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1. Introducere  
 

Într-un sistem de consum al energiei există trei componente fundamentale: sursa de 

energie primară, conversia și consumul energiei. Alături de acestea mai sunt subcomponentele 

de transport, distribuție și agenți energetici, care realizează conexiunea între acestea. Între 

producție și consumul de energie există neconcordanțe [1]. Cerințele energetice în sectoarele 

urbane, industriale diferă de la zi la zi, săptămânal, și chiar sezonier. Alimentarea cu căldură este 

obiectivul principal al centralelor de cogenerare, cu toate acestea în zilele noastre, profitul 

centralelor de cogenerare depinde de prețul energiei electrice pe piața de energie electrică, 

afectând disponibilitatea căldurii livrate de centrală [5].  

Din păcate cererea de căldură a consumatorilor nu este aceeași cronologic cu cererea de 

energie electrică, aceasta având fluctuați mari pe perioade scurte de timp, rezultând o operare 

neprofitabilă a centralelor de cogenerare, deoarece producători de energie sunt obligați să 

asigure cererea de căldură chiar și atunci când prețul energiei electrice pe piața de energie este 

mic. Cererea de energie termică poate fi acoperită cu ajutorul sistemelor de stocare a energiei 

termice. Utilizarea sistemelor de stocare a energiei termice (thermal energy storage – TES) 

pentru aplicații termice, cum ar fi încălzirea, răcirea, a primit recent o atenție deosebită. O 

varietate de tehnici TES s-au dezvoltat în ultimele patru sau cinci decenii [4]. Astfel de sisteme 

TES au un potențial enorm de a face mai eficientă utilizarea energiei pe scară largă din punct de 

vedere economic.  

Sistemele de stocare a energiei (TES) sunt utile pentru maximizarea eficienței energetice 

a proceselor non-continue și semi-continue. În timpul perioadelor cererii scăzute de energie 

termică excesul de energie termică este stocat în rezervoare mari izolate pentru a fi utilizate 

ulterior. Stocarea poate fi realizata cu fluide, cum ar fi apa, sau cu  substanțe schimbătoare de 

fază care utilizează căldură latentă. Sistemele TES pot funcționa atât pentru stocarea de frig (apă 

răcită)  cât și pentru căldură (apă fierbinte), încărcare-descărcare făcându-se într-un mod 

continuu, apa fierbinte și rece sunt adăugate și îndepărtate simultan dintr-un rezervor stratificat 

[5]. 

În timpul procesului de încărcare, sursa de căldură alimentează consumatorii, iar excesul 

de căldură este stocat în rezervor. Atunci când cererea de căldură depășește capacitatea de 

producere a sursei de căldură, sau sursa de căldură este oprită/nefuncțională (fie din 

raționament economic, tehnologic), are loc procesul de descărcare al rezervorului, în care 

alimentarea consumatorilor se face direct din sistemul de stocare.  
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Cantitatea de energie care poate fi stocată în rezervor depinde de mediul de stocare, de 

proprietățile termodinamice și chimice ale mediului, de volumul rezervorului și temperatura de 

încărcare, stocare, descărcare [2].  

In perioada iulie 2015 - martie 2016, colectivul de specialiști ai INCDE ICEMENERG a 

desfășurat activități de teste si măsurători la CET Focşani, in scopul elaborării bilanțului 

termoenergetic pe centrala, atât in regim de funcționare de iarna cat si de vara. 

  

Din discuțiile avute cu personalul de exploatare din centrala, precum si din analiza 

rezultatelor bilanțului efectuat, s-au desprins o serie de concluzii privind problemele de ordin 

tehnic si nu in ultimul rând economic cu care se confrunta agentul economic. Colectivul de 

cercetare format din specialiștii UPB - Facultatea Energetica si INCDE ICEMENERG si-a propus, 

in cadrul prezentului proiect, sa ofere o serie de soluții care sa răspundă necesitaților ENET 

Focşani si care sa realizeze schimbul reciproc de cunoaștere. 

  

Astfel, ENET Focşani, in calitate de producător licențiat de energie electrica si termica in 

cogenerare, urmărește in primul rând vânzarea unei cantități cat mai mari din energia electrica 

pe care motoarele termice o pot produce. Totuși, exista perioade in care prețul energiei electrice 

este foarte mic, astfel încât vânzarea energiei electrice devine nerentabila, dar agentul economic 

trebuie sa mențină in funcțiune unul sau ambele motoare termice, pentru a furniza energie 

termica (apa calda) consumatorilor urbani.  

 

O alta problema cu care se confrunta ENET Focşani sunt variațiile mari si dese (chiar 

zilnice) ale cererii de energie termica, care impun modificarea frecventa a regimurilor de 

funcționare ale agregatelor din centrala (motoare termice si CAF-uri).  

 

Unul din obiectivele specifice ale proiectului consta in elaborarea unei soluții tehnice de 

acumulare a energiei termice care sa acopere cererea de energie termica in aceste perioade. De 

asemenea, exista perioade in care vânzarea energiei electrice este rentabila, însă, din cauza 

scăderii cererii de energie termica, la funcționarea motoarelor termice in regim nominal apare 

un excedent de energie termica disponibila.  
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2. Descrierea centralei electrice de termoficare ENET SA Focșani 

 
 Centrala electrica de termoficare (CET) din cadrul S.C. ENET S.A. Focșani este în funcțiune 

din anul 1970, echipamentele din etapa veche producând în cogenerare abur energetic, energie 

electrica și apa fierbinte.  

În urma derulării programului de investiții ”Reabilitarea sistemului de termoficare 

urbana la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la 

legislația de mediu și creșterii eficientei energetice” - Etapa I, S.C. ENET S.A. Focşani dispune, la 

momentul actual, de următoarele capacitați de producere a energiei termice și electrice: 

 

Echipamente noi 

• doua motoare termice marca Rolls-Royce, cu funcționare pe gaze naturale, care produc în 

cogenerare energie electrica și energie termică, fiecare cu o putere electrică instalata de 

6.8 MWe; 

• un cazan de apa fierbinte (CAF 1) de 58 MWt (50 Gcal/h); 

• un cazan de abur (CA 1) de 10 t/h, care furnizează abur cu p=10 bar t=176 C pentru 

acoperirea necesarului de abur servicii interne și pentru prepararea apei de adaos în 

circuitul de termoficare al centralei. 

