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INFORMATII GENERALE
Scopul general al proiectului este, în primul rând, dezvoltarea unor sisteme geotermale mai performante și mai
sigure pentru condiţionarea clădirilor și reducerea costurilor de instalare.
Schimbatoarele de caldura cu solul din componenta instalaţiilor geotermale de mică adâncime și tehnologiile lor de
instalare sunt mature, dar mai scumpe decât soluţiile tradiţionale de combustie. Acest proiect presupune o abordare
holistică menită să diminueze costurile globale și să maximizeze eﬁcienţa energetică, menită să reducă costurile
schimbătorilor de căldură cu solul, reducând costurile de inginerie pentru dimensionarea schimbătoarelor de
căldură geotermale, precum și integrarea proiectării între pompa de căldură și sistemul de climatizare al clădirii.
Au fost analizate în detaliu două tipuri de schimbătoare de căldură existente pentru a optimiza performanţele lor
energetice și pentru a dezvolta tehnici de instalare mai eﬁciente, mai rapide și mai sigure. A fost studiata o nouă
geometrie a schimbătorului de căldură elicoidal cu diametre mai mari (până la 400 mm) și a fost testată o metodă
inovatoare de instalare. O nouă tehnică de instalare a fost dezvoltată și pentru schimbătorul de căldură coaxial din
oţel, utilizând o tehnică roto-percuţie cuplată cu injecţie de apă la presiune ridicată și proiectarea unui nou dispozitiv
de foraj. Pentru a crește siguranţa și a reduce cerinţele de autorizare, noul schimbător de căldură "helicoidal" are o
adâncime de instalare de 15-20 metri, în timp ce coaxialul are o adâncime de 40-50 metri, deși acesta poate ﬁ
instalat până la adâncimea de aproximativ 100 de metri.
A fost dezvoltată o nouă pompă de căldură la temperatură ridicată; aceasta poate oferi o soluţie geotermală durabilă
din punct de vedere tehnic și economic, de asemenea, în clădiri existente și chiar mai vechi, unde este planiﬁcată o
renovare parţială sau chiar profundă. În special, în clădirile istorice unde nu este posibilă înlocuirea dispozitivelor
terminale de temperatură ridicată deja existente, se poate utiliza noua pompă de căldură dezvoltată ca parte a
proiectului Cheap-GSHPs, reducând astfel în mod semniﬁcativ costurile de construcţie.
A fost dezvoltat un sistem de susţinere a deciziilor (DSS), împreună cu alte instrumente pentru proiectarea de noi
sisteme geotermale pentru condiţionarea clădirilor. Instrumentele iau în considerare toate aspectele de la aspectele
geologice și de foraj la cele tehnice și economice, pornind de la mai multe soluţii posibile de proiectare și operare.
Acestea susţin utilizatorul în alegerea celui mai potrivit schimbător de căldură, în dimensionarea câmpului de foraj și
în alegerea celei mai bune tehnici de instalare. Aceste instrumente sunt publice și sunt disponibile pe web; acestea
au fost adresate utilizatorilor cu niveluri diferite de cunoștinţe, astfel încât aceștia să poată ﬁ utilizaţi atât de către
utilizatorii experţi, cât și de cei care nu sunt experţi. În ﬁecare ţară parteneră, se organizează o serie de evenimente de
instruire privind aplicarea noilor tehnologii dezvoltate în cadrul proiectului, pentru a facilita intrarea pe piaţă.
Eﬁcienţa tehnologiilor dezvoltate a fost demonstrată prin instalarea lor în șase clădiri reale situate în mai multe ţări
europene caracterizate de condiţii climatice și geologice diferite, în timp ce DSS a fost testat prin aplicarea sa în
proiectarea sistemelor geotermale pentru mai multe clădiri reale cu cerinţe de energie în diferite condiţii geologice și
climatice.

PARTENERI IN CONSORTIU
Pentru a dezvolta și a realiza obiectivele
proiectului Cheap-GSHPs, a fost format un
consorţiu multidisciplinar cu cunoștinţe
complementare; consortiul este compus
din specialiști în toate disciplinele implicate
(ﬁzică, climatologie, mecanică, chimie,
inginerie, arhitectură, geologie). Majoritatea
acestora au experienţă îndelungată în
contextul operaţional al programelor de
cercetare ale Comisiei Europene (UE) și, în
special, al sistemelor geotermale de mică
adâncime pentru condiţionarea clădirilor.
Consorţiul este compus din 17 parteneri
(Italia, Belgia, Grecia, Germania, Franţa,
Irlanda, România, Spania și Elveţia). Nordul,
sudul, vestul, estul și centrul Uniunii
Europene sunt bine echilibrate, astfel încât
Europa să ﬁe bine reprezentată din punct
de vedere geograﬁc in proiect.
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CARTOGRAFIEREA GEOLOGICĂ, DATELE CLIMATICE ȘI CERINŢELE
ENERGETICE
OBIECTIVE
Colectarea tuturor datelor necesare în faza de proiectare a unui nou sistem geotermal cu pompă de căldură
(GSHP) și organizarea acestora în baze de date speciﬁce (date geologice, date climatice, caracteristici ale clădirilor
cu cerinţele lor de încălzire și de răcire) ţinând cont de variabilitatea acestora toate ţările europene;
Aranjarea bazelor de date pentru a ﬁ utilizate la diferite nivele de competenţă ale utilizatorilor,
Armonizarea bazelor de date in cadrul operarii sistemului de suport pentru decizii integrate (DSS).

