a exploata oportunitățile cu o mai mare coerență cu acestea 

pentru a obține mai multe profituri. 

Principalele puncte forte legate de tehnologia de foraj sunt operațiunile de încredere și 

siguranță care vor fi oferite clienților. Acest parametru caracteristic de funcționare fiabil și 

sigur ar trebui exploatat pentru a elimina sensibilitatea prețului pieței datorită costurilor 

ridicate la cheie și a costurilor O & M în raport cu tehnologiile mai mature. În paralel, 

funcționarea fiabilă și sigură a tehnologiei de foraj ar trebui să exploateze buna desfășurare a 

activităților de conștientizare continuă în rândul părților interesate cu privire la noile 

tehnologii în beneficiul său. 

În concluzie, pe baza analizei SWOT și a evaluării transferabilității, cele patru axe de bază ale 

acțiunilor prioritare sunt: 

Acțiunea 1: stimulente financiare și granturi (granturi, împrumuturi, ajutoare de 

funcționare și instrumente fiscale). 

Acțiunea 2: Campanie de comunicare (plan de comunicare, buletin informativ, presă, 

zile informative, întâlniri tehnice, participare la conferințe, activități demonstrative, pagina 

web cu informații despre tehnologiile Cheap-GSHP). 

Acțiunea 3: Schema națională de certificare și stabilirea sistemului QAPI (schema de 

certificare pentru instalații și materiale, sistemul QAPI). 

Acțiunea 4: Reforma cadrului de reglementare și a pieței. 

A2 Activitate suplimentară (propusă) 

Activitatea 2: Ordoneaza in functie de scor fiecare componentă a analizei SWOT dezvoltată în 

Activitatea A1. Evaluati factorii și gândiți-vă: 

 Care sunt interacțiunile cu valori mai mari?  

 Ce fel de strategii văzute mai sus ar fi mai mult în concordanță cu rezultatele? 

 Propuneți acțiuni în conformitate cu această strategie. 

 

8.2.2. Recomandări speciale pentru Clădiri Istorice 

Sunt necesare recomandări speciale pentru introducerea noilor tehnologii dezvoltate în 

proiectul Cheap-GSHPs pe piața clădirilor istorice. Aceste recomandări pun bazele pentru a 

depăși principalele bariere care caracterizează domeniul patrimoniului cultural. În special în 

acest domeniu, conservarea culturală a clădirilor, precum și a grădinilor și a piețelor aproape 
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de clădiri reprezintă un aspect important pe care trebuie să-l păstrați în minte. Pe lângă 

aspectul arhitectural, păstrarea patrimoniului arheologic este un aspect important pentru 

introducerea tehnologiilor geotermale pe piață. 

Luarea în considerare a acestor aspecte, împreună cu lipsa unor reglementări specifice în 

domeniul geotermiei de suprafață, aplicate clădirilor istorice, reprezintă o problemă 

suplimentară pentru "piața geotermală istorică". 

Rezultatele evaluării transferabilității legate de analiza SWOT subliniază importanța 

organizării programelor de instruire pentru operatorii specializați cu privire la operațiunile de 

foraj și asupra inovațiilor pompelor de căldură cu CO2 dezvoltate de proiect. Acest lucru se 

datorează faptului că, în domeniul patrimoniului cultural, trebuie acordată o atenție sporită 

conservării clădirilor istorice (din punct de vedere arhitectural) și grădinilor și / sau piețelor 

din apropierea clădirilor (din punct de vedere arheologic). În spațiul din jurul clădirii istorice 

pot fi prezente rămășițele patrimoniului arheologic; acestea trebuie să fie păstrate și luate în 

considerare în timpul operațiilor de foraj. În plus, datorită prezenței grădinilor / piețelor, pot 

exista restricții de accesibilitate și, în consecință, probleme operaționale. CO2 GSHP este o 

tehnologie importantă care trebuie aplicată în contextul renovării clădirilor istorice în care 

unitățile terminale funcționează la temperaturi ridicate. Pentru a utiliza această tehnologie 

sunt necesare operatori specializați, iar importanța arhitecturală a clădirilor trebuie luată în 

considerare. 