 

Echipamente vechi (în rezervă) 

• 2 cazane de abur tip CR5/3, puse în funcțiune în anii 1969-1970, cu un debit de abur de 

20 t/h fiecare, la parametrii 40bar și 450 C, care funcționează cu 4 arzătoare mixte gaze 

naturale/păcura. Cazanele de abur CR5/3 nr.1 și nr. 3 formează IMA1. Acestea 

alimentează cu abur, prin bara comuna de 40bar, turbinele de abur și cele doua SRR-uri 

(stații de reducere-răcire) de 40/16 și 40/3 bar; 

• 2 cazane de abur tip ID 513, cu debitul de abur de 50t/h fiecare, la parametrii 40bar și 

450 C, care funcționează cu 2 arzătoare pe gaze naturale. Cazanele de abur ID513 nr.1 și 

nr.2 formează IMA2. Acestea alimentează cu abur, prin bara comuna de 40bar, turbinele 

de abur și cele 2 SRR-uri de 40/16 și 40/3bar; 

• 2 turbine cu abur tip AKTP4, de 4MWe fiecare, având parametrii Dabur=50 t/h, tabur=435 

C, p=35bar, cu priza reglabila la 16 bar/340 C (D=15t/h) și contrapresiune la 3 bar/ 195 

C (D=35t/h), alimentate cu aburul furnizat de cazanele de abur prin bara comuna de 40 

bar; 

• 1 cazan de apa fierbinte (CAF3), de 58 MWt (50 Gcal/h). Acest cazan de apa fierbinte a 

fost reabilitat în 2008, când s-a montat instalația de ardere cu NOx redus. Caracteristici 

tehnice: capacitate termica= 58 MWt (50 Gcal/h), T intrare/ieșire apa 

fierbinte=70/1500C, Pn=20 bar, nr. arzătoare=8 buc, tip arzător: mixt gaz/păcura, 

Combustibil de baza: gaze naturale, debit arzător= 237 ÷ 950 Nm3/h, presiune=0,1 ÷ 0,5  

bar, putere calorifica inferioara=8500 ÷ 9500 kcal/kg. Combustibil auxiliar: păcura, debit 
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arzător 211.3÷845 kg/h, presiune min.20 bar, putere calorifica inferioara=9500 ÷ 

10200 kcal/kg, conținut de sulf : < 1% 

• 1 cazan de apa fierbinte (CAF4), de 25 Gcal/h, care funcționează pe gaze naturale și 

păcura, cu următoarele caracteristici Dmin./Dmax= 280/312 t/h, tintrare/tiesire apa 

fierbinte=70/150oC, Pn=20 bar, nr. arzătoare=8 buc, tip arzător: mixt gaz/păcura, 

combustibil de baza: gaze naturale, debit arzător=404 Nm3/h, combustibil auxiliar: 

păcura, debit arzător =353kg/h. 

 

3. Prezentarea sumara a procesului tehnologic  
3.1. Motoarele termice 

 
Motorul termic folosește drept combustibil gaze naturale. Aerul de ardere este aspirat din 

încăperea in care este amplasat motorul și introdus în acesta de un turbocompresor antrenat de 
către o turbină antrenată la rândul ei de către gazele de ardere evacuate din motor. In încăpere 
aerul este introdus de trei ventilatoare de aer, care îl aspira din exterior. Temperatura aerului in 
încăperea motorului trebuie menținuta la o valoare constanta de 33 C. Gazul combustibil este 
preluat din rețea, comprimat de un compresor și introdus in motor.  

După ce părăsesc motorul, gazele de ardere trec printr-un catalizator de oxidare, având 
rolul de reducere a conținutului de oxid de carbon și printr-un amortizor de zgomot (toba de 
eșapament). Înainte de a fi evacuate la coș, gazele de ardere cedează apei de răcire o parte din 
căldura conținuta printr-un schimbător de căldura cu țevi de înalta temperatura (HT) și printr-
un schimbător de căldura cu țevi de joasa temperatura (LT). Pentru reglarea temperaturii apei 
de răcire la ieșirea din schimbătorul de căldura HT , exista o conducta de ocolire a celor doua 
schimbătoare de căldura.   

Motorul antrenează generatorul care produce energie electrica. Motorul are doua circuite 
de apa de răcire. Circuitul de joasa temperatura (LT) preia o parte din căldura aerului de ardere 
precum și căldura uleiului de ungere și o evacuează in atmosfera prin doua baterii de 
schimbătoare (răcitoare) apa-aer. La intrare in răcitorul de ulei, apa de răcire trebuie sa aibă o 
temperatura de 45 C. Apa de răcire din circuitul LT este un amestec format din 65% apa și 35% 
etilen glicol.  Circuitul de înalta temperatura (HT) preia o parte a căldurii aerului de ardere, 
căldura de răcire a motorului, precum și căldura gazelor de ardere evacuate din motor și o 
cedează apei de termoficare in schimbătorul de termoficare. Consumatorii auxiliari ai motorului 
se alimentează din Trafor 1 și Trafor 2 de 2000 kVA, din care se alimentează și pompele de 
termoficare. 

 
Conform documentației Rolls-Royce, motoarele termice au următoarele caracteristici: 

Nr Caracteristicile tehnice principale ale motorului termic 

1 Număr motoare termice 2 

2 Tip motor  B35:40 V16AG2 

3 Producător  Rolls-Royce 

4 Combustibil gaz natural 

5 Putere mecanica ieșire motor 7005 kW 

6 Putere electrica produsa de generatorul electric 6800 kW 

7 Randament generator electric 0.971 

8 Consum combustibil (raportat la puterea ieșire generator) 2.118 kWh/kWh 
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9 Consum de căldura pentru producerea electricități 7624 kJ/kWh 

10 Consum de gaz la sarcina maxima 1440 Nm3/h 

11 Putere calorifica inferioara 36000 kJ/Nm3 

12 Randament electric de producere a energiei electrice 47.22% 

13 Presiune minima gaz combustibil la sarcina maxima   

14 • La intrare in motor 3.5 bar 

15 • La modulul de control al presiunii 3.7 bar 

16 Apa de racire   

17 
• Temperatura maxima la intrare in treapta de joasa 

temperatura a răcitorului aerului de ardere 
45 oC 

18 
• Debit prin treapta de joasa temperatura a răcitorului aerului 

de ardere  
  

19 • Valoare normala 120 m3/h 

20 • Valoare maxima 144 m3/h 

21 
Debit prin treapta de înalta temperatura a răcitorului aerului 
de ardere 

  

22 • Valoare normala                                                                        144 m3/h 

23 • Temperatura la ieșire din motor                                                                           90 oC 

24 • Creștere maxima de temperatura in motor                                                         61 oC 

25 Aer de ardere   

26 • Tip turbosuflanta                                                                     
ABB 
TPL65VA32VTG 

27 • Tip răcitor aer                                                                                         RR16V3540B 

28 • Consum de aer                                                                                                29700 Nm3/h 

29 • Presiune aer ieșire turbosuflanta                                                                   32 bar 

