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Introducere 

Sistemele de acumulare de căldură (SAC) sunt utile atunci când fie sursa fie consumatorul 

prezintă variații relativ importante ale producerii/ofertei respectiv cererii de căldură sau când 

perioadele de producere/ofertă nu sunt simultane cu cele de cerere. Spre exemplu, astfel de situații 

apar atunci când: 

➢ sursele de producere a căldurii sunt intermitente (variația ofertei): 

o procese industriale intermitente; 

o producere de energie solară (surse regenerabile de energie); 

o producere de energie din surse primare ce au variații importante de compoziție (biomasă, 

deșeuri, gaz de gazogen, etc.). 

➢ consumatorul de căldură/frig este de tip urban: 

o necesarul de căldură pentru apă caldă sanitară și menajeră este redus (minim noaptea); 

o necesarul de căldură pentru încălzire este crește foarte mult (maxim noaptea); 

o necesarul de frig are o creștere importantă (maxim ziua). 

➢ vârful de consum de energie electrică (posibilitate de vânzare a energiei electrice la un preț maxim) 

diferă de cel de consum de energie termică (căldură/frig).  

Pentru realizarea unui acumulator de căldură (AC) este necesar sa se identifice un proces 

reversibil (să poată să absoarbă și să livreze energie termică, teoretic, la infinit), care să schimbe 

cantități mari de energie termică pe unitatea de volum și de masă. 

Din punct de vedere al stării de agregare sunt de preferat lichidele, deoarece gazele au 

densității mici și prin urmare necesită volume mari, iar solidele nu pot fi folosite ca agent de legătură 

între sursa de energie termică și stoc (acumulator) și/sau între stoc și consumator.  

Din punct de vedere cantitativ, procesele de stocare a energiei termice permit ca energia 

termică livrată la descărcarea sistemului de stocare să fie comparabilă (dar mai mică datorită 

pierderilor) cu cea primită de sistemul de stocare la încărcarea acestuia.  

Din punct de vedere calitativ, procesele de încărcare/descărcare ale SAC se pot realiza atât la 

diferențe mici de nivel termic (distrugere mică de exergie), cât și la diferențe mari de nivel termic 

(distrugere mare de exergie). Randamentul energetic e bun în general la SAC, dar în aplicații ce 

presupun și utilizarea de lucru mecanic contează și randamentul exergetic. 

Tehnologii de acumulare a căldurii se pot realiza utilizând atât căldura fizică (folosite în mod 

uzual) cât și pe cea chimică. Cele bazate pe căldura fizică se pot împărții de asemenea în două mari 

categorii: cele ce utilizează căldura sensibilă (fără schimbare de fază) a mediilor de stocare și cele care 

folosesc căldura latentă (cu schimbare de fază) a acestora. Tehnologiile de acumulare a căldurii bazate 

pe schimbarea de fază folosesc atât trecerea de la solid la lichid (topire-solidificare) a mediilor de 

acumulare a căldurii, cât și trecerea de la lichid la vapori (vaporizare-condensare). Procesele cu 

schimbare de fază au avantajul că sunt izoterme și pe unitatea de masă și volum absorb cantități mari 

de căldură, totuși trebuie avut în vedere că: 

- în cazul proceselor de vaporizare-condensare, faza de vapori are densitatea mult mai mică fată de 

cea lichidă, ceea ce duce la mărirea volumul instalației; 
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- în cazul proceselor de topire-solidificare, una din faze, cea solidă, face dificilă transportul mediului 

de stocare. 

Creșterea presiunilor de lucru reduce diferența de densitate în procesele de vaporizare-

condensare, iar solidificarea parțială a fluidului de stocare poate deveni interesantă în cazul proceselor 

de topire-solidificare, pentru a face posibil transportul mediului de stocare pe întregul ciclu de lucru 

(„ice-slurry”). Practic, solidificarea parțială a fluidului de stocare se poate realiza prin utilizarea de 

substanțe care au temperaturi diferite de schimbare de fază, astfel încât una dintre ele sa nu-și schimbe 

faza (exemplu: apă cu antigel). 

Procesele bazate pe procesele termochimice se realizează utilizând reacții complet reversibile. 

În etapa de stocare a căldurii au loc reacții endoterme. Eliberarea energiei se realizează prin reacții 

inverse celor de acumulare (exoterme). Avantajul acestor procese este acela că energia termică se 

poate stoca pe perioade foarte mari de timp fără pierderi, iar dezavantajul major îl reprezintă prețul 

foarte ridicat. 

Modul de utilizare al acumulatoarelor de căldură este următorul: 

➢ încărcarea: 

o când sursa de căldură are posibilitatea să producă o cantitate mai mare de energie în comparație 

cu cererea momentană atunci diferența de căldură între cea produsă și cea livrată este folosită 

pentru încărcarea acumulatorului; 

o în cazul cogenerării, dacă cererea de căldură este mică, dar prețul cu care se poate vinde 

electricitatea este mare (vârf de consum electric), atunci surplusul de căldură produs în 

cogenerare este trimis către acumulator. 

➢ descărcarea: 

o când sursa de căldură nu acoperă consumul, atunci diferența dintre căldura cerută și cea produsă 

de instalație este dată din acumulator; 

o pe perioada de oprire a sistemului de producere a căldurii (exemple: avarie, cerere sub minimul 

tehnic, funcționare la sarcini parțiale cu randamente scăzute, preț mic al electricității vândute în 

cazul cogenerării, etc.), consumul este asigurat prin utilizarea căldurii înmagazinate în 

acumulator. 