Stabilirea unei scheme naționale de certificare joacă un rol important în introducerea 

tehnologiilor Cheap-GSHP pe piața clădirilor istorice. Un sistem de calitate, precum și 

proceduri acreditate atât pentru operațiunile de foraj, cât și pentru instalarea tehnologiilor 

inovatoare ar putea contribui la depășirea principalelor bariere ideologice în calea renovării 

sectorului patrimoniului cultural. 

Lipsa unor reglementări precise și rolul-cheie al autorităților competente pentru 

aplicabilitatea tehnologiilor în clădirile istorice reprezintă o barieră în calea dezvoltării. Din 

acest motiv, o acțiune clară care ar putea fi adoptată ar putea fi clarificarea/simplificarea 

procesului de autorizare asociat lucrărilor de reamenajare în clădirile istorice. 

În cele din urmă, stimulentele financiare diferite, precum și diferitele activități de diseminare 

joacă un rol foarte important în introducerea tehnologiilor Cheap-GSHP în piața clădirilor 

istorice. Trebuie organizate atât activități de difuzare tehnică, cât și non-tehnică, adresate 

autorităților locale și internaționale care se concentrează pe sectorul patrimoniului cultural. 

 

8.3. CUM SE IMPLEMENTEAZĂ UN MODEL DE AFACERE 

Implementarea unui plan de afaceri este necesară pentru a introduce o nouă dezvoltare pe 

piață. În acest caz, este necesar un concept de model de afaceri care să faciliteze descrierea 

și discuția și să înțeleagă toată lumea. Este necesar să începeți din același punct și să discutați 

despre același lucru. Provocarea este că conceptul trebuie să fie simplu, relevant și intuitiv de 

înțeles, fără a simplifica prea mult complexitatea funcționării întreprinderilor. 
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Model de afaceri Canvas dezvoltat de Osterwalder și Pigneour [2]. 

Cu această metodă, un model de afaceri poate fi cel mai bine descris prin intermediul a nouă 

elemente de bază care arată logica modului în care o companie intenționează să facă bani. 

Cele nouă blocuri acoperă cele patru domenii principale ale unei afaceri: clienții, oferta, 

infrastructura și viabilitatea financiară: 

1) Segmente de clienti: O organizatie serveste unul sau mai multe segmente de 

clienti. 

2) Propunere de valoare: Incearca sa resolve problemele clientilor sis a satisfaca 

nevoile clientilor cu propuneri de valoare. 

3) Relatiile cu clientii: Relatiile cu clientii sunt stabilite si intretinute in cadrul fiecarui 

segment de clienti. 

4) Valoare canalelor: Propunerile sunt livrate clientilor prin intermediul canalelor de 

comunicare, distributie si vanzare. 

5) Activitati cheie: pentru a face propunerile noastre de valoare, canalele de 

distributie si relatiile cu clientii, este necesar sa realizam o serie de activitati-cheie. 

6) Resurse cheie: Resursele cheie sunt activele necesare pentru a oferi si livra 

elementul descris anterior 

7) Parteneriate cheie: Unele activitati sunt externalizate si unele resurse sunt 

achizitionate in afara intreprinderii. 

8)  Structura costurilor: Elementele modelului de afaceri au ca rezultat structura 

costurilor. 

9) Fluxurile de venituri: Fluxurile de venituri rezulta din propunerile de valoare oferite 

cu success clientilor. 

Modul de analiză a acestor blocuri este dezvoltat în manualul de instruire. 

În primul rând, trebuie analizat Blocul Segmentelor de Clienți care definesc diferitele grupuri 

de persoane sau organizații pe care compania intenționează să le atingă și să le servească. 

Gândirea la aceste întrebări va ajuta la definirea clienților noștri:  

Pentru cine creăm valoare? 

Cine sunt clienții noștri cei mai importanți? 