REZULTATE
A fost pusă la dispoziţie o bază geologică detaliată pentru a identiﬁca cele mai adecvate valori ale parametrilor ﬁzici
și termici care trebuie atribuite contextului geologic local, pentru a permite evaluarea corectă a capacităţii de schimb
de căldură a solului în cazul în care un nou câmp de foraj trebuie să ﬁe instalat. Baza de date consolidează o gamă
largă de date prezente în liniile directoare internaţionale și literatura știinţiﬁcă (peste 60 de referinţe) integrate cu
mai mult de 400 de măsurători experimentale efectuate pe mostre de roci și sedimente în timpul proiectului.
Baza de date este utilizată în DSS în două moduri: (I) să furnizeze direct valorile parametrilor termici ai litologiilor
identiﬁcate în stratigraﬁa locală; (II) să asocieze comportamentul termic cu litologiile reprezentate în harta geologică
superﬁcială paneuropeană, produsă ca parte a proiectului și reprezentând variabilitatea condiţiilor subsolului în
toate ţările partenere ale proiectului Cheap-GSHPs. Dacă stratigraﬁa locală nu este disponibilă în detaliu, utilizatorul
DSS poate obţine o estimare a capacităţii locale de schimb de căldură numai prin localizarea geograﬁcă geograﬁcă a
câmpului de foraj în curs de proiectare, prin extragerea informaţiilor de bază utile pentru o primă evaluare a
fezabilităţii.
În plus, pentru ﬁecare clasă geologică, a fost identiﬁcată cea mai bună tehnică de foraj care trebuie aplicată în timpul
instalării, pe baza analizei problemelor de foraj în ceea ce privește timpul și / sau costul pe unitatea de lungime.
De asemenea, a fost creată o bază de date paneuropeană privind clima. În primul rând, datele climatice au fost
colectate ca ani standard, disponibile pe diferite platforme. Cele mai utilizate sunt cele ale software-ului
ENERGYPLUS și METEONORM, ambele putand ﬁ utilizate în instrumentul de calcul. Locaţia considerată este, de
asemenea, caracterizată automat prin intermediul scalei climatice Köppen-Geiger.
Au fost deﬁnite cerinţele standard de încălzire și răcire a patru tipuri de clădiri rezidenţiale și cinci clădiri
nerezidenţiale, reprezentând utilizări diferite. În plus, pentru ﬁecare climat diferit, au fost luate în considerare trei
niveluri diferite de izolare termică a incintei clădirii. Pentru ﬁecare tip de clădire, în funcţie de suprafaţa ocupată
(pentru clădiri rezidenţiale) sau de volumul (pentru clădirile nerezidenţiale) au fost identiﬁcate corelaţiile dintre
poziţia geograﬁcă (caracterizarea tipologiei climatice) și cerinţele de incalzire și răcire. În cele din urmă, au fost
identiﬁcate proﬁluri temporale standard pentru cerinţele de încălzire și răcire pentru ﬁecare lună a anului, care
urmează să ﬁe utilizate în procesul de proiectare DSS.
N
V

E

Dominant Parent Material for
classiﬁcation due to consolidation
(FAU PAR-MAT-CON)

S

No information
Igneous & Metamorphic Rocks
Consolidated Sedimentary Rocks
Unconsolidated Materials (undeﬁned)
Sand (unconsolidated)
Clay (unconsolidated)
Gravel (unconsolidated)
Organic Material

Kilometers
0

155 310 620

930

1.240

Suggested Cost
Time
depth [€/meter] [meter/h]

Underground Drillability
(FAU_PAR-MAT-CON)

Type of
Probe

Drilling
Tool

Clay
(unconsolidated)
Sand
(unconsolidated)
Without groundwater

Helix

Augerø
400 mm

No ﬂuid

20 m

10

400L/min
H2O with
polymers

͌

60

100 m

20

150L/min
with H2O
800L/min
H2O with
polymers

͌

25

100 m

͌

20

10

100 m

͌

40

20

No ﬂuid

20 m

5

400L/min
H2O with
polymers

͌

80

Coaxial
PE

Easy drill
ø101 mm
Rods with
casing ø
76 mm
Easy drill
ø152 mm
Augerø
400 with
casing
Easy drill
ø101 mm