Sistemele de acumulare de căldură pot fi folosite în oricare din situațiile de mai jos: 

• sursa de căldură este intermitentă (discontinuă); 

• sursa de căldură este continuă, dar are variații mari ale livrării de căldură; 

• consumul de căldură de intermitent; 

• consumul de căldură este continuu, dar are variații mari ale cererii de căldură; 

• combinații între cazurile prezentate anterior. 

În funcție de fenomenele fizice folosite și modul de realizare a proceselor de 

încărcare/descărcare, sistemele de stocare a căldurii pot fi: 

• monostoc (la care aceeași componentă joacă pe rând rolul de stoc rece și de stoc cald); 

• bistoc (la care componentele sistemului de acumulare, stocul cald și cel rece,  sunt distincte); ele 

pot fi realizate:  

o separat în incinte distincte (bistoc/birezervor), sau 

o în aceeași incintă, cu separare pe baza diferenței de densitate (bistoc/monorezervor). 
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1. TEHNOLOGII DE ACUMULARE BAZATE PE CĂLDURA 

SENSIBILĂ 

1.1. Caracteristicile principale ale mediilor de stocare a căldurii fizice  

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

poate fi: lichid (apă, ulei, săruri topite, etc.) sau solid (rocile, mineralele, materiale ceramice, etc.) 

Hasnain, (1998). Căldura stocată (Q) (1.1) este direct proporțională cu masa mediului de stocare (m), 

căldura specifică medie a mediului de stocare la presiune constantă (cp) și diferența de temperatură 

(T = Tf - Ti) între starea finală (Tf) și cea inițială (Ti) . 

 

𝑄 = ∫ 𝑚 ∙ 𝑐𝑝
𝑇𝑓

𝑇𝑖
𝑑𝑇 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) = 𝑚 ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇     (1.1) 

 

Q = cantitatea de căldura stocată, kJ  

m = masa mediului de stocare, kg 

cp = căldura specifică masică, medie, a mediului de stocare,
kJ

kg ∙ 𝐾
 

Ti = temperatura inițială a mediului de stocare, K 

Tf = temperatura finală a mediului de stocare, K 

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

dorit ca mediul de stocare să aibă o căldură specifică ridicată, stabilitate pe termen lung în ciclu termic, 

și  un cost redus [Hasnain, (1998)], acesta putând fi raportat atât la kg cât la kWht  de energie termică 

stocată.  

Ținând cont că masa (m) este produsul dintre densitate () și volum (V) (1.2), o masă mare a 

mediului de stocare poate să însemne un volum mare, ceea ce mărește atât investiția în rezervorul de 

stocare cât și în izolația termică a acestuia, mărind totodată și suprafața de teren ocupată.  

 

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉           (1.2) 

 

unde:  = densitatea,
𝑘𝑔

𝑚3;  𝑉 = volumul, 𝑚3 

Mediul de stocare trebuie să fie un bun conductor termic, deci sa aibă o conductivitate termică 

() ridicată, pentru a permite un transfer de căldură rapid la încărcare/descărcare.  

Prin urmare apare necesitatea de a alege medii de stocare având valori cât mai mari pentru: 
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- densitate (); 

- căldura specifică masică, medie, a mediului de stocare  (cp); 

- căldura acumulată pe unitatea de volum (densitate de stocare a energiei termice) (
𝑄

𝑉
); 

- conductivitate termică (). 

Alte câteva caracteristici urmărite la fluidelor utilizate în acumularea de căldură sunt 

următoarele: 

- stabil la temperaturile de lucru; 

- coroziune mică în contact cu materialele; 

- cost scăzut; 

- grad de comercializare ridicat; 

- grad de toxicitate scăzut, ne-explozibil și prietenos cu mediul ambiant. 

Din ecuațiile (1.1) și (1.2) se obține relațiile (1.3) și (1.4): 

 

𝑄 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑉 ∙ ∆𝑇          (1.3) 

 

𝑄

𝑉
= 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇           (1.4) 

 

unde: 
𝑄

𝑉
 – densitate de stocare a energiei termice, 

𝑘𝐽

𝑚3, sau, prin împărțire la 3600,  
𝑘𝑊ℎ𝑡

𝑚3 . 

 

 Produsul între 𝜌 şi 𝑐𝑝 se numeşte căldură specifică volumetrică (C) și reprezintă cantitatea de 

căldură necesară unui m3 de substanță pentru a-și crește temperatura cu un grad K, 
kJ

m3∙𝐾
  (1.5). Câteva 

exemple de călduri specifice sunt date în tabelul 1.1, cu exprimarea C în 
MJ

m3∙𝐾
. 