Luând în considerare faptul că grupurile de clienți reprezintă segmente separate dacă:  

 Nevoile lor necesită și justifică o ofertă distinctă 

 Sunt atinse prin diferite canale de distribuție 

 Acestea necesită diferite tipuri de relații 

 Au o rentabilitate substanțial diferită 

 Sunt dispuși să plătească pentru diferite aspecte ale celuilalt 
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Al doilea bloc este Valoarea Propozitiei.  Acesta este motivul pentru care clienții se îndreaptă 

către o companie față de alta. Fiecare propunere de valoare constă dintr-un pachet selectat 

de produse și / sau servicii care satisface cerințele unui anumit segment de clienți. Gândirea 

la aceste întrebări va ajuta la definirea acestui bloc: 

Ce valoare oferim clientului? 

Care dintre problemele clientului nostru ne ajută să rezolvăm? 

Ce pachete de produse și servicii oferim fiecărui segment de clienți? 

Care dintre nevoile clientilor le satisfacem? 

În al treilea pas, Relația cu Clienții va fi luată în considerare pentru a descrie tipurile de relații 

pe care o companie le stabilește cu anumite segmente ale clienților, luând în considerare 

următoarele aspecte: 

Ce tip de relatie doreste fiecare client? 

Ce segmente se așteaptă să stabilim și să le menținem cu ele? 

Pe care dintre noi am stabilit-o? 

Cum se integrează cu restul modelului nostru de afaceri? 

Cât de costisitoare sunt acestea? 

Odată ce clienții au fost definiți în mod clar, este necesar să se definească modul de abordare 

a acestora și modul în care compania noastră va comunica cu aceștia, acesta este blocul 

Canale. Canalele de comunicare, distribuție și vânzări cuprind o interfață a companiei cu 

clienții. Luând în considerare întrebările de mai jos, veți ajuta la definirea acestora: 

Prin ce Canale segmentele noastre de clienți doresc să fie atinse? 

Cum le ajungem acum? Cum sunt integrate canalele noastre? 

Care dintre ele funcționează cel mai bine? 

Care dintre cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor? 

Cum le integrăm cu rutinele clienților? 

Rețineți ca, de asemenea, canalele detin mai multe funcții, inclusiv:  

 Sensibilizarea clienților cu privire la produsele și serviciile companiei 

 Ajutarea clienților să evalueze propunerea de valoare a companiei 

 Permite clienților să achiziționeze produse și servicii specifice 

 Oferirea unei valori propuse clienților 

 Furnizarea de asistență pentru clienți după cumpărare 

The Următorul bloc, Activități cheie, descrie cele mai importante acțiuni pe care o companie 

trebuie să le întreprindă pentru a funcționa cu succes, astfel încât următoarele întrebări sunt 

importante pentru a le defini: 
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Ce activități cheie ne impun propunerile noastre de valoare? 

Care sunt canalele de distribuție? 

Care sunt relațiile cu clienții? 

În ceea ce privește următorul bloc, fiecare model de afaceri necesită Resurse cheie. Aceste 

resurse permit unei întreprinderi să creeze și să ofere o valoare propusă, să ajungă la piețe, 

să mențină relații cu segmentele de clienți și să câștige venituri. Aceleași întrebări care se 

aplică blocurilor anterioare pentru resursele de care are nevoie compania trebuie luate în 

considerare. Acestea includ: 

Ce resurse cheie necesită propunerile noastre de valoare? 

Care sunt canalele noastre de distribuție? 

Care sunt relațiile cu clienții? 

Blocul Parteneri cheie este foarte important pentru afacere, pentru ca descrie rețeaua de 

furnizori și parteneri care fac modelul de afaceri să funcționeze. Pentru a le analiza, este 

necesar să se facă distincția între patru tipuri diferite de parteneriate:  

 Alianțe strategice între neconcurenți  

 Parteneriate strategice între concurenți 

 Intreprinderi comune pentru dezvoltarea de noi afaceri 

 Relația cumpărător-furnizor pentru a asigura aprovizionarea 

De asemenea, este important să luați în considerare aceste întrebări: 

Cine sunt partenerii noștri cheie? 