100 m

20

Coaxial
INOX

Rods ø 76with
tricone ø 76 mm

͌

25

100 m

10

Easy drill
ø152 mm

͌

20

Double
U PE

100 m

͌

40

20

Coaxial
PE
Coaxial
INOX
Double
U PE
Helix

Sand
(unconsolidated)
With groundwater

Drilling
Fluid

150L/min
with H2O
800L/min
H2O with
polymers

CONCLUZII
Pentru sistemul de suport pentru decizii integrate (DSS) au fost puse la dispoziţie mai multe baze de date: (I) baza
geologică cuplată cu harta geologică de suprafaţă europeană, pentru a indica parametrii termo-ﬁzici pentru
condiţiile geologice locale și pentru a sugera cea mai bună tehnică de foraj; (II) o bază de date paneuropeană privind
clima; (III) baza de date cu proﬁle temporale standard a cerinţelor de încălzire și răcire pentru ﬁecare tipologie de
construcţie identiﬁcată, luând în considerare și mai multe niveluri de izolare termică.
www.cheap-gshp.eu
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DEZVOLTAREA SCHIMBATOARELOR DE CALDURA CU PAMANTUL
DE TIP ELICOIDAL SI A ECHIPAMENTELOR DE FORAJ
OBJECTIVES
Simularea, studiul și dezvoltarea de noi geometrii de schimbatoare de caldura cu pamantul pentru foraje cu
diametrul de 350 mm
Dezvoltarea unei mașini de foraj capabile să realizeze foraje cu diametre de aproximativ 350 mm la diferite
adâncimi
Simularea, studiul și dezvoltarea de noi geometrii de schimbatoare de caldura cu pamantul pentru foraje cu
diametrul de 175 mm folosind o mașină de foraj care combină tehnologia de foraj "Vibrasond" și "Easy drill"
Identiﬁcarea celor mai bune conﬁguraţii pentru schimbatoarele de caldura cu pamantul si pentru mașina de foraj

REZULTATE
S-a realizat un studiu iniţial al tuturor ţărilor partenere pentru a evalua costurile actuale de instalare și performanţa
energetică a diferitelor sisteme GSHE. Diferite materiale bazate pe polietilenă și diferite procese de fabricaţie
aferente au fost testate teoretic și practic pentru a dezvolta un nou schimbtor de caldura cu pamantul, de 15 m,
pentru a se potrivi în foraje cu diametrul de 350 mm. Acest prototip ușor de utilizat a fost instalat in site-ul de testare
a mașinilor de foraj la Molinella, în Valea Po în nordul Italiei și la patru site-uri demonstrative diferite.
A fost dezvoltată o nouă tehnologie de foraj și de instalare, așa-numita tehnologie "enlarged easy drill", pentru a
permite instalarea noului schimbator de caldura cu pamantul în foraje cu diametru mare. Această aplicaţie permite
forarea în sedimente moi fără carcasă de susţinere, deoarece tijele de foraj indeplinesc si această funcţie.
Activităţile proiectului au vizat, de asemenea, identiﬁcarea soluţiilor pentru realizarea forajului la adâncimi
semniﬁcative (peste 10m) în condiţii geologice nefavorabile și în foraje cu diametrul mai mic de 100mm. Tehnica de
forare pentru puţuri de 175 - 325 mm a fost adaptată pentru a se potrivi cu instalarea schimbătoarelor de căldură
elicoidale. Schimbătoarele de caldura helicoidale cu un diametru redus (mai puţin de 100 mm) au fost fabricaţe cu
succes cu un diametru de 85-90 mm și apoi testate. Rezultatele testelor de performanţă energetică efectuate la faţa
locului și datele obţinute prin simulări numerice ale fazei de funcţionare au arătat că diametrul redus al GSHE
elicoidal conduce la o performanţă slabă a schimbului de căldură.

CONCLUZII
Au fost realizate simultan dezvoltarea combinată a unui nou schimbator de caldura cu pamantul de tip elicoidal,
împreună cu tehnologia avansată de tip "enlarged easy drill". Un prototip de schimbator de caldura cu pamantul ușor
de manevrat, cu dimensiuni deﬁnite și simulate, a fost instalat cu succes folosind această nouă metodologie de
foraj. Realizările tehnologice obţinute au fost, de asemenea, testate în condiţii reale in siturile demonstrative din
întreaga Europă (Germania, Grecia și Spania).
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DEZVOLTAREA SCHIMBATOARELOR DE CALDURA CU PAMANTUL
DE TIP COAXIAL SI A ECHIPAMENTELOR DE FORAJ
OBIECTIVE
Dezvoltarea unei noi tehnologii de instalare pentru schimbătoarele de căldură cu pamantul de tip coaxial, pentru a
reduce timpul de instalare.
Dezvoltarea unui nou sistem de închidere a părţii ﬁnale a tubului instalat pentru a asigura etanșeitatea
schimbătoarelor de căldură.
Îmbunătăţirea designului schimbătorului de căldură (diametru, tubul interior izolat, ..) și testarea materialelor noi
pentru îmbunătăţirea schimbului de caldură cu solul.

REZULTATE
A fost dezvoltat un nou cap de foraj care combină rotaţia cu vibraţiile pentru a minimiza timpul de instalare al
schimbătorului coaxial de oţel. Metodologia de forare (a) este o variantă a celei tradiţionale, concepută pentru a
optimiza costul / instalarea pentru un schimbator de caldura cu pamantul cu diametru mare, ceea ce mărește
suprafaţa schimbătoarelor de căldură cu pamantul. Noul design utilizează tuburi de 1,5 m până la 3,0 m cu un
diametru exterior de 76,1 mm. Pentru a evita necesitatea de a extrage capul de foraj, a fost conceput un cap de foraj ce
poate ﬁ abandonat, cu o abordare de fabricatie ieftina. În plus, un sistem de alimentare cu apă de înaltă presiune
injectează apa prin capul de foraj ce poate ﬁ abandonat, reducând în continuare timpul de realizare a forajului.
Diferitele modele și evoluţii ale mașinilor au fost testate pe un site dedicat pilotului.
Din studiile de simulare și cele referitoare la costuri / beneﬁcii, s-a dovedit ca un tub din oţel inoxidabil cu un
diametru exterior extins de 76 mm este cel mai bun compromis între randamentul de extracţie termică și costul
materialului. A fost realizat un tub interior co-extrudat cu izolaţie de spumă. Împreună cu rezistenţa termica redusă a
forajelor pentru astfel de schimbatoare de caldura cu pamantul, comparativ cu cele convenţionale cu dublu U, au
fost obţinute randamente mai mari de extracţie termică în condiţii de funcţionare tranzitorii, așa cum s-a demonstrat
în siturile demonstrative din Atena (Grecia) și Putte (Belgia).
FIGURA: Dispozitive
auxiliare pentru mașină:
cap vibrant, rotativ (d)
m o n t a t
p e
penetrometrul existent
(a), pompă de înaltă
presiune pentru
injectarea apei prin
vârful schimbatorului de
caldura cu pamantul. Un
tub interior izolat (c)
împiedică ﬂuidul
geotermal să ﬁe răcit de
catre lichidul mai rece
care coboară. În plus,
viteza ﬂuidului din
interiorul schmibatorului
de cldura cu pamantul
atinge condiţii de
turbulenţă, sporind astfel
în continuare schimbul
de energie cu solul.