30 • Temperatura aer ieșire turbosuflanta                                                                   55 C 

31 Gaze de ardere   

32 • Debit masic                                                                                               39500 kg/h 

33 • Debit volumic la ieșire din turbina                                                            70600 m3/h 

34 • Temperatura la ieșire din turbina                                                                  350 oC 

35 Emisii   

36 • NOx la 3% O2                                                                                        350 mg/Nm3 

37 • CO după catalizator                                                                               100 mg/Nm3 

38 
Valoarea puterii electrice produse este valabila pentru 
următoarele condiții de referința: 

  

39 • Temperatura aer la intrare                                                                             max +35 oC 

40 • Temperatura aer la intrare                                                                                 min  +5 oC 

41 
• Temperatura apa răcire intrare treapta de joasa 

temperatură a răcitorului aerului de ardere                                          
max 45 oC 

42 • Altitudine fata de nivelul marii                                                                         max 100 m 

43 • Umiditate relativa a aerului                                                                                        60% 
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3.2. Cazanul de apă fierbinte  nr.1 (CAF) de 58 MW 
 

Cazanul de apa fierbinte nr.1 folosește drept combustibil principal gaze naturale și păcura 

drept combustibil secundar. Cele doua arzătoare mixte sunt dispuse în frontul cazanului, pe doua 

niveluri. Aerul de ardere este aspirat din exteriorul salii cazanului cu un ventilator de aer și 

insuflat în cazan, după ce a fost preîncălzit într-un preîncălzitor de aer (calorifer), care utilizează 

ca agent primar apa de la ieșirea cazanului. Din preîncălzitor, apa se reîntoarce în conducta de 

tur. Căldura rezultata din procesul de ardere a combustibilului (combustibililor) este transferata 

apei din rețeaua de termoficare prin intermediul suprafeței de transfer de căldura. După ce 

părăsesc cazanul, gazele de ardere trec printr-un economizor, unde își mai reduc temperatura, 

transferând căldura unei parți din apa care urmează sa intre [n cazan, după care sunt evacuate 

la coș. 

Deoarece cazanul este proiectat sa funcționeze cu un anumit debit de apa, exista o pompa 

de recirculare, care are rolul de a asigura menținerea debitului peste valoarea minima stabilita. 

Pentru reglarea temperaturii apei la intrare a fost prevăzuta o vana cu trei cai acționată electric 

(TV140). 

Consumatorii auxiliari ai cazanului (pompa de recirculare și ventilatorul de aer) se 

alimentează din transformatoarele de 0.4 kV. 

 

3.3. Caracteristicile tehnice ale CAF1 

Nr. Nume mărime Valoare  
1 Tip SURI VV 58.0 
2 Producător KIRKA SURI, Serbia 
3 Capacitate nominala 58 MW (50Gcal/h) 
4 Presiune nominala 14 bar 
5 Presiune maxima 16 bar 

6 
Temperatura apa intrare cazan la funt.  pe gaze 
naturale/păcura 

75/100 C 

7 
Temperatura apa ieșire cazan la funcționare pe gaze 
naturale/păcura 

120/150 C 

8 Combustibil principal/secundar gaze naturale/păcura 
9 Randament cazan la funcționare pe gaze naturale/păcura 96.1/92.6% 

10 Număr arzătoare 2 
12 Putere calorifica gaze naturale 36.0 MJ/Nm3 
14 Debit gaze naturale la sarcina nominala 6035 Nm3/h 
15 Putere maxima per arzător 32.2 MW 
16 Putere minima per arzător 6.4 MW 
17 Putere calorifica inferioara păcura 39.8 MJ/kg 
18 Putere maxima per arzător 32.2 MW 
19 Putere minima per arzător 6.4 MW 
20 Debit pompa recirculare 840 3/h 
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3.4. Caracteristicile tehnice ale CAF3 

Nr. Nume mărime 
Valoare si unitate de 
măsura 

1 Capacitate nominala 58 MW (50 Gcal/h) 
2 Presiune nominala 20 bar 
3 Temperatura apa intrare cazan 70 C 
4 Temperatura apa ieșire cazan 150 C 
5 Număr de arzătoare 8 
6 Tip arzător mixt gaz/păcura 
7 Combustibil principal/secundar gaze naturale/păcura 

8 
Putere calorifica gaze naturale 35.8 MJ/Nm3 (8550 

kcal/Nm3) 

9 
Putere calorifica păcura 40.19 MJ/Nm3 

(9600kcal/Nm3) 
10 Debit gaze naturale 237.5950 Nm3/h 
11 Debit păcura 211.3845 kg/h 
12 Putere maxima per arzător 9445 kW 
13 Putere minima per arzător 2360 kW 
14 Putere reglata 8000 kW 

15 
Debit abur de pulverizare 1012% din debitul de 

păcura 
16 Presiune, temperatura păcura 12 bar, 190C 
17 Aer necesar arderii 10630 m3 
18 Emisii la funcționarea pe gaze (conform specificație 

tehnica): 
  

19 • NOx  140 mg/Nm3 
20 • CO  60 mg/Nm3 
21 • SO2  10 mg/Nm3 
22 • pulberi  5 mg/Nm3 

 

3.5. Cazanul de apă fierbinte nr.4 (CAF) de 29 MW 

Nr. Nume mărime Valoare  
1 Capacitate nominala 29 MW (25 Gcal/h) 
2 Presiune nominala 20 bar 
3 Debit apa minim/maxim 280/312 t/h 
4 Temperatura apa intrare cazan 70 C 
5 Temperatura apa ieșire cazan 150 C 
6 Număr de arzătoare 8 
8 Combustibil principal/secundar gaze naturale/păcura 
9 Debit gaze naturale 404 Nm3/h/arzător 

10 Debit păcura 353 kg/h/arzător 

 

 



 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

 

Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Cod. 060042 

Bucureşti  - ROMÂNIA 

Telefon: +40214029390; Fax: +40214029675 

 

9 
 

4. Noțiuni introductive despre sisteme de stocare a energiei termice 

4.1. Sistemele de stocare a energiei termice „sensibile”. 

În sistemele de stocare a energiei termice sub formă de căldură sensibilă, mediul de 

stocare poate fi apa, ulei, săruri, abur, metale, ceramice, etc. Energia stocată este direct 

proporțională cu masa mediului de stocare, căldura specifică a mediului de stocare și diferența 

de temperatură între starea finală și cea inițială [7]. 

Q = m ∙ cp ∙ (tf − ti) 

Q = Cantitatea de căldura stocată, kW  

m = Masa mediului de stocare, kg/s 

c_p = Caldura specifică a mediului de stocare, kJ/(kg ∙ 𝐾) 

ti = Temperatura mediului de stocare inițială, °C 

tf = Temperatura mediului de stocare finală, °C 

Prin creșterea temperaturii mediului de stocare se mărește și căldura sensibilă stocată. 