Cine sunt furnizorii noștri cheie? 

Ce resurse cheie primim de la parteneri? 

Ce activități cheie realizează partenerii? 

În cele din urmă, se studiază partea economică a afacerii; în primul rând, este important să se 

clarifice Structura costurilor care descrie toate costurile suportate pentru a opera modelul de 

afaceri. Aceste costuri pot fi calculate relativ ușor după definirea resurselor cheie, a 

activităților cheie și a parteneriatelor-cheie și pentru a răspunde la următoarele întrebări: 

Care sunt cele mai importante costuri inerente modelului nostru de afaceri? 

Ce resurse cheie sunt cele mai scumpe? 

Ce activități cheie sunt cele mai scumpe? 
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Cheia afacerii este Fluxul de venituri. Acest bloc reprezintă numerarul pe care o generează o 

companie din fiecare segment al clientului (costurile trebuie să fie scăzute din venituri pentru 

a crea câștiguri) și un model de afaceri poate implica două tipuri diferite de fluxuri de venituri:  

 Veniturile din tranzacții rezultate din plăți unice ale clienților 

 Veniturile recurente rezultate din plățile în curs de desfășurare fie pentru a oferi o 
valoare propusă clienților, fie pentru a oferi suport clienților după cumpărare 

Răspunsul la următoarele întrebări ar putea ajuta la definirea ultimului bloc: 

Ce valoare sunt clienții noștri cu adevărat dispuși să plătească? 

Pentru ce produse / servicii plătesc în prezent? 

Cum plătesc în prezent? 

Cum ar prefera să plătească? 

Cât de mult contribuie fiecare venit la veniturile globale? 

A3. Activitate 

Studiu de caz: Tehnologii Cheap-GSHP 

Activitatea 3: Revizuiți și comentați modelul de afaceri bazat pe metodologia Canvas pentru 

tehnologiile Cheap-GSHP prezentate mai jos. 

Sunteți de acord cu tot ce este propus? 

Adăugați sau modificați ceva? 

CANVAS BUSINESS MODEL TEMPLATE (Osterwalder & Pigneur) 

Key Partners 
WRITE HERE 

Key Activities 
WRITE HERE 

Value Proposition 
WRITE HERE 

Customer 
Relationships 

WRITE HERE 

Customer 
Segments 
WRITE HERE 

Key Resources 
WRITE HERE 

Channels 
WRITE HERE 

Cost Structure 
WRITE HERE 

Revenue Streams 
WRITE HERE 

SABLONUL PENTRU MODELUL DE BUSINESSE (Osterwalder & Pigneur) 
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CONCLUZII FINALE 

Rezultate proiectului Cheap-GSHPs acopră două arii importante: 

 Dezvoltarea metodelor de forare în combinție cu designul schimbătorului de căldură și 
cu temperaturile înalte ale pompei de căldură sunt alternative de calitate ale 
tehnologiei actuale; 

 Dezvoltarea instrumentelor adecvate și a unei baze de date associate facilitează 
exploatarea de sisteme geotermale adâni decătre experți sau de non-experți  

Rezultatul dezvoltării instrumentelor adecvate și a unei baze de date associate sunt revizuite 

mai întâi ca urmare a inovațiilor schimbătoarelor de căldură, metodologiei de forare și 

pompelor de căldură. Aspectele de reglementare și de standardizare sunt revizuite ulterior 

Harti geotermale tematice la scara europeana, denumite FAU-PAR-MAT-CON, au fost produse 

pentru a permite o evaluare preliminara calitativa a potentialului de sistem geotermic 

superficial al unui sit. O evaluare generală a permeabilității completează acest prim exercițiu 

de cartografiere. 