CONCLUZII
Modiﬁcările aduse metodologiei de „impingere” realizate în cadrul proiectului, care implică utilizarea unui cap de
percuţie rotativă cu injecţie de apă sub presiune, permit instalarea schimbătoarelor de căldură cu diametru mai mare
în mai multe tipuri de soluri. Au fost construite mașina de forat cu noul cap de foraj și pompa de înaltă presiune
pentru injecţia, iar acestea au fost utilizate în toate locaţiile demonstrative pentru a veriﬁca funcţionarea lor în
diferite tipuri de soluri. Reducerea timpului de foraj prin utilizarea acestor noi tehnologii a fost demonstrată în mai
multe situaţii geologice, ceea ce permite atingerea obiectivului de reducere a costurilor de instalare, precum si
reducerea timpului de instalare propuse prin proiectul Cheap-GSHPs.
www.cheap-gshp.eu
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SOFTWARE SI INSTRUMENTE DE MODELARE PENTRU NOILE
TEHNOLOGII DE SISTEME GEOTERMALE SI POMPE DE CALDURA
OBIECTIVE
Dezvoltarea unui software pentru simularea performanţei sistemului geotermal, inclusiv a pompei de căldură
Realizarea unui ghid pentru selectia conﬁguraţiei optime a pompei de căldură pentru o anumită aplicaţie
Realizarea unui ghid pentru optimizarea conﬁguraţiei în cuplarea sistemelor geotermale superﬁciale și a altor
sisteme de surse regenerabile de energie
Dezvoltarea unei noi pompe de căldură geotermale, care utilizeaza un agent frigoriﬁc cu GWP redus și capabilă să
furnizeze apă la temperatură ridicată pentru sistemele tradiţionale de distribuţie

REZULTATE
A fost dezvoltat un nou software (accesibil tuturor) pentru simularea dinamică a unei faze operaţionale a sistemului
geotermic cu o interfaţă ușor de utilizat. Software-ul implementează un algoritm speciﬁc destinat evaluării pompei
de căldură și a performanţei schimbătorului de căldură cu pamantul. Au fost dezvoltate două metode diferite de
calcul: un model simpliﬁcat pentru utilizatorii non-experţi, unde sunt solicitate numai date simple de intrare, și un
algoritm mai complex, bazat pe o simulare dinamică destinată utilizatorilor mai experimentaţi. Software-ul permite
includerea colectoarelor termale solare pentru a elibera căldură în sol în timpul verii pentru zonele climatice unde
predomina încălzirea.
În plus, a fost realizata o baza de date cu pompele de căldură existente, pe baza tehnologiilor elementelor
componente (vaporizatoare, condensatoare, compresoare, robinete de laminare, agenţi frigoriﬁci, controlere și alte
componente, cum ar ﬁ ejectorii). Această bază de date este utilizată în DSS pentru a ghida utilizatorul prin selectarea
componentelor pompei de căldură. Acesta include un ghid de cost / beneﬁcii pentru a ajuta in selectia celei mai
bune tehnologii pentru pompa de căldură în contextul condiţiilor de lucru incluse în software-ul de selecţie.
Evaluarea impactului asupra mediului produs de catre agentul frigoriﬁc se realizează și în ceea ce privește
performanţa pompei de căldură. Instrumentul realizează și analiza diferitelor conﬁguraţii tipice ale instalaţiilor, în
combinaţie cu alte tehnologii de energie regenerabila, cum ar ﬁ sistemele solare termice, eoliene, fotovoltaice și de
stocare. Rezultatul include un tabel de orientare și analiză a costurilor, pentru a optimiza conﬁguraţia sistemului.
Aceste baze de date și instrumentele de calcul sunt incluse în sistemul de asistenţă decizională (DSS), disponibil pe
web.
În cele din urmă, a fost proiectată și fabricată o nouă generaţie de pompe de căldură geotermale cu două cicluri în
cascadă, una cu agent frigoriﬁc natural (CO2) și cealaltă cu un ﬂuid HFO (R1234ze) cu impact redus asupra mediului.
Pompa de caldura a fost conceputa pentru a livra lichide la temperaturi ridicate, pana la 80 ° C. Acest nou prototip de
pompa de caldura este instalat la Muzeul Tehnic Tesla din Zagreb pentru sistemul de climatizare din sala de
expozitie.