Astfel, este de dorit ca mediul de stocare să aibă o căldură specifică ridicată, stabilitate pe termen 

lung în ciclu termic, și  un cost redus [18]. 

Stocarea căldurii sensibilă poate fi clasificată pe baza mediilor de stocare, cum ar fi 

stocarea  în mediu lichid (cum ar fi apa, uleiul, sărurile topite etc.) și stocarea în mediu solid  

(cum ar fi rocile, mineralele, ceramice.) [18]. 

În figura 4.1 este prezentată o clasificare a sistemelor de stocare a energiei termice sub 

formă de căldură sensibilă. 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.4.1. Clasificarea mediilor de stocare a energie termie sub forma de căldură sensibilă 
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4.2. Sistemele de stocare a energiei termice „latente”. 

 

Sistemele de stocare a energiei cu mediu de stocare cu schimbare de fază (Phase Change 

Materials – PCM), sunt substanțe care folosesc stocarea latentă. Pe măsură ce temperatura sursei 

de căldură crește, legăturile chimice ale PCM se descompun și substanța își schimbă starea de 

agregare din stare solidă în stare lichidă (acest lucru fiind valabil pentru substanțele cu trecerea 

de la solid la lichid).  

 Schimbarea de fază este un proces endotermic și prin urmare PCM absoarbe căldură, 

materialul începe să se topească până când se atinge temperatura de schimbare de fază apoi 

temperatura rămâne constantă până la topire. Căldura stocată în timpul procesului de schimbare 

de fază al materialului se numește căldură latentă [6]. Există un număr foarte mare de materiale 

PCM (organice, non-organice și eutetice) care pot fi identificate din punct de vedere al 

temperaturii de topire și al căldurii latente de fuziune[7]. 

 În  procesului de schimbare de fază, o cantitate mare de energie poate fi stocată sub formă 

de căldură latentă în mediul de stocare. Capacitatea de stocare a mediilor de stocare (PCM) poate 

fi exprimată ca suma între căldura latentă din faza de transformare si căldura sensibilă. 

Q = m ∙ [(cp ∙ (tf − ti)]sensibila + H + (cp ∙ (tf − ti)latent] 

 

Q = Cantitatea de căldura stocată, kW  

m = Masa mediului de stocare, kg/s 

c_p = Caldura specifică a mediului de stocare, kJ/(kg ∙ 𝐾) 

ti = Temperatura mediului de stocare inițială, °C 

tf = Temperatura mediului de stocare finală, °C 

tf = Temperatura mediului de stocare finală, °C 

H = Entalpia latenta a mediului de stocare, kJ/kg 

 

Sistemele de stocare a căldurii latentă reprezintă o tehnică foarte atractivă. Oferă înaltă 

densitatea de energie și are potențialul de a păstra căldura ca o căldură latentă de fuziune "la 

temperatura constantă corespunzătoare temperaturii de tranziție de fază a materialelor de 

modificare a fazei (PCM)[36]. 

 Stocarea cu energie latentă implică următoarele modificări de fază, solid-solid, solid -

lichid, solid-gaz și lichid-gaz. PCM-urile solid-solid absorb și eliberează în același mod ca PCM-

urile lichide-solide. Aceste materiale sunt cum ar fi alcoolii poli hidrici și unele săruri anorganice. 

Practic, ele nu se transformă într-o stare lichidă în condiții normale. Ele doar se înmoaie sau se 

întăresc și s-a observat că au căldură de fuziune și temperaturi de tranziție potrivite pentru 

aplicații de stocare termică. Schimbarea de fază a materialului lichid în gaz este implicată în cea 

mai mare căldură latentă. Cu toate acestea, capacitatea de stocare volumetrică a fazei de vapori 

este destul de scăzută. Prin urmare, acest tip de stocare a căldurii latente nu a fost utilizat în mod 

uzual. Cele mai utilizate în mod obișnuit materiale sunt PCM-urile solide și lichide.  

PCM-urile solide-lichide sunt foarte atractive deoarece stochează și eliberează o cantitate 

mare de energie într-un interval de temperatură îngust, fără o schimbare corespunzătoare a 
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volumului. Temperatura rămâne constantă deoarece toată energia disponibilă este utilizată 

pentru a schimba fazele [36]. 

Clasificarea materialelor cu schimbare de fază  (PCM) este prezentată în fig.2. 

 

 
Fig.2. Clasificarea materialelor cu schimbare de fază (PCM) 

 

 

4.3. Sistemele de stocare a energiei termice „reacții termochimice”. 

În sistemele de stocare a energiei termice, potențialul chimic al mediului de stocare este 

folosit pentru stocarea energiei și eliberarea (descărcare) energiei cu pierderi de căldură foarte 

mici. Interacțiunile chimice reversibile care apar între componentele reactive ale materialelor 

sau speciilor chimice sunt esențiale pentru stocarea și recuperarea energiei termice în stocarea 

energiei termo-chimice. 

De fapt, reacția endotermică a constituenților chimici poate fi declanșată prin furnizarea 

de energie termică pentru a permite proceselor de stocare și eliberare să apară în materiale 

chimice. În general, energia termică care urmează să fie stocată sau eliberată pe o anumită 

perioadă de timp utilizând două componente reactive chimice poate fi stabilită prin următoarea 

relație dată de: 

 

𝐶1 ∙  𝐶1 + Căldură <=> 𝐶1 +  𝐶1 

Aceasta este o reacție endotermică, în care speciile chimice au fost disociate la 

componente chimice individuale (C1 și C2) prin adăugarea de căldură în materialele chimice. 

Acesta este un exemplu tipic pentru modul în care se stochează energia termică. În mod similar, 

dacă componentele chimice separate (C1 și C2) sunt combinate mai târziu, aceeași cantitate din 

energia de căldură stocată poate fi recuperată (eliberată) cu pierderi termice neglijabile. Aceasta 

este condiția reacției exoterme care apare în stocarea energiei termo-chimice, aceasta este 

efectuată pentru extragerea cantității necesare de energie termică stocată [2]. 
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5. Caracteristicile termice și chimice ale mediilor utilizate pentru stocarea energiei 
termice; 
 

5.1. Caracteristici termice si chimice ale mediilor utilizate de sistemele de stocare a 
energiei termice sub formă de căldură sensibilă. 