Hărțile geotermale la scară municipală pentru diferitele zone demonstrative sunt susținute 

de o nouă bază de date privind proprietățile termice și fizice ale rocilor și ale materialelor 

neconsolidate. Această bază de date este rezultatul analizei desfășurate în timp și a analizei 

unor  numeroase probe noi efectuată de două laboratoare și institute diferite Mai mult, o 

nouă metodologie dezvoltată permite măsurători mai precise ale proprietăților termice ale 

pietrișului decât a fost posibil anterior. Informațiile compilate pentru baza de date sunt 

utilizate pentru a dezvolta o metodologie specifică care are ca rezultat hărți în EUR / kW în 

care schimbătoarele de căldură inovatoare ale forajului sunt comparate cu cele tradiționale 

la nivel municipal. 

Un instrument de simulare și o bază de date asociată au fost dezvoltate pentru a genera 

profilele de cerere a energiei din clădiri în funcție de zona lor climatică, de tipul clădirii și de 

nivelul de izolație. 

Un al doilea instrument și o bază de date aferentă au fost dezvoltate pentru a sprijini 

selectarea pompelor geotermale de căldură adecvate în funcție de cererea și temperaturile 

de funcționare necesare, precum și de a permite combinarea acestora cu alte surse 

regenerabile de energie, cum ar fi energia termică solară, fotovoltaică și vântul. 

Toate aceste instrumente și baze de date sprijină un sistem de suport decizional (DSS) 

elaborat de proiect pentru a permite părților interesate să evalueze fezabilitatea în ceea ce 

privește domeniul de aplicare și costurile, luând în considerare prioritățile definite de 

utilizator. DSS poate fi utilizat atât de către utilizatorii experți, cât și de cei fără experiență, 

ceea ce reduce bariera de intrare pentru utilizatorii finali și pentru alte părți interesate. 

Instrumentele de proiectare care susțin DSS permit utilizatorului să configureze aspectul 

câmpului geotermal, să definească lungimea totală adecvată a schimbătorilor de căldură și să 

exploreze oportunitățile de combinare a surselor geotermale cu alte surse regenerabile de 

energie. Software-ul de modelare și bazele de date pentru geologie, climă, profile de energie 

a clădirii cuplate cu DSS dețin potențialul unei prime evaluări de fezabilitate de la început până 
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la sfârșit pentru instalații geotermale superficiale, inclusiv selectarea pompei de căldură în 

combinație cu alte surse de energie regenerabilă. Această suită de instrumente este 

disponibilă ca freeware la sfârșitul proiectului după ce a fost testată și validată în mai multe 

studii de caz virtuale. 

Modificările schimbătorului de căldură de formă elicoidală (GSHE), în combinație cu o 

metodologie îmbunătățită de forare uscată folosind diametrul redus, au fost dezvoltate 

pentru a facilita forarea la adâncimi mai mari decât intervalul curent de 3 până la 5 metri. 

Reducerea diametrului schimbătorului de căldură elicoidal de la 500 mm la 350 mm a fost 

posibilă prin utilizarea unui nou material de conducte co-extrudat. Metoda de forare a 

șnecului uscat a fost extinsă la limitele sale prin fabricarea unor unelte de foraj adecvate și a 

unor burghie pentru găurirea găurilor mari pentru noile schimbătoare de căldură cu formă 

elicoidală. Au fost acumulate cunoștințe importante în cazurile pilot și în cele demonstrative 

pentru a îmbunătăți aplicațiile viitoare și pentru a reduce costurile ridicate ale instalațiilor. 