CONCLUZII
S-au realizat programe și
instrucţiuni speciﬁce pentru a
ajuta toţi utilizatorii să
selecteze cea mai bună pompă
de căldură pentru sistemul
geotermic de mică adâncime, la
faza de proiectare. A fost
proiectată și fabricată o nouă
pompă de căldură geotermala,
ce utilizeaza agenţi frigoriﬁci cu
GWP mici și capacitatea sa de a
furniza apă la temperaturi
ridicate catre sistemele
terminale tradiţionale. Poate ﬁ
evaluata o posibilă combinare
cu alte tehnologii bazate pe
utilizarea surselor regenerabile;
astfel oamenii pot deveni mai
familiarizaţi cu aceste noi
tehnologii ecologice.
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DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR DE ASISTARE A DECIZIILOR
OBIECTIVE
Crearea unei aplicaţii web prietenoase utilizatorilor care să permită utilizatorilor ﬁnali să aleagă tehnologia
geotermală superﬁcială adaptata pentru instalaţiile lor.
Dezvoltarea unui sistem de suport decizional (DSS) pentru a identiﬁca cel mai bun sistem geotermic cu entalpie
redusa compus din schimbatorul de caldura cu pamantul si pompa de căldură în funcţie de subsolul local,
cerinţele de încălzire și răcire a clădirilor, condiţiile climatice și criteriile proprietarilor.
Realizarea unei platforme web care sa permita accesul la sistem printr-o interfaţă ușor de utilizat (GUI).

REZULTATE
Instrumentul de asistare a deciziilor care a fost dezvoltat include trei baze de date diferite, care sunt necesare pentru
a deﬁni toate datele de intrare necesare (sol, climă, clădire, pompă de căldură, alte energii regenerabile). Motorul
acestui instrument de asistare a deciziilor efectuează calculele necesare pentru a furniza utilizatorului ﬁnal o serie
de soluţii posibile de instalaţii geotermale, luând în considerare mai multe variabile.
Sistemul include trei niveluri diferite de baze de date: baza de date a modelului de date care conţine informaţii
auxiliare necesare pentru efectuarea calculelor, baza de date care conţine informaţiile despre utilizatori și proiectele
acestora și, în ﬁnal, depozitul de soluţii care conţine informaţiile despre diferitele tehnologii susţinută de
instrumentul de asistare a deciziilor. Instrumentul de asistare a deciziilor generează o serie de soluţii posibile
adaptate nevoilor utilizatorului. În cele din urmă, posibilele soluţii oferite sunt clasiﬁcate în funcţie de preferinţele
utilizatorilor în ceea ce privește costurile, sustenabilitatea, rentabilitatea investiţiei etc.

CONCLUZII
Dezvoltarea de software a dus la o aplicaţie web inovatoare, ușor de utilizat, care oferă consultanţă utilizatorilor ﬁnali
cu puţine cunoștinţe despre sistemele geotermale de mică adâncime, o analiză de fezabilitate iniţială a instalaţiilor
lor. Pe baza unor intrări simple (tipul de clădire, gradul de izolare, zona planiﬁcată, locaţia, clima etc.), utilizatorul
obţine un rezultat preliminar care permite estimarea celei mai potrivite tehnologii pentru construirea lor în funcţie de
preferinţele proprii. Acest instrument este, prin urmare, foarte important pentru apropierea tehnologiilor geotermice
de public, servind drept instrument de marketing și diseminare.

Geothermal system
100.0%
Weight
14.8%
Vite R1234ze and Helical
10.8%
Alternative R134a and Co-axial
9.2%
Alternative R134a and Single U
8.3%
Vite R1234ze and Single U
7.9%
Alternative R134a and Double U
7.3%
Alternative R1234ze and Single U
6.7%
Vite R134a and Double U
6.4%
Alternative R1234ze and Co-axial
5.9%
Vite R1234ze and Co-axial
4.9%
Vite R1234ze and Double U
4.0%
Alternative R1234ze and Helical
3.5%
Alternative R134a and Helical
3.4%
Alternative R1234ze and Double U
2.5%
Vite R134a and Co-axial
2.4%
Vite R134a and single U
2.1%
Vite R134a and Helical
0.0%
Inconsistency

Rol
25.0%
7.4%
3.9%
0.6%
1.8%
1.8%
0.4%
3.9%
0.6%
0.2%
1.8%
0.2%
1.0%
1.0%
0.1%
0.2%
0.1%
42.7%

Space
25.0%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%

Cost
25.0%
4.8%
1.2%
4.8%
4.8%
0.4%
1.2%
0.3%
0.1%
3.1%
1.2%
1.2%
0.4%
0.6%
0.6%
0.1%
0.2%
45.6%

LCA
25.0%
1.0%
4.2%
2.3%
0.1%
4.2%
4.2%
1.0%
4.2%
1.0%
0.3%
1.0%
0.5%
0.2%
0.6%
0.5%
0.2%
41.3%

Figure DSS platform - ranking of solutions
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DEMONSTRAREA TEHNOLOGIILOR PENTRU SCHIMBATOARELE DE
CALDURA CU PAMANTUL, A TEHNOLOGIILOR DE FORAJ SI A
POMPELOR DE CALDURA DE TEMPERATURA RIDICATA
OBIECTIVE
Demonstrarea tehnologiei dezvoltate in 6 amplasamente pilot amplasate în diferite condiţii climatice și
geologice, reprezentative pentru variabilitatea acestor condiţii în Europa: schimbător de căldură elicoidal,
schimbător de căldură coaxial, echipament și metode de forare, pompă de căldură de temperatură ridicată;
Evaluarea producţiei de energie a schimbătoarelor de căldură elicoidale și coaxiale dezvoltaţe în diferite condiţii
climatice prin măsurători ale sistemelor pilot în 6 locatii pentru cel puţin 12 luni;
Evaluarea performanţelor pompei de căldură de temperatura ridicata: capacitatea, eﬁcienţa, ﬁabilitatea, nivelurile
temperaturii din sol în mai multe anotimpuri;
Predictia performanţelor sistemelor dezvoltate pe termen lung prin intermediul simulării pe calculator.
Compararea performanţelor noilor tehnologii cu cele standard.