 

𝐶 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝           (1.5) 
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Tabelul 1.1. Exemple de valori ale căldurilor specifice  

Mediul de stocare 𝒄𝒑, 
𝐤𝐉

𝐤𝐠∙𝑲
 𝝆, 

𝒌𝒈

𝒎𝟑 C, 
𝐌𝐉

𝐦𝟑∙𝑲
 

Apa (lichid) 4,2 1000 4,2 

Gheaţă 2,2 917 2 

Ulei 1,91 884 1,7 

Sticlă 0,84 2600 2,2 

Nisip (uscat) 0,8 1600 1,3 

 

Prin urmare, densitate de stocare a energiei termice depinde de căldura specifică volumetrică 

(C), care caracterizează proprietățile mediului de stocare din punct de vedere al acumulării de căldură 

și ∆𝑇 (1.6): 

 

𝑄

𝑉
= 𝐶 ∙ ∆𝑇           (1.6) 

 

În tabelul 1.2 [Herrmann, ș.a. (2006)] se exemplifică caracteristicile principale, prezentate 

anterior, ale mediilor solide și lichide de stocare a căldurii fizice. Densitatea de stocare a energiei 

termice (
𝑄

𝑉
) a fost determinată utilizând relația (1.4) și datele din tabelul 1.1, valoarea rezultată fiind 

raportată la 3600 (
𝑠

ℎ
) pentru a obține (

𝑘𝑊ℎ𝑡

𝑚3 ). 

În aplicațiile de stocare a căldurii sensibile, energia este stocată prin schimbarea temperaturii 

unui mediu de stocare, cum ar fi apa, aerul, uleiul, rocile, cărămizile, nisipul, sau solul.  

Fiecare mediu de stocare are propriile sale avantaje și dezavantaje, totuși apa pare să fie cel 

mai bun mediu de stocare 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” [Sharma, ş.a. (2009)]. 

 

Tabelul 1.2. Caracteristicile principale ale mediilor solide și lichide de stocare a căldurii fizice 

Mediul de stocare 

Temperatura 
Densitate 

medie 

Conducti- 

vitate 

termică 

medie 

Căldură 

specifică 

medie 

Densitate 

de stocare 

Cost per 

kg 

Cost per 

kWht 

Rece 

℃ 

Cald 

℃ 

𝒌𝒈

𝒎𝟑
 

𝑾

𝒎 ∙ 𝑲
 

𝒌𝑱

𝒌𝒈 ∙ 𝑲
 

𝒌𝑾𝒉𝒕

𝒎𝟑
 

$

𝒌𝒈
 

$

𝒌𝑾𝒉𝒕

 

Mediu solid  

Beton armat 200 400 2200 1,5 0,85 104 0,05 1 

NaCl (solid) 200 500 2160 7 0,85 153 0,15 1,5 

Fontă 200 400 7200 37 0,56 224 1 32 
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Oțel turnat 200 700 7800 40 0,6 650 5 60 

Cărămizi refractare 

silicioase 
200 700 1820 1,5 1 253 1 7 

Cărămizi refractare 

magnezitice 
200 1200 3000 5 1,15 958 2 6 

Mediu lichid  

Ulei mineral 200 300 770 0,12 2,6 56 0,3 4,2 

Ulei sintetic 250 350 900 0,11 2,3 58 3 43 

Ulei siliconic 300 400 900 0,10 2,1 53 5 80 

Săruri de nitriți 250 450 1825 0,57 1,5 152 1 12 

Săruri de nitrați 265 565 1870 0,52 1,6 249 0,7 5,2 

Carbonați 450 850 2100 2 1,8 420 2,4 11 

Sodiu lichid 270 530 850 71 1,3 80 2 21 

 

1.2. Stratificarea termică  

 

Observând variația densității cu temperatura (Figura 1.1) se poate remarca că la creșterea 

temperaturii densitatea scade, prin urmare, într-un rezervor, zonele de densitate mai mică (și de 

temperatură mai mare) se vor afla în partea superioară a acestuia, în timp ce la baza lui se va afla 

fluidul de densitate mai mare (și de temperatură mai mică). Această separare este naturală, iar între 

cele două zone de temperaturi extreme (situate la baza și la partea superioară a rezervorului) se 

formează o a treia zonă, intermediară, numită termoclină (Figura 1.2). Stratificarea termică este cu 

atât mai bună cu cât aceasta zonă de separare (de discontinuitate) este mai mică. Acest lucru se 

întâmplă dacă nu sunt factori perturbatori (cum ar fi amestecul fluidului în rezervor). Se formează 

astfel, practic, două rezervoare de temperaturi constante dar diferite; separarea dintre ele fiind realizată 

de termoclină care va avea un gradient foarte mare temperatură (Figura 1.2.a). În cazul în care apar 

factori externi perturbatori, stratificarea termică își pierde din eficiență, iar termoclina va avea o 

grosime mai mare și o pondere mai însemnată în volumul total de fluid (Figura 1.2.b).  
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Figura 1.1. Variația densității apei cu temperatura (la presiunea atmosferică) 
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b) stratificare moderată 

 

Figura 1.2. Stratificarea termică și distribuția axială de temperaturi în rezervor. 

a) grad înalt de stratificare; b) stratificare moderată. (adaptare după [Haller, ş.a. (2009)]) 

 

1.3. Sisteme de difuzie a fluidului în acumulatorul de căldură 

 

Sistemele de difuzie a fluidului în acumulatorul de căldură trebuie realizate și amplasate astfel 

încât să influențeze cât mai puțin stratificarea termică, prin urmare fluidul trebuie să aibă un regim 

laminar de curgere sau cel mult tranzitoriu. În Figura 1.3 se prezintă o vedere 3D a unui sistem 

octogonal de difuzie a apei, cu 4 inele. În Figura 1.4 sunt prezentate diverse sisteme de difuzie a apei: 

a) disc radial, b) multiple discuri radiale, c) octogonal, d) în formă de "H", și e) pătrat. De asemenea, 

în Figura 1.4.e este prezentat, in 3D, un sistem „pătrat” de difuzie a apei. Pentru a vizualiza realizarea 

practică a unui sistem de difuzie a apei într-un acumulator de căldură, în Figura 1.5 se prezintă o poză 

a unui sistem octogonal de difuzie a apei, cu 2 inele. Sistemele de împrăștiere sunt identice pentru cele 

două zone principale: caldă și rece.  