Măsurările de performanță termică au confirmat rate mai mari de extracție termică. În 

consecință, în cazul în care sunt necesare sisteme foarte puțin adânci cu schimbătoare de 

căldură care ajung la adâncimi de la 14 până la 15 m (peste masa de apă), această inovație 

devine o soluție interesantă în comparație cu stadiul actual al tehnici 

Schimbătoarele de căldură coaxiale din oțel inoxidabil cu diametru mai mare decât stadiul 

tehnicii actuale au fost cea de-a doua fază dezvoltare a proiectului. O mașină de forat cu 

burghie noi și cap de găurire pentru a împinge mai repede și mai adânc în sol aceste GSHE noi 

coaxiale au fost finalizate. Această metodă este mai puțin invazivă decât metodele 

tradiționale și atinge o viteză mare de penetrare în solurile neconsolidate. S-au simulat 

îmbunătățiri diferite ale designului acestor GSHE coaxiale și s-a atașat un tub de plastic izolat 

intern. Cel mai bun model de GSHE a fost instalat în timp record împreună cu o nouă mașină 

de forat, la un loc de testare pilot. Îa site-urile demonstrative pentru studiile de caz, 

fezabilitatea de bază a metodologiei a fost dovedită în solurile de nisip și argilă și a fost 

confirmată viteza mai mare de instalare. Au fost observate câștiguri importante de schimb de 

energie termică de ordinul a 20% și chiar mai mult în comparație cu stadiul tehnicii au fost 

măsurate în condiții de funcționare tranzitorii. Combinația de timpi de instalare redus cu 

schimbătoarele de căldură coaxiale cu performanțe mai bune în condiții de funcționare 

tranzitorii (adică ciclul de pornire / oprire al pompei de căldură.) Acestea dețin potențialul de 

reducere a costurilor de foraj. Reducerea potențială a costurilor este de ordinul a 20-30% în 

situațiile în care forajul trebuie să fie susținut de carcase și / sau în cazul în care concurența 

pe piață nu este bine dezvoltată. În situațiile în care solul este suficient de stabil pentru a evita 

învelișurile și unde piața este foarte competitivă și matură, această metodologie este capabilă 

să se potrivească cu costurile competitive, dar cu o platformă de foraj mai puțin invazivă și 

mai compactă. Cu toate acestea, există câteva probleme care trebuie soluționate pentru a 

permite exploatarea pe scară largă, în special în cazul etanșării burghiului și a tuburilor 

exterioare ale schimbătorului de căldură. Cu toate acestea, o cerere de brevet inițial depusă 

în Italia, protejează această metodologie inovatoare de foraj. 

Pentru a evita înlocuirea costisitoare a terminalelor pentru temperatură ridicată, cum ar fi 

radiatoarele în clădirile renovate și istorice, a fost dezvoltată o pompă de căldură cu 
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temperatură ridicată cu agenți frigorifici ecologici (adică CO2), cu performanțe îmbunătățite 

cu aproximativ 10% comparativ cu starea tradițională. Această pompă condiționează de fapt 

temperatura într-o sală de expoziție în Muzeul Tehnic Nicola Tesla din Zagreb. În plus, o cerere 

de brevet a fost depusă recent în Italia. 

A fost finalizată o analiză legislativă și de reglementare detaliată pentru fiecare loc al studiilor 

al cazur și un studiu comparativ al condițiilor de reglementare actuale pentru sistemul GSHP. 

O analiză a impactului asupra mediului și a site-urilor studiilor de caz real a demonstrat 

impactul redus al noilor tehnologii. O LCA finalizată pentru fiecare locație a comparat 

tehnologiile proiectului cu alte tehnologii GSHP. Designul schimbătorului de căldură coaxial a 

fost introdus în standardul european elaborat de CEN TC 451 WG 2, care necesită lucrări 

suplimentare privind fiabilitatea etanșării tuburilor exterioare și a rezistenței la coroziune a 

materialelor din oțel inoxidabil în diferite soluri. 
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mailto:davide@hydrahammer.it
http://www.galletti.be/
mailto:fabio.poletto@hiref.it
http://www.geo-green.be/
mailto:info@geo-green.be
http://www.geoexchange.ro/
mailto:robertgavriliuc@yahoo.com
http://www.unesco.org/venice
mailto:d.poletto@unesco.org
http://www.aner.com/
mailto:lucia@aner.com
http://www.pietre-edil.ro/
mailto:archleonardorossi@yahoo.it
http://www.cheap-gshp.eu/
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