REZULTATE
Site-urile demonstrative completate au acoperit o varietate de medii geologice, condiţii climatice și tipologii de
clădiri. Acestea sunt:
Situl demonstrativ de la Universitatea Politehnica din Valencia, Spania,
Clădirea de birouri bioclimatică a CRES din Pikermi, Grecia,
Casa ecologică rezidenţială din Putte, Belgia,
Câmpul de testare REHAU din Erlangen, Germania,
Casa Belﬁeld de la University College Dublin, Irlanda,
Muzeul Nikola Tesla din Zagreb, Croaţia.
Toate sistemele demonstrative sunt echipate cu sisteme de monitorizare a datelor în timp real și sisteme de monitorizare
online.
Noile tehnologii demonstrate sau testate în locatiile de mai sus au fost instalaţii și echipamente de foraj inovatoare,
schimbatoare de caldura cu solul de tip coaxial 304L din oţel inoxidabil și metoda de foraj prin impingere („piling”), metoda
schimbatorului de caldura de tip helicoidal și metoda de foraj cu „Auger” / „easy drill”. La situl demonstrativ din Zagreb se
demonstrează și pompa de căldură cu ciclu dublu HFO / CO2 dezvoltat de proiect.
Mai mult, aceste aplicaţii ale noilor tehnologii dezvoltate au fost evaluate prin simularea computerizată a sarcinilor de
încălzire și răcire la alte site-uri demo "virtuale" (clădiri existente), prin combinarea sarcinilor termice ale clădirii cu alimentarea
cu căldură / frig provenind din sol.
În ﬁecare caz, au fost colectate informaţii despre geometria și distribuţia spaţiilor interioare (desene), date privind clădirile
(descrierea sau proprietăţile termice ale elementelor opace și vitrate), descrierea utilizării spaţiilor ocupate (iluminatul și
orarele de functionar), precum și proprietăţile solului. Cu aceste date a fost creat un model de clădire pentru ﬁecare caz de
studiu și a fost efectuată simularea dinamică.

CONCLUZII
Schimbatorul de caldura elicoidal dezvoltat oferă avantaje semniﬁcative în comparaţie cu schimbatorul de caldura elicoidal
standard în ceea ce privește adâncimea de instalare și performanţele energetice privind capacitatea de transfer de căldură cu
subsolul.
Tehnicile de instalare a soluţiei elicoidale au arătat unele probleme în anumite condiţii geologice, astfel că aplicarea lor nu a
fost complet satisfăcătoare și va ﬁ supusă unor evaluări ulterioare. Schimbătorul de căldură coaxial din oţel inoxidabil de 76,1
mm realizat din oţel inoxidabil 304L cu ţeavă izolată din PE a arătat un schimb de căldură de 10-20% mai mare decât cel al
probelor convenţionale dublu U în timpul ciclurilor scurte de pompare a căldurii. Dacă funcţionarea ciclului pompei de căldură
este continuă, performanţele schimbatorului de caldura de tip coaxial dezvoltat sunt similare celor ale modelului dublu U.
Analizele efectuate pentru sondele coaxiale în regim tranzitoriu arată o creștere a eﬁcienţei datorită rezistenţei lor termice
scăzute. Acest lucru este un rezultat important deoarece sistemele de pompe de căldură, de cele mai multe ori, sunt supuse
unor variaţii continue de energie sau oprire și repornire (în cazul pompelor de căldură ce functioneaza on/o) și, prin urmare,
procesele de schimb de căldură cu subsolul se realizeaza în principal în regim tranzitoriu.
Analiza costurilor de instalare arată că economiile s-au dovedit a ﬁ în valoare de 20% comparativ cu tehnologia tradiţională de
foraj. Tehnologia „easy drill” s-a dovedit a ﬁ eﬁcientă în cazul unor soluri neconsolidate cu pereţi instabili ai putului de foraj.
Metoda de foraj prin impingere „piling”, combinând forţa de tracţiune, rotaţia, vibraţia, injecţia de apă, arborele interior, capul de
forj abandonabil și sudarea a fost validată ca o metodă eﬁcientă de forare cu rate similare de instalare a schimbatoarelor de
caldura cu pamantul în formaţiuni consolidate și cu 50% mai mici timpi de instalare în sedimente neconsolidate.
Pompa de căldură pentru temperaturi ridicate asigură o încălzire ﬁabilă la o eﬁcienta mai mult decat acceptabilă, chiar dacă
este cuplată la un sistem de încălzire cu terminale de temperatură ridicată; este, prin urmare, potrivita pentru aplicaţii în care
terminalele existente ale sistemului de incalzire nu pot ﬁ schimbate.
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IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI, EVALUAREA RISCULUI,
STANDARDE SI REGLEMENTARI
OBIECTIVE
Analiza impactului legislativ și de reglementare pentru utilizarea la adancimi mai mici a colectoarelor cu buclă
închisă în siturile cheie.
Matrici transferabile de evaluare a riscurilor pentru condiţiile de reglementare și de mediu.
Evaluarea impactului asupra mediului în locaţiile studiilor de caz.
Analiza costului pe ciclul de viaţă și amprenta de carbon.
Standarde - Materiale, foraje și echipamente - Prezentare generală și promovare.
Recomandări pentru reglementari referitore la facilitarea implementării noilor tehnologii dezvoltate.