Încărcarea/descărcarea acumulatorului ține cont de stratificarea termică, astfel că, indiferent 

dacă rezervorul este pentru acumulare de căldură sau de frig, fluidul cald este introdus pe la partea 

superioară a acumulatorului, iar cel rece pe la partea inferioară a acestuia.  

Sistemul de stocare presupune trei etape: încărcare, stocare și descărcare. Rezervorul are 

nevoie de difuzoare (fante de difuzie) atât pentru a introduce fluidul în rezervor cât și pentru a-l scoate 

din acesta (Figura 1.5). În cazul acumulării de căldură, în timpul încărcării rezervorului 

(Figura 1.6.a), fluidul cald (apa caldă) este preluat(ă) de la sursa de căldură (exemplu: motor termic ce 

funcționează în cogenerare) și împrăștiat(ă) (introdus) în acumulator cu ajutorul sistemului de difuzie 

din partea superioară, în timp ce sistemul difuzie din partea inferioară aspiră fluidul rece (apa rece) din 

acumulator și o evacuează din acesta, reintroducând-o în circuitul de încălzire pentru a-și crește 

temperatura. În timpul descărcării rezervorului (Figura 1.6.b), fluidul rece este preluat din circuit și 
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introdus în acumulator prin intermediul fantelor din partea inferioară a acestuia. În același timp, fluidul 

cald este tras, cu ajutorul pompelor, prin fantele de la partea superioară a rezervorului și scos din 

acesta, fiind trimis pentru a transmite căldură către consumator. 

 

 

Figura 1.3. Sistem octogonal de difuzie a apei, cu 4 inele - vedere 3D [www.araner.com] 

 
 

a) disc radial de difuzie a apei b) multiple discuri radiale de difuzie  
 

conducte de 

alimentare/evacuare: 

- apă caldă 

- apă rece 
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c) sistem octogonal de difuzie a apei d) sistem in formă „H” de difuzie a apei 

 

  

e) sistem „pătrat” de difuzie a apei f) sistem „pătrat” de difuzie a apei - 3D 
 

Figura 1.4. Sisteme de difuzie a apei [Hagen (2016)]: 

a) disc radial; b) multiple discuri radiale; c) octogonal; d) în formă de "H"; 

e) pătrat.; f) pătrat - vedere 3D 
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Figura 1.5. Sistem octogonal de difuzie a apei cu 2 inele - fotografie [www.dntanks.com] 

 

 

   
 

a) încărcarea acumulatorului de căldură 
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b) descărcarea acumulatorului de căldură  

 

Figura 1.6. Descărcarea și încărcarea și acumulatorului de căldură [http://pacifictank.net]: 

a) încărcarea acumulatorului de căldură; b) descărcarea acumulatorului de căldură. 
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2. TEHNOLOGII DE ACUMULARE BAZATE PE CĂLDURA 

LATENTĂ 

 

2.1. Caracteristicile principale ale mediilor de stocare a căldurii latente  

 

Stocarea cu energie latentă implică următoarele modificări de fază: solid-solid (înmuiere; 

trecerea dintr-o stare cristalină în alta), solid-lichid (topire), solid-gaz (sublimare) și lichid-gaz 

(vaporizare). Practic, în cazul variantei solid-solid, materialele nu se transformă într-o stare lichidă în 

condiții normale, ele doar se înmoaie sau se întăresc; s-a observat că acestea au temperaturi de tranziție 

și călduri latente de fuziune potrivite pentru aplicații de stocare termică. Materiale promițătoare sunt 

soluțiile solide organice de pentaeritritol (punct de topire 188 °C, căldură latentă de fuziune 323 

kJ/kg), pentaglicerină (punct de topire 81 °C, căldură latentă de fuziune 216 kJ/kg), Li2SO4 (punct de 

topire 578 °C, căldură latentă de fuziune 214 kJ/kg) și KHF2 (punct de topire 196 ° C, căldură latentă 

de fuziune 135 kJ/kg) [Garg, ş.a. (1985)].  

În Figura 2.1 se prezintă grafic diagrama temperatură - entalpie specifică (putere termică 

specifică) pentru gheață – apă – abur la presiunea atmosferică, punându-se în evidență pragurile de 

temperatură constantă la schimbarea de fază și mărimea căldurii latente de topire/solidificare și 

vaporizare/condensare. 

 

Figura 2.1. Diagrama temperatură - entalpie specifică (putere termică specifică) pentru 

gheață – apă – abur la presiunea atmosferică  
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Clasificarea materialelor cu schimbare de fază (PCM - Phase Change Materials) este 

prezentată în Figura 2.2 [Sharma & Sagara (2005)]. 