 
În TES sensibil, energia este stocată prin schimbarea temperaturii unui mediu de stocare, 

cum ar fi apa, aerul, uleiul, paturile rocilor, cărămizile, nisipul sau solul. Capacitatea de stocare a 

căldurii sensibilă a unor materialele sunt prezentate în Tabelul 1. Cantitatea de energie stocată 

în TES este proporțională cu mediul de stocare, căldura sa specifică și diferența dintre 

temperatura finală de stocare și cea inițială. Fiecare mediu de stocare are propriile sale avantaje 

și dezavantaje.  

 Apa pare să fie cel mai bun material disponibil, deoarece este ieftină și are o căldură 

specifică ridicată. Cu toate acestea, la temperaturi de peste 100 °C, se folosesc uleiuri, săruri 

topite și metale lichide, etc. Pentru aplicațiile de încălzire a aerului se folosesc materiale de tip 

“rock bed” [17]. 

 
 

Tabel 1.  Proprietăți termodinamice ale mediilor de stocare “sensibile”. 
 
Nr 

 
Nume 

 
Căldură 
specifică 
kJ/kg K 

 
Densitate 
kg/m3 

Căldură  
specifică 
volumetrică 
MJ/K/m3 

 
Conductivitat
e termică 
W/mK 

1 Apa 4.2 1000 4.2 0.6 

2 Ulei 1.91 884 1.7 0.1 

3 Gheata 2.2 917 2 2.1 

4 Beton 0.92 2400 2.2 1.7 

5 Marmura 0.75 2700 2 2.5 

6 Sticla 0.84 2600 2.2 0.9 

7 Nisip (uscat) 0.8 1600 1.3 1 

8 Cupru 0.39 8900 3.5 390 

9 Fier 0.46 7900 3.6 75 

10 Plumb 0.13 11300 1.5 35 

11 Otel inoxidabil 0.46 780 3.6 16 

12 Cărămidă 0.837 1800 1.51 N/A 

13 Aluminiu 0.896 2710 2.43 N/A 
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5.2. Caracteristici termice si chimice ale mediilor utilizate de sistemele de stocare a 
energiei termice sub formă de căldură latentă. 

 
Când o substanță se trece de la o fază la alta, căldura stocată în urma procesului de 

transformare, se numește căldura latentă. Căldura latentă este de obicei mult mai mare decât 

căldura sensibilă a unui mediu dat, care este legat de căldura sa specifică. Când apa se transformă 

în abur, căldura latentă schimbată este de ordinul a 2 MJ / kg. Cele mai multe sisteme practice 

care utilizează stocarea energiei prin schimbarea fazelor implică soluții de săruri în apă. 

Problemele observate cu astfel de sisteme, sunt următoarele: 

• Poate avea loc o super-răcire a PCM, mai degrabă o cristalizarea cu eliberare de căldură. 

Această problema poate fi evitată parțial prin adăugarea unor mici cristale ca agenți de formare 

a nucleului. 

• Este dificil să se construiască un schimbător de căldură capabil să se ocupe de 

aglomerația cristalelor care mărimi diferite, ce plutesc în lichid [4]. 

 

Principalele avantaje ale sistemelor latente TES sunt capacitățile ridicate ale TES 

raportată la masa comparativ cu cele ale sistemelor de încălzire sensibile și un interval de 

temperatură mic de funcționare. Deoarece interacțiunea de căldură are loc la o temperatură 

constantă. Nu există o scădere treptată a temperaturii deoarece căldura este extrasă din PCM 

 

Există numeroase materiale PCM organice și anorganice ce se topesc cu o temperatură 

ridicată de fuziune în intervalul de temperatură 0-120 oC. Cu toate acestea, pentru utilizarea lor 

ca materiale de stocare a căldurii în sistemele TES, PCM-urile trebuie să aibă anumite cerințe 

termodinamice, chimice, tehnice și economice. Unele dintre criteriile luate în considerare la 

evaluarea PCM sunt următoarele [7]. 

 

Criterii termodinamice: 

• Un punct de topire la temperatura de funcționare dorită; 

• Căldură latentă ridicată de fuziune pe unitate de masă, astfel încât o cantitate mai mică de 

material care să stocheze o anumită cantitate de energie; 

• Densitate mare, astfel încât materialul să fie ocupat de un volum mai mic; 

• Căldură specifică ridicată, astfel încât să se poată produce și TES sensibil semnificativ; 

• O conductivitate termică ridicată, astfel încât diferențele mici de temperatură să fie suficiente 

pentru încărcare și descărcarea mediului; 

• topirea congruentă, adică materialul trebuie să se topească complet, astfel încât fazele lichide 

și solide sa fie omogene (acest lucru evită diferența de densitate între solid și lichid care 

cauzează segregare, care determină modificări ale compoziției chimice a materialului);  

• Volum mic în timpul procesului de schimbare de fază, astfel încât sa fie nevoia folosirii unui 

schimbător de mici dimensiuni. 

 

Criterii cinetice: 
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• Evitarea sub răcirii în timpul înghețării, acest criteriu poate fi atins printr-o rată ridicată 

de nucleație și viteză de creștere a cristalelor. Super răcirea poate fi suprimată prin 

introducerea unui agent de nucleu sau a unui declanșator rece în materialul de stocare. 
 

Criterii chimice: 

• Stabilitatea chimică; 

• Nici o susceptibilitate la descompunerea chimică, astfel încât să fie posibilă o durată de 

funcționare îndelungată; 

• Comportamentul non-coroziv construcția materialelor; și 

• Caracter non-toxic, neinflamabil și non-exploziv 

 
Criterii fizice: 

• Schimbări limitate în densitate pentru a evita problemele în acumulator 
• Dimensiuni reduse 
• Densitate mare, dar cu variații mici 
• Presiune de vaporizare scăzută 

 
 

Criterii tehnice: 

• Simplitate, 

• Aplicabilitatea, 

• Eficiența, 

• Compacta, 

• Compatibilitate, 

• Viabilitatea; 

• Fiabilitate. 