REZULTATE
Broșurile referitoare la analiza legislativă și de reglementare realizeaza sumarul unei analize a cerinţelor legislative
și de reglementare existente în locaţiile studiului de caz. Broșurile oferă un rezumat al cerinţelor privind instalarea
schimbatoarelor de caldura cu pamantul în diferite state membre și revizuiește restricţiile de mediu care
reglementează procedurile de reglementare și de acordare a licenţelor, precum și standardele metodologiilor de
proiectare și ﬁnalizare ale schimbatoarelor de caldura cu pamantul. Broșurile identiﬁcă domeniile cele mai potrivite
pentru utilizarea sistemelor colectoare inovatoare dezvoltate în cadrul proiectului Cheap-GSHPs. Evaluările
impactului asupra mediului au fost efectuate pentru ﬁecare sit demonstrativ relativ la tehnologia de foraj si tipul de
instalatie.
Un raport de sinteză compară unele dintre aspectele esenţiale ale punerii în aplicare a sistemelor de reglementare și
legislative în diferite state membre și se concentrează în special pe cele referitoare la schimbătoarele de căldură cu
pamantul cu circuit închis.
A fost dezvoltat un instrument de evaluare a riscurilor pentru evaluarea aspectelor speciﬁce ale proiectării, instalării
și funcţionării schimbatoarelor de caldura cu pamantul în diferite condiţii de mediu și diferite tipuri de clădiri. Acesta
demonstrează modul în care diferitele caracteristici ale clădirilor și cerinţele lor energetice pot ﬁ abordate prin
tehnologiile schimbatorului de caldura, forajului și pompelor de căldură dezvoltate de proiectul Cheap-GSHPs,
precum și potenţialul de integrare cu alte tehnologii în sistemele de încălzire și de răcire. A fost dezvoltată o analiză a
costurilor pe durata ciclului de viaţă a noilor tehnologii dezvoltate în cadrul proiectului.

CONCLUZII
Au fost clasiﬁcate standardele din
Europa referitoare la sistemele de
pompe de căldură geotermale și
au fost propuse modalităţi de
introducere a tehnologiei CheapGSHPs în acest sens, inclusiv
utilizarea tehnologiilor
geotermale în clădirile istorice și
culturale. Analiza standardelor
aplicabile și dezvoltarea
tehnologiilor de catre proiectul
Cheap-GSHPs au subliniat
deﬁcienţe în textul standardelor,
care sunt percepute ca avand
potenţial de inhibare a patrunderii
pe piaţă a tehnologiilor
inovatoare. Au fost elaborate un
set de recomandări adresate
comisiilor CEN și IEC care
elaborează standardele aplicabile
tehnologiilor Cheap-GSHP. Au
fost identiﬁcate standarde
naţionale în care pot ﬁ necesare
modiﬁcări și au fost propuse
recomandări.
www.cheap-gshp.eu
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EXPLOATAREA REZULTATELOR SI DEZVOLTAREA PIETII
OBIECTIVE
Analiza profundă a situaţiei actuale în ceea ce privește pătrunderea pe piaţă, potenţialul pieţei și identiﬁcarea
barierelor în ţările partenerilor participanţi. Identiﬁcarea oportunitatilor de afaceri ale produselor dezvoltate in
cadrul proiectului Cheap-GSHPs.
Evaluarea modului în care noile produse (schimbătoare de căldură, tehnologii de foraj, pompe de căldură de
temperatură ridicată și instrumente software pentru proiectare si analiza informaţiilor) pot contribui la depășirea
acestor bariere în vederea extinderii pieţei pompelor de caldura geotermale sau a exploatării unor noi nise de
piaţă. Elaborarea planurilor de exploatare pentru noile produse și servicii obţinute în cadrul proiectului.
Dezvoltarea de noi modele de afaceri care să abordeze exploatarea în siguranţă a tehnologiilor Cheap-GSHPs.
Dezvoltarea unei strategii privind drepturile de proprietate intelectuală (IPR). Identiﬁcarea drepturilor de
proprietate intelectuală sensibile pentru noile produse și procese și analiza acelor mecanisme care le vor permite
să le protejeze mai bine.

REZULTATE
Au fost ﬁnalizate diferite analize SWOT dezvoltate ca bază a planului de acţiune pentru sprijinirea pieţei și au fost
deﬁnite măsurile de sprijin pentru introducerea tehnologiilor Cheap-GSHPs pe piaţă și, în special, în clădirile istorice.
În plus, a fost ﬁnalizat un model de business Canvas pentru ﬁecare tehnologie dezvoltată și s-a deﬁnit un nou model
de afaceri, numit platforma de afaceri Cheap-GSHPs. Acest model, care include toţi partenerii care doresc să
participe la nivel european și care servește la extinderea pieţei energiei geotermale, va constitui un punct-cheie
pentru consorţiu, creând cu adevărat un nou model de afaceri pentru a pune pe piaţă o solutie noua, eﬁcientă și
ieftină pentru utilizarea energiei geotermale.
A fost elaborat un plan de acţiune cu măsuri de sprijin pentru introducerea tehnologiilor Cheap-GSHP pe piaţă în
general și în clădirile istorice în special. Acesta va ﬁ comunicat factorilor de decizie la nivel naţional și / sau regional.