 

 

Figura 2.2. Clasificarea materialelor cu schimbare de fază (PCM) 

 
PCM trebuie să aibă anumite cerințe termo-fizice, chimice, economice, etc.. Unele dintre 

acestea sunt următoarele [Abhat (1983)], [Sharma & Sagara (2005)], [Sharma, ş.a. (2009)]: 

 

Proprietăți termo-fizice: 

• temperatura la schimbare de fază să fie în intervalul de temperaturi de funcționare dorit; 

• căldură latentă de topire/solidificare sau condensare/vaporizare pe unitate de volum să fie mare, 

pentru a avea un volum cât mai mic la stocarea unei anumite cantități de energie; 

• căldură specifică ridicată, pentru a avea o capacitate de acumulare a căldurii bună și pe zona de 

căldură sensibilă; 

• conductivitate termică ridicată la schimbarea de fază pentru a asigura un transfer de căldură bun 

la cedarea și primirea căldurii în timpul încărcării și descărcării, cu diferențe mici de 

temperatură; 

• variație mică de volum la topire sau vaporizare pentru a limita volumul echipamentelor și a 

izolației utilizate.  

 

Criterii chimice: 

• stabilitatea chimică; 

• cicluri complet reversibile la schimbare de fază; 

• fără degradări după un număr mare de cicluri de funcționare; 

• fără acțiune corozivă asupra materialelor de construcție; 
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• nicio susceptibilitate la descompunerea chimică, astfel încât să fie posibilă o durată de 

funcționare îndelungată; 

• caracter non-toxic, neinflamabil și non-exploziv. 

 

Criterii fizice: 

• schimbări limitate în densitate pentru a evita problemele în acumulator; 

• dimensiuni reduse; 

• densitate mare și cu variații mici la schimbare de fază; 

• presiune de vaporizare scăzută la temperaturile de funcționare. 

 

Criterii economice: să fie comerciale și să aibă un cost scăzut. 

În Tabelul 2.1 [Fleischer (2015)] se prezintă caracteristicile termodinamice principale pentru 

cele mai uzuale PCM organice. În Figura 2.3 și 2.4 se prezintă grafic corelația între două proprietăți 

termodinamice importante, temperatura de topire/solidificare și căldura latentă de topire/solidificare, 

ale unor medii de stocare metalice (Figura 2.3) și ale unor substanțe anorganice (Figura 2.4), folosite 

la acumularea de căldură latentă (PCM). 

 

Tabelul 2.1. Caracteristicile principale ale câtorva PCM organice  

Nr Nume Tip 

Ttopire 
Căldura 

latentă 
Densitate Stare 

Cp 

 

Conduc- 

tivitate 

℃ 
𝒌𝑱

𝒌𝒈
 

𝒌𝒈

𝒎𝟑
 - 

𝒌𝑱

𝒌𝒈 ∙ 𝑲
 

𝑾

𝒎 ∙ 𝑲
 

1 Octadecane Parafină 29 244 
814 solidă 2150 0,358 

724 lichidă 2180 0,152 

2 Heneicosane Parafină 41 294,9 773 lichidă 2386 0,145 

3 Tricosane Parafină 48,4 302,5 777,6 lichidă 2181 0,124 

4 Tetracosane Parafină 51,5 207,7 773,6 lichidă 2924 0,137 

5 IGI 1230A  
Parafină 

amestecată 
54,2 278,2 

880 lichidă 
2800 

0,250 

770 lichidă 0,135 

6 Oleic acid Acid gras 13 75,5 871 lichidă 1744 0,103 

7 Capric acid Acid gras 32 153 
1004 lichidă 1950 

0,153 
878 lichidă 1720 

8 Lauric acid Acid gras 44 178 
1007 lichidă 1760 

0,147 
965 lichidă 2270 

9 Palmitic acid  Acid gras 64 185 
989 lichidă 2200 

0,162 
850 lichidă 2480 

10 Stearic acid  Acid gras 69 202 
965 lichidă 2830 

0,172 
848 lichidă 2380 
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Figura 2.3. Proprietăți termodinamice ale unor medii de stocare metalice, folosite pentru stocarea 

căldurii latente 

Figura 2.4. Proprietăți termodinamice ale unor substanțe anorganice, folosite pentru stocarea 

căldurii latente 
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În figura Figura 2.5 se prezintă sintetic temperatura de topire și căldura de fuziune ale PCM 

existente. 

 

 

Temperatura de topire, C 

 

Figura 2.5. Temperatura de topire și căldura de fuziune ale PCM existente [Dieckmann (2006)] 

Pentru a reduce temperatura de solidificare a sărurilor topite și a permite utilizarea acestora pe 

o plajă cât mai mare de temperaturi se folosesc amestecuri eutectice. În cazul acestora punctul 

solidificare (și cel de topire) al amestecului este inferior punctului de solidificare al fiecărei 

componente din care este constituit amestecul eutectic. Spre exemplu, în Figura 2.6 

[archimedesolarenergy.com] se prezintă diagrama de schimbare de fază pentru amestecul eutectic de 

săruri NaNO3-KNO3. 
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Figura 2.6. Diagrama de schimbare de fază pentru amestecul eutectic de săruri NaNO3-KNO3 

[http://www.archimedesolarenergy.com] 

 

2.2. Acumulatorul de căldură de tip Ruth 

 

Acumulatorul de tip Rooth este un acumulator de tip bifazic (lichid-vapori), cu 

stocarea/destocarea căldurii latente de condensare/vaporizare. Acest tip de acumulator se poate folosi 

în procesele industriale care funcționează ciclic și dispun de căldură reziduală cu potențial termic 

ridicat, ce permite producerea de abur saturat de presiune medie (zeci de bar). Pentru a limita 

pierderile de căldură prin pereții rezervorului acesta se va izola termic, grosimea izolației calculându-

se din condiția ca fluxul de căldură în mediul ambiant să fie sub o valoare limită impusă.  