 
Criterii economice: 

• Comerciale 

• Cost scăzut 
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5.2.1. Proprietăți termodinamice ale mediilor de stocare PCM  

 
Tabel 5.1.  Proprietăți termodinamice ale mediilor de stocare (organice) 

Nr Nume Tip Tm 
(oC) 

Căldur
a  
latenta 
(kJ/kg) 

Densitat
e 
(kg/m3) 

Stare Cp 
(kJ/kg
) 

Cond- 
uctivitate 
(W/m K) 

1 Octadecane Paraffin 29 244 814 solida 2150 0.358 

724 lichida 2180 0.152 

2 Heneicosane Paraffin 41 294.9 773 lichida 2386 0.145 

3 Tricosane Paraffin 48.4 302.5 777.6 lichida 2181 0.124 

4 Tetracosane Paraffin 51.5 207.7 773.6 lichida 2924 0.137 

5 IGI 1230A  Blended 
paraffin 

54.2 278.2 880 solida 2800 0.25 

770 lichida 0.135 

6 Oleic acid Fatty acid 13 75.5 871 lichida 1744 0.103 

7 Capric acid Fatty acid 32 153 1004 solida 1950 0.153 

878 lichida 1720 

8 Lauric acid Fatty acid 44 178 1007 solida 1760 0.147 

965 lichida 2270 

9 Palmitic 
acid  

Fatty acid 64 185 989 solida 2200 0.162 

850 lichida 2480 

10 Stearic acid  Fatty acid 69 202 965 solida 2830 0.172 

848 lichida 2380 
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Tabel 5.2.  Proprietăți termodinamice ale mediilor de stocare (anorganice) 
Nr Formula 

Chimica 
Nume Tm 

(oC) 
Căldura 
latenta 
(kJ/kg) 

Densitate 
(kg/m3) 

Stare Conductivitate 
(W/m K) 

1 Mg Cl2*6H2O Magnesium  
chloride hexahydrate  

117 168.6 1450 lichida 0.579 
1569 solida 0.694 

2 Ca Cl2*6H2O Calcium  
chloride hexahydrate  

29 181 1562 lichida 0.561 
1802 solida 1.008 

3 Na 
SO4*10H2O 

Glauber's salts  32 251 1485 solida 0.544 

4 Na NO3 Sodium nitrate 307 172 2260 solida 0.5 

5 K NO3 Potassium nitrate 333 266 2110 solida 0.5 

6 Mg CL2 Magnesium chloride 714 452 2140 solida 0.5 

7 Na Cl Table salt (sodium 
chloride) 

802 492 2160 solida NA 

8 KF Potassium fluoride 857 452 2370 solida NA 

 

 

 

Fig. 5.1. Proprietăți termodinamice substanțe organice folosite pentru stocarea 

căldurii latente 
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Fig.5.2. Proprietăți termodinamice substanțe anorganice folosite pentru stocarea 

căldurii latente 

 
Tabel 5.3.  Proprietăți termodinamice ale mediilor de stocare (metalice) 

Nr Nume Tmt 
(oC) 

Caldura 
latenta 
(kJ/kg) 

Densitate 
(kg/m3) 

Cp 
(kJ/kg) 

Stare Conductivitate 
(W/m K) 

1 Cesium 28.65 16.4 1796 0.236 - 17.4 
2 Gallium 29.8 80.1 5907 0.237 - 29.4 
3 Indium 156.8 28.59 7030 0.23 - 36.4 
4 Bismuth 271.4 53.3 979 0.122 - 8.1 
5 
 

Zinc 419 112 7140 0.39 solida 116 
0.48 lichida 

6 Al59-
35Mg-
6Zn  

443 310 2380 1.63 solida NA 
1.46 lichida 

 
7 

Al54-
22Cu- 
18Mg-
6Zn 

520 305 3140 1.51 solida NA 
1.13 lichida 

 
8 

Al65-
30Cu-
5Si  

571 422 2730 1.3 solida NA 
1.2 lichida 

 
9 

Al88-
Si12  

576 560 2700 1.038 solida 160 
1.741 lichida 

 Mg 648 365 1740 1.27 solida 156 
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10 1.37 lichida 
 
11 

Al 661 388 2700 0.9 solida 237 
0.9 lichida 

 
 

 
Fig.5.3. Proprietăți termodinamice substanțe metalice folosite pentru stocarea căldurii latente 

 
 
 

5.2.2. Caracteristici importante termo-fizice ale fluidelor de transfer de căldura în 
centrale solare concentratoare. 

 
 Fluidele pentru transferul de căldură (heat transfer fluids – HTS), pot fi clasificate după 
starea lor în condiții normale de operare. Proprietățile importante ale HTS sunt: 

• Temperatură scăzută limitată (solidificare) 
• Temperatură ridicată limitată (astfel încât sa ofere o stabilitate termică la presiuni 

joase) 
• Conductivitate termică ridicată 
• Vâscozitate mică 
• Densitate și căldura specifică mare 
• Coroziune mică în contact cu materialele 
• Cost scăzut, 
• Grad de comercializare ridicat 
• Grad de toxicitate scăzut, ne-explozibil și prietenos cu mediul ambiant 

 

Uleiul sintetic. 

Aproape toate centrale solare parabolice comerciale folosesc ca și fluid de transfer de 
căldură uleiul. În cele mai multe cazuri folosesc uleiuri Therminol® VP-1 sau Dowtherm®. Cu 
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toate acestea, acestea sunt limitate la o temperatura de funcționare de aproximativ 400 oC. Alte 
dezavantaje ale uleiurilor sunt degradările în timp, costul ridicat și inflamabilitatea. 

 
 

Sărurile topite 

Caracteristicile de transfer termic ale sărurilor topite sunt mediocre. Capacitatea de 

căldură relativ mare și capacitatea mediocră specifică de căldură permit un debit redus, dar 

conductibilitatea termică scăzută conduce la temperaturi ridicate la exteriorul țevilor și, prin 

urmare, la pierderi mari de radiații. 

  

Tabel 5.4.  Proprietăți termodinamice ale mediilor de stocare folosite în CSP 
Mediu de stocare       Temperatura 

 
 Rece (8C) Hot (8C) 

densitate 
(kg/m3) 

Conductivitate 
termica  
(W/m K) 

Cp 
[kJ/kg 
K] 

Pret  
(kWht/m3) 

Pret pe  kg 
(US$/kWht) 

Cost 
kWht 

(US$/kWht) 

HITEC solar salt 120 133 – – – – – – 
Mineral oil 200 300 770 0.12 2.6 55 0.30 4.2 
Synthetic oil 250 350 900 0.11 2.3 57 3.00 43.0 
Silicone oil 300 400 900 0.10 2.1 52 5.00 80.0 
Nitrite salts 250 450 1825 0.57 1.5 152 1.00 12.0 
Nitrate salts 265 565 1870 0.52 1.6 250 0.50 3.7 
Carbonate salts 450 850 2100 2.0 1.8 430 2.40 11.0 
Liquid sodium 270 530 850 71.0 1.3 80 2.00 21.0 

 

 

6. Aplicații cu sisteme de stocare a energie termice cu mediul de stocare apa. 

6.1. Rezervoare stratificate cu apa. 

În ultimii ani, TES a fost luată în considerare pentru utilizare în mai multe Instalații 

industriale cum ar fi combinarea căldurii și a energiei electrice (CHP) [m1] și centralele de 

încălzire solară centrală (CSH) [38]. În [o1], un sistem de cogenerare este investigat cu și fără 

stocare a energiei termice pentru opt diferite tipuri de clădiri comerciale situate în Chicago 

(SUA). La fel de un punct cheie, autorii au subliniat faptul că dimensionarea unități de producere 

a energiei din sistemul CHP nu este afectată în mod semnificativ prin adăugarea  acumulatorului 

de căldură[39]. 