CONCLUZII
Au fost deﬁnite mai multe
modele de afaceri sistematice
și strategice pentru obţinerea
proﬁtului și introducerea
produselor dezvoltate pe piaţă
care vor ajuta partenerii
dezvoltatori să realizeze acest
obiectiv. Obiectivul ﬁnal este
ca soluţia geotermală pentru
realizarea climatizarii să ﬁe
inclusă pe piaţa clădirilor
existente și a celor mai vechi,
precum și pe piata cladirilor
istorice, și considerată ca o
propunere competitivă în
comparaţie cu sistemele
tradiţionale, atât în ceea ce
privește costurile de instalare,
cât și costurile energiei pentru
functionarea acestora.
În ﬁnal, a fost dezvoltat un nou
model de afaceri pentru a
introduce pe piaţă soluţii
geotermale noi, integrate,
eﬁciente și ieftine.
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PARTNERS OF Cheap-GSHPs
COORDINATOR:

INSTITUTE OF ATMOSPHERIC SCIENCES AND CLIMATE - NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR-ISAC)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy
www.isac.cnr.it
Contact person: Adriana Bernardi, a.bernardi@isac.cnr.it

INSTITUTE OF CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR-ITC)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy
www.itc.cnr.it
Contact person: Laura Fedele,
laura.fedele@itc.cnr.it

REHAU AG+CO (REHAU)
Rheniumhaus, Rehau 95104, Germany
www.rehau.com
Contact person: Mario Psyk, mario.psyk@rehau.com

DEPARTMENT OF GEOSCIENCES
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD)
Via Gradenigo 6, 35131 Padova, Italy
www.unipd.it
Contact person: Antonio Galgaro,
antonio.galgaro@unipd.it

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT
ERLANGEN NURNBERG (FAU)
Schlossplatz 4, Erlangen 91054, Germany
www.uni-erlangen.de
Contact person: David Bertermann,
david.bertermann@fau.de

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD)
Via Venezia 1, 35131 Padova - Italy
www.unipd.it
Contact person: Michele De Carli,
michele.decarli@unipd.it

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES
AND SAVING (CRES)
Marathonos 19th Km, Pikermi 19009, Greece
www.cres.gr
Contact person: Dimitrios Mendrinos, dmendrin@cres.gr

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
(TECNALIA)
Parque Tecnologico de Miramon Paseo Mikeletegi 2,
Donostiasan Sebastian 20009, Spain
www.tecnalia.com
Contact person: Amaia Castelruiz Aguirre,
amaia.castelruiz@tecnalia.com

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE
DELLA SVIZZERA ITALIANA (SUPSI)
Stabile Le Gerre, Manno 6928, Switzerland
www.supsi.ch
Contact person: Sebastian Pera,
sebastian.pera@supsi.ch

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, Spain
www.upv.es
Contact person: Javier F. Urchueguía,
jfurchueguia@ﬁs.upv.es

SLR ENVIRONMENTAL CONSULTING
(IRELAND) LIMITED (SLR)
Dundrum Business Park 7, Windy Arbour 14, Ireland
www.srlconsulting.com
Contact person: Riccardo Pasquali,
rpasquali@geoservsolutions.com

RESEARCH AND ENVIRONMENTAL DEVICES SRL (RED)
Via Galileo Galilei 7 A 2, TEOLO PD 35037, Italy
www.red-srl.com
Contact person: Luc Pockelé,
luc.pockele@red-srl.com

HYDRA SRL (HYDRA)
Via Guiccioli 6, Molinella 40062 (BO), Italy
www.hidrahammer.it
Contact person: Davide Righini,
davide@hydrahammer.it

GALLETTI BELGIUM NV (GALLETTI)
Essenestraat 16, Ternat 1740, Belgium
www.galletti.be
Contact person: Fabio Poletto, fabio.poletto@hiref.it

GEO GREEN SPRL (GEO-GREEN)
Rue De Priesmont Marbais 63,
Villers La Ville 1495, Belgium
www.geo-green.be
Contact person: Jacques Vercruysse,
info@geo-green.be

SOCIETATEA ROMANA GEOEXCHANGE
(SRG - RGS)
Bdul Pache Protopopescu 66 Sector 2,
Bucharest 021414, Romania
www.geoexchange.ro
Contact person: Robert Gavriliuc,
robertgavriliuc@yahoo.com

UNESCO REGIONAL BUREAU FOR
SCIENCE AND CULTURE IN EUROPE
Castello 4930, 30122 Venice, Italy
www.unesco.org/venice
Contact person: Davide Poletto,
d.poletto@unesco.org

ANER SISTEMAS INFORMATICOS SL (ANER)
Araba Kalea 43 2 Planta, Zarautz 20800, Spain
www.aner.com
Contact person: Lucía Cardoso, lucia@aner.com

PIETRE EDIL SRL (PIETRE EDIL)
Str Slanic 2 Et 3 Ap 3 Sector 3, Bucharest 030242, Romania
www.pietre-edil.ro
Contact person: Leonardo Rossi,
archleonardorossi@yahoo.it
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