În Figura 2.7 este reprezentată schema de principiu a unui acumulator de căldură de tip 

Rooth, cu apă/abur. În aceasta stocul rece este de fapt degazorul, care își menține parametrii (presiune 

și temperatură) constanți. Stocul cald este rezervorul care acumulează căldura, în care temperatura este 

variabilă, iar presiunea este tot timpul egală cu cea de saturație la temperatura respectivă.  

Pentru cazul în care sursa de căldură este intermitentă și consumul de căldură este continuu, 

durata unui ciclu de funcționare (ciclu) fiind suma dintre timpul de încărcare a AC (î) și pauza între 

două încărcări succesive ale AC (ac): 

 

𝜏𝑐𝑖𝑐𝑙𝑢 = 𝜏î + 𝜏𝑎𝑐          (2.1) 
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Figura 2.7. Sistem de acumulare a căldurii de tip bifazic, lichid – vapori, tip Rooth, cu apă 

AC – acumulator de căldură; GA – generator de abur; PA – pompă de alimentare; VD – ventil de 

descărcare; VÎ – ventil de încărcare; VU – ventil de umplere; VG – ventil de golire. 

Presiunea de producere a aburului (pab_produs) variază între un minim (pmin) și un maxim (pmax), 

dar presiunea aburului livrat (pab_livrat) trebuie să fie tot timpul aceeași, prin urmare va fi mai mică 

decât pmin. La începutul ciclului, în stocul cald se află apă la tminim și psaturație(tmin). Agentul încălzitor 

este aburul care este introdus printr-un sistem de barbotare sub nivelul liber al apei din rezervor. În 

cursul ascensiunii spre suprafață a bulelor trebuie realizată o suprafață mare de contact pentru a avea 

un bun schimb de masă și căldură. Uzual, o parte din aburul de presiune mai mare decât cea din 

rezervor condensează mărind entalpia, temperatura și presiunea în stocul cald. Procesul de stocare se 

încheie la atingerea presiunii maxime și, pe cât posibil, a nivelului maxim. Pe parcursul încărcării 

ventilul de descărcare (VD) se închide treptat. 

În cursul descărcării VD se deschide treptat, presiunea aburului din rezervorul de stoc cald 

scade și temperatura de saturație a lui scade corespunzător. Ca urmare, apa din rezervor va avea o 

temperatură mai mare decât cea a aburului. O parte din aceasta se va vaporiza, preluând de la apa 

rămasă căldură sensibilă pentru a acoperi consumul de căldură latentă de vaporizare. 

Ventilul de descărcare (VD), prin distrugerea de presiune, are rolul de a menține constantă 

pab_livrat indiferent de variația pab_produs. 

La începutul fiecărui ciclu de funcționare, volumul apei din rezervor (Vi AC) (Figura 2.8) și 

presiunea apei/aburului din acestea sunt la valoarea minimă (pmin). Pe durata încărcării, presiunea 

apei/aburului din rezervor crește, ajungând la sfârșitul perioadei de încărcare la valoarea maximă 

(pmax), iar volumul de lichid din rezervor va ajunge de asemenea la valoarea maximă (Vf AC). Creșterea 
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volumului de apă în rezervor (VAC) (Figura 2.8) se realizează ca urmare a condensării aburului pe 

durata încărcării, la creșterea presiunii acestuia. 

 

 

Figura 2.8. Încărcarea maximă și minimă în acumulatorul de tip Rooth 

Vi AC – volumul inițial de apă în AC; Vf AC –volumul final de apă în AC;  

VAC – creșterea volumului de apă în AC. 

Pompa de alimentare (PA) a generatorului de abur are rolul de a crește presiunea de la cea din 

degazor (câțiva bar) la cea din stocul cald (zeci de bar) și de a acoperii pierderile de presiune în 

generatorul de abur (GA) și în ventile. Atât sursa de căldură cât și acumulatorul de tip Rooth 

produc/livrează abur saturat (titlu foarte aproape de 1). Ventilul de golire (VG) se folosește accidental 

când nivelul din rezervorul cald atinge valoarea maximă. Încărcarea cu apă a stocului cald se 

realizează cu ajutorul PA prin intermediul ventilului de umplere (VU). 

Pe durata încărcării (î) masa de abur introdusă în acumulator (Mî) va fi mai mare față de masa 

de abur livrat de AC, diferența fiind dată de masa de abur care condensează la creșterea presiunii în 

AC. Pe durata întreruperii funcționării sursei de căldură (ac) aceasta nu va mai produce abur, dar AC 

va livra în continuare din masa de abur care a condensat, presiunea scăzând în acest timp în AC de la 

pmax la pmin. Prin urmare (2.2): 

• pe durata unui ciclu de funcționare, masa de abur produsă de GA (Mî) va fi egală cu cea livrată 

de AC, dacă neglijăm pierderile AC (prin neetanșeități și condensare abur); 

• debitul de abur livrat continuu de AC (DAC) este mai mic față de cel produs intermitent de sursa 

de căldură (Dî). 

 

𝑀î = 𝐷î ∙ 𝜏î ≅ 𝐷𝐴𝐶 ∙ 𝜏𝑐𝑖𝑐𝑙𝑢         (2.2) 
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3. INTEGRAREA ACUMULATOARELOR DE CĂLDURĂ ÎN 

SISTEMELE DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ  

 

Integrarea acumulatoarelor de căldură în circuitul schemei de funcționare al unei centrale de 

cogenerare se realizează în funcție de tipul centralei. În acest capitol sunt prezentate exemple de 

integrare a acumulatoarelor de căldură în sistemele de alimentare cu căldură. 