Streckiene arată că echiparea cu sisteme de stocare termică, centralele de cogenerare 

câștigă flexibilitate și pot obține rezultate economice îmbunătățite dacă sunt gestionate 

corespunzător [40]. În plus, operatorii centralelor de cogenerare vor câștiga o creștere a 

securității atunci când își planifică programul zilnic, deoarece fluctuațiile cererii de căldură pot 

fi compensate cu acumulatorul de căldură. M. Labidi au analizat economia și dimensiunea optimă 

a funcționării CHP cu motoare cu gaz și echipate cu acumulator de căldură. Datorită diferențelor 

mari în prețurile energiei electrice între zi și noaptea, utilizarea acumulatorului de căldură  putea 

fi profitabile [39]. 
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Stocarea în apă devine una dintre cele mai bune medii de stocare. Apa are o căldură 

specifică mai mare decât alte medii de stocare, este ieftină și disponibilă pe scară largă. 

Stratificarea termică într-un rezervor de stocare a căldurii, se poate realiza datorită forțelor de 

plutire, care asigură cea mai mare temperatură la partea superioară și cea mai mică temperatură 

din partea inferioară a rezervorului. Stratificarea este realizată prin eliminarea amestecului în 

timpul stocării. 

Sa demonstrat că stratificarea temperaturii (Figura 13.2.) într-un sistem de stocare a 

energiei termice (TES) a sistem de încălzire solar, poate crește considerabil performanța 

sistemului, în special a sistemele de încălzire solară cu debit scăzut [f1], [g1],[h1],[34]. 

 

Stratificarea unui TES pe bază de apă poate fi distrusă prin conducția termică și difuzia 

apei în rezervor, inclusiv în pereți rezervorului, pot reduce temperaturile în TES [43]..  

 

Rezervorul tipic de stocare al apei este un bloc cilindric, fabricat de obicei, din oțel, fiind 

destinat pentru stocare apei încălzite, susținând astfel întregul sistem de încălzire. Rezervorul 

poate juca un rol de tampon pentru sistemul de încălzire  (creșterea cantității de apă a 

circuitului) sau de acumulare, prepararea și distribuția apei calde menajere [15]. Rezervoarele 

sunt izolate cu vată de sticlă, vată minerală sau poliuretan.  

 

Dimensiunile rezervoarelor utilizate variază de la câteva sute de litri la câțiva mii de metri 

cubi [18]. Rezervoarele cu raporturi reduse de suprafață-volum au un grad mai scăzut de 

pierderi termice și au un cost mai mic pe tonă raportat la o oră de construcție. Prin urmare, sunt 

preferați cilindrii verticali cu fund plat. Rezervoare de beton cu raportul înălțime/diametru între 

0,25 și 0,33 reprezintă un bun un compromis între un rezervor scurt cu un cost scăzut și un 

rezervor înalt care oferă o mai bună stratificarea termică. 

 

 Trebuie luați în considerare și alți factori de determinarea dimensiunilor rezervoarelor, 

cum ar fi debitele și dimensiunile necesare a difuzorului și a condițiilor de amplasare[20].  În 

figura 6.1. este prezentat un rezervor de apa stratificat realizat de compania ARANER. În partea 

de sus, este prezentat sistemul de distribuție al apei în rezervor sub formă de octogon cu patru 

inele. în partea de jos este aceleași sistem ca și cel de sus, fiind identice amândouă.  
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Fig. 6.1. Rezervor de apa stratificat (w) Fig. 6.2. Profilul temperaturilor in rezervor[ 

w] 

 

Alte sisteme de difuzie a apei în rezervor mai pot lua forma de H, hexagonal. De asemeni, 

un alt sistem de difuzie este cel radial. Acesta presupune o placa deasupra, cu fante prin care apa 

este introdusă și scoasă. 

 

• Sistemul de difuzie al apei în rezervor. 
 

• Sistem axial. 
 

Un rezervor de stocare a apei necesită difuzoare pentru introducerea apei în rezervor, 
fără a genera perturbări ale lichidului care ar putea duce la deteriorarea termoclinei. În timpul 
încărcării rezervorului, se produce un curent gravitațional de apă caldă mai puțin densă în 
apropierea vârfului rezervorului de către difuzorul superior, În mod asemănător, în timpul 
descărcării un curent gravitațional de apă rece și densă este produs de difuzorul inferior lângă 
podeaua rezervorului și este împrăștiat orizontal. Difuzoare octogonale, formate din opt secțiuni 
drepte ale țevilor conectate cu 135 de coturi, s-au dovedit de succes în trecut pentru crearea și 
întreținerea termoclinei în rezervor. In figurile de mai jos, sistemul de difuzie al apei poate avea 
diferite forme. În figura 6.2. sistemul este de tip „octogon”, având 8 laturi care sunt perforate 
pentru a permite apei să pătrundă în rezervor [21].  
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Fig.6.3. Sistem octogonal de difuzie a apei. Fig.6.4. Sistem in formă „H” de difuzie a apei. 

 
  
 

 
 

• Sistem radial. 
Designul radial al este unul dintre cele două tipuri utilizate în mod obișnuit în 

rezervoarele cilindrice. Difuzorul radial constă dintr-o placă situată lângă o suprafață de 
împrăștiere, care este podeaua rezervorului. În cazul difuzor inferior și a suprafeței libere a apei 
în cazul unui difuzor superior.  

Fluxul de intrare la un difuzor radial paralel al plăcii intră într-un rezervor cilindric 
curent orizontal care curge în exterior radial din perimetrul spațiului format de discul 
difuzorului și suprafața de împrăștiere. În timpul încărcării, apa caldă rece ajunge în rezervor 
prin difuzorul superior, apa rece este extrasă prin difuzorul inferior. În timpul descărcării, 
procesul se inversează, apa caldă este extrasă prin difuzorul superior, în timp ce apa rece intră 
prin partea inferioară difuzor[22].  

 
 

 
 

Fig.6.5. Sistem „pătrat” de difuzie a apei. Fig.6.6. Sistem„patrat”de difuzie a apei 
(3D). 
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Fig.6.7. Încărcarea rezervorului[s] Fig.6.8. Disc radial de difuzie[w] 

 

 
 

Fig. 6.9. Disc radial (vedere de sus)[v] Fig. 6.9. Multiple discuri radiale (vedere de 

sus)[v] 

6.2. Indicatori și parametrii importanți în proiectarea și funcționarea TES 

 

• Numărul Reynolds. 