CET Oradea (Figura 3.1) este echipată cu o turbina cu gaze (TG) de 45 MWe. Căldura este 

livrată în cogenerare, recuperând  căldura gazelor de ardere evacuate din TG prin intermediul unui 

cazan recuperator (CR). Pentru a acoperii vârful de sarcină termică centrala dispune de două cazane de 

apă fierbinte (CAF). Mărirea flexibilităţii în funcţionare este realizată cu ajutorul unui acumulator de 

căldură (ACC). Acesta este montat în paralel cu CR şi CAF. Bara comună pe care se livrează apă 

fierbinte este utilizată şi pentru alimentarea ACC. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor de bază 

din CET Oradea sunt următoarele [Iftime, ș.a. (2016)]: 

- 1 x Turbină cu gaz, Pbg = 45 MW,  GE LM6000;  

- 1 x Cazan de abur recuperator, Q = 50 MWt;  

- 1 x Acumulator de căldura, V = 8500 m3, Energie termică stocată = 350 MWh;  

- 2 x Cazane de apă fierbinte, Q = 116 MWt;   

- 2 x Cazane Abur 14 t/h, p = 12bar. 

 

Figura 3.1. CET Oradea [Iftime, ș.a. (2016)] 
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Un alt exemplu de integrarea acumulatorului de căldură în centrala de cogenerare este 

prezentat în Figura 3.2. Centrala are în componentă două motoare cu piston și un cazan de apă 

fierbinte. Locația centralei este Storvorde, Municipiul Aalborg, Danemarca. Acesta foloseşte 

acumulatorul de căldură pentru a înmagazina căldura provenită atât de la două motoare termice şi un 

cazan de apă fierbinte, cât şi de la apa fierbinte produsă de o sursă de energie solară. Toate sursele de 

căldură livrează apa fierbinte pe o bară comună din care se alimentează atât consumatorii termici cât şi 

acumulatorul de căldură. Dacă temperatura apei rezultată din amestecul apei fierbinţi produse de 

sursele de energie termică (sau livrată de acumulatorul de căldură) este mai mare decât cea necesară 

consumatorului termic, se amestecă apa caldă produsă cu o cotă din apa rece de pe returul reţelei de 

termoficare, cu ajutorul unui by-pass (PID 4 în Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2. Centrală de cogenerare cu motoare cu piston + CAF și acumulator de căldură integrat 

(Danemarca) [http://mou-kraftvarme.dk] 

În Figurile 3.3 și 3.4 se prezintă două scheme de principiu utilizate la centrale electrice solare 

cu turbină cu abur ce utilizează acumularea de căldură folosind sisteme de stocare de tip 

bistoc/birezervor (componentele sistemului de acumulare a căldurii, stocul cald și cel rece, sunt 

distincte). 

În exemplul din Figura 3.3 este schematizată o centrală electrică solară cu oglinzi cilindro-

parabolice și turbină cu abur, ce utilizează ulei termic ca mediu de transfer al căldurii și săruri topite 

pentru stocarea acesteia. Uleiul termic preia căldura de la captatoarele solare și o transmite, prin 

intermediul unor schimbătoare de căldură, atât apei/aburului din ciclul turbinei cu abur, cât și mediului 

de stocare a căldurii (săruri topite), în perioadele de acumulare. În paralel cu sursa de căldură 

(oglinzile cilindro-parabolice) și sistemul de stocare a căldurii se poate utiliza o sursă suplimentară de 

căldură ce utilizează combustibil fosil. Pentru creșterea randamentului termic al ciclului cu abur se 

folosesc preîncălzirea regenerativă a apei de alimentare a generatorului de abur (SG) și supraîncălzirea 

intermediară [Cenușă, ș.a. (2016)].  
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Figura 3.3. Centrală electrică solară cu oglinzi cilindro-parabolice și turbină cu abur, 

utilizând ulei termic ca mediu de transfer al căldurii și săruri topite pentru stocarea acesteia (roșu: 

ulei termic, albastru: apă/abur, verde: săruri topite) [Wittmann] 

 

 

Figura 3.4. Centrală electrică solară cu heliostate și turn, cu turbină cu abur, ce utilizează săruri 

topite atât pentru transferul căldurii cât și pentru stocarea acesteia [Giuliano, ș.a. (2011)] 
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Utilizarea uleiului termic (mineral, sintetic sau siliconic) (Tabelul 1.2) este limitată de 

temperatura maximă peste care acesta începe să se degradeze (între 300 C și 400 C). Acest lucru 

face ca cele mai bune uleiuri, din punct de vedere al temperaturii maxime de lucru, să aibă o valoare 

maximă a temperaturii de lucru de circa 390 C conducând la temperaturi relativ coborâte în ciclul cu 

abur (circa 375 C).  

Pentru a mări temperatura de lucru și implicit și randamentul termic al ciclului cu abur se 

utilizează săruri topite atât pentru transferul căldurii cât și pentru stocarea acesteia. Aceste se folosesc 

în special la centralele electrice solare cu heliostate și turn (Figura 3.4), dar odată cu îmbunătățirea 

caracteristicilor constructive ale concentratoarelor solare parabolice și utilizarea amestecurilor de 

săruri eutectice devine atractivă utilizarea săruri topite atât pentru transferul căldurii cât și pentru 

stocarea acesteia la centralele electrice solare cu câmp de captatoare (Figura 3.5).  