Parametrul care guvernează amestecarea în timpul faze de încărcare se consideră a fi 

numărul Reynolds, definit prin: 

𝑅𝑒 = 𝑞/𝜗 

q = debitul de apă raportat la lungimea octogonului 

𝜗 = vâscozitatea apei cinematice 

Semnificația fizică a numărului Reynolds este raportul dintre forța de inerție și forță 

vâscoasă. Pe măsură ce numărul Reynolds de intrare crește, inerția fluidului de intrare crește, 

iar amestecarea este mai mare sub termoclină, cât și în ea. Aceasta conduce la o deviere mai mare 

a temperaturii medii sub termoclina de la temperatura de intrare în timpul încărcării[42]. 
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• Numărul Froude  
 
Numărul Froude este unul dintre cei mai importanți parametri în proiectare sistemului 

de distribuție. Este raportul dintre forțele dinamice (inerțiale) și greutate (forțele de plutire). Un 
număr redus de Froude asigură că forțele de flotabilitate predomină asupra forțelor inerțiale și 
permite rezervorului să fie stratificat[13]. 

 
 

 
Fig.3.7. Flotabilitate vs .inerție (la ieșirea apei din fantă)[m] 

 
 

𝐅𝐫 = 𝐪/√(𝐠 ∙ 𝐡^𝟑 ∙ (∆𝛒/𝛒)) 
  q = debitul pe unitatea de lungime a difuzorului 
  g = accelerația gravitațională 

 
 
 
  

h = înăltimea caracteristică a desciderii 
ρ = densitatea apei introduse 

∆ ρ = diferenta de densitate intre apa stocată si cea introdusă 
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• Numărul „Mix” 

 
Pentru a caracteriza nivelul de amestec dintre apa caldă și apa rece dintr-un rezervor 

stratificat, a fost dezvoltat numărul „mix”. Numărul MIX, este bazat pe energia ponderată pe 
înălțimea rezervorului și poate lua valori între 0 și 1. Valoarea zero (0) reprezintă o 
stratificare perfectă, ideală (Fig. 7.1.a) a rezervorului și 1 reprezintă amestecul complet (Fig. 
7.1.b) între cele două straturi [8].  

 

  
Fig. 7.1.a. Stratificare perfecta Fig. 7.1.b. Amestec uniform 

 
 

Numărul MIX poate fi folosit pentru evaluarea performantei stratificări rezervorului[9]. 
MIX = ((M_stratificat − M_actual))/((M_stratificat − M_(amestec complet))) 

Unde, 
Mstratificat = Momentul energetic al rezervorului perfect stratificat  (1) 

Mstratificat =  ∑ Estratificat ∙ yi

H

i=1

 

H =  Înaltimea rezervorului 

Estratificat = Energia in momentul stratificări perfecte 

Estratificat = Vcald ∙ 𝜌 ∙ Cp ∙ Tcald + Vrece ∙ 𝜌 ∙ Cp ∙ Trece   

yi = distanța de la baza rezervorului până la primul punct de măsură al temperaturi 

Mstratificat = Mactual             (2) 
Mamestec complet = Momentul energetic al rezervorului complet uniform  (3) 

Mamestec complet =  ∑ Eamestec complet ∙ yi

H

i=1

 

Eamestec complet = Vi ∙ 𝜌 ∙ Cp ∙ Tamestec complet 
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7. Concluzii 
 

Conceptul de stocare a energiei există de ani de zile, dar recent a devenit un subiecte de 
cercetare datorită progresului tehnologic rapid din ultimii ani. Motivele principale pentru care 
are loc cercetarea și dezvoltarea sistemelor de stocare sunt: 

o Neconcordanța între cererea de energie și producția de energie. 
o Folosirea surselor intermitente pentru acoperirea cererii de energie 
o Fluctuațiile mari de energie termică pe perioade scurte 

 
Sistemele de stocare a energiei termice pot fi clasificate în trei mari categorii: a) sisteme 

de stocare a energiei sub formă de căldură sensibilă, b) sisteme de stocare a energiei sub formă 
de căldură latentă și c) sisteme de stocare a căldurii sub formă de reacții-chimice. 

 
Din  cele trei categorii de sisteme de stocare, cele sensibile sunt mature din punct de 

vedere tehnologic, sunt integrate și folosite în întreaga lume (Exemple: În Romania, centrala de 
cogenerare CET Oradea are un acumulator de căldură, mediul de stocare este apa fierbinte la 
90oC, apa a aleasă ca mediul de stocare datorită proprietăților sale termodinamice bune și a 
costului redus, volumul rezervorului este de aproximativ 10000 m3, cu o capacitate de stocare 
de 350 MWh).  

Utilitatea acumulatorului de căldură este aceea de a folosi energia stocată pentru 
acoperirea vârfurilor de sarcină termică, rezultând o economie de combustibil, deoarece numai 
este nevoia folosiri cazanelor de vârf. 

Apa este un bun mediu de stocare deoarece este ieftină și are o căldură specifică ridicată. 
Cu toate acestea, la temperaturi de peste 100 °C, se folosesc uleiuri, săruri topite și metale lichide. 
Prin creșterea temperaturii mediului de stocare se mărește și cantitatea de căldura sensibilă 
stocată.  

Sistemele de stocare a energiei cu mediu de stocare care trece prin schimbare de fază pot 

fi folosite pentru stocarea căldurii latente. Pe măsură ce temperatura sursei de căldură crește, 

legăturile chimice ale PCM se descompun și substanța își schimbă starea de agregare din stare 

solidă în stare lichidă.  

Sistemele de stocare a căldurii latentă oferă o înaltă densitatea de energie și are 

potențialul de a păstra căldura ca o căldură latentă de fuziune "la temperatura constantă 

corespunzătoare temperaturii de tranziție de fază a materialelor de modificare a fazei, ceea ce 

permite cantități mari de stocare a energiei la volume mici. 

Principalele avantaje ale sistemelor latente PCM, sunt capacitățile ridicate ale TES 

raportată la masa comparativ cu cele ale sistemelor de încălzire sensibile și un interval de 

temperatură mic de funcționare 

Sistemele de stocare a energiei termo-chimice, au un potențialul chimic al mediului de 

stocare foarte ridicat, acesta este folosit pentru stocarea și descărcare energiei cu pierderi de 

căldură foarte reduse. Interacțiunile chimice reversibile care apar între componentele reactive 

ale materialelor sau speciilor chimice sunt esențiale pentru stocarea și recuperarea energiei 

termice în stocarea termo-chimice. Din păcate aplicațiile care folosesc materiale folosite în 

stocarea energiei termo-chimice sunt la stadiul de prototip de laborator. 
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