Amestecul eutectic cu participația molară 60% NaNO₃-40% KNO₃ este utilizat pe scară la ca 

fertilizator, acesta având cost scăzut. Temperatura acestuia variază de la 290 C la 550 C când este 

folosit în centralele electrice solare cu concentratoare parabolice și acumulare a căldurii utilizând 

săruri topite [archimedesolarenergy.com], Figura 3.5, permițând astfel temperaturi pe parte de abur de 

circa 535 C, apropiate de cele ale centralelor electrice cu abur pe combustibili fosili. 

 

 

Figura 3.5. Centrală electrică solară cu concentratoare solare parabolice și acumulare a căldurii 

utilizând săruri topite [Wittmann] 

În Figura 3.6 se prezintă un exemplu de integrare a stocării de căldură, în schema unei 

centrale electrice de cogenerare existente, cu turbină cu gaze + generator de abur recuperator (HRSG) 

și cazan de rezervă (Back-up boiler). 

În turbina cu gaze se ard gaze de mină din rețeaua landului Saarland din Germania. Datorită 

naturii gazului de mină, conținutul de metan din aprovizionare uneori variază, iar calitatea aburului 
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produs scade. Consumatorul industrial necesită o calitate constantă a aburului (26 bar și 300 C) 

pentru procesele de producție, nepermițând variații și întreruperi în alimentare. Pentru a satisface 

cerințele consumatorului de abur industrial centrala de cogenerare dispune de un cazan de rezervă 

(Back-up boiler) pe care-l menține în rezervă caldă, consumând combustibil suplimentar pentru 

aceasta. Plecarea din rezervă rece ar presupune o durată de 15 minute, consumatorul neacceptând acest 

lucru, pe când din stare caldă, parametrii ceruți sunt atinși în 2 minute [Johnson, ș.a. (2015)]. 

Pentru a reduce consumul de combustibil centrala are în construcție  o unitate de stocare a 

căldurii, prin utilizarea materialelor cu schimbare de fază (PCM), ce permite menținerea cazanului de 

rezervă în stare rece, aburul fiind livrat, până la pornirea cazanului de rezervă, din acumulatorul de 

căldură [Johnson, ș.a. (2017)]. Acesta este alcătuit dintr-un pachet vertical de tuburi cu aripioare 

înconjurate de materiale cu schimbare de fază în manta. Fluidul de transfer de căldură (apă/abur) curge 

prin tuburi între colectoarele superioare și cele inferioare. 

Ținând cont că aburul cerut de consumator trebuie sa aibă 300 °C, în acest caz s-a ales drept 

mediu cu schimbare de fază (PCM) nitratul de sodiu (NaNO3), ce are temperatura de topire  de 306 °C 

[Johnson, ș.a. (2017)].  

 

 

Figura 3.6. Schema unei centrale electrice de cogenerare, ce alimentează consumatori de abur 

industrial din Saarland, Germania, ce utilizează materiale cu schimbare de fază (PCM) [Johnson, ș.a. 

(2015)], [Johnson, ș.a. (2017)] 
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În Figura 3.7 se prezintă integrarea unui acumulator de căldură în schema unei centrale 

electrice solare, PS10, cu heliostate și turn, cu turbină cu abur saturat. Sursa de căldură produce abur 

saturat, de parametrii reduși (40 bar și 250 ºC), ce se destinde în turbina cu abur. Pentru pornirea și 

oprirea în siguranță a turbinei s-a integrat un sistem de stocare a căldurii de capacitate redusă. 

Capacitatea de acumulare instalată permite centralei să facă față unor perioade scurte de înnorare, 

protejând astfel turbina și sistemele asociate acesteia. [Osuna & Fernández (2001)] 

În Figura 3.8 se prezintă schema centralei electrice solare Khi Solar One, de 50 MWe, cu 

heliostate și turn de a doua generație, cu turbină cu abur supraîncălzit (130 bar și 540 °C) și 

acumulator de apă/abur sub presiune, la saturație. Acesta dispune de o capacitate de stocare de 

aproximativ 2 ore, prin utilizarea a 19 rezervoare de abur saturat. Pentru supraîncălzirea aburului 

turnul solar are în plus, față de cele clasice, un al doilea receptor ce are rolul de a supraîncălzi aburul 

saturat produs de primul receptor. [González-Roubaud, ș.a. (2017)] 

 

 

Figura 3.7. Schema centralei electrice solare, PS10, cu heliostate și turn, cu turbină cu abur saturat , 

ce utilizează apa/aburul atât pentru transferul căldurii cât și pentru stocarea acesteia [Osuna & 

Fernández (2001)] 
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Figura 3.8. Schema centralei electrice solare, Khi Solar One, cu heliostate și turn, cu turbină cu abur 

saturat, ce utilizează apa/aburul atât pentru transferul căldurii cât și pentru stocarea acesteia 

[González-Roubaud, ș.a. (2017)] 
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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: 

- neconcordanța între cererea și producția de energie; 

- folosirea surselor intermitente pentru acoperirea cererii de energie; 

- fluctuațiile mari ale cererii 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 (exemplu: în Romania, centrala de cogenerare 

CET Oradea are un acumulator de căldură, mediul de stocare este apa fierbinte la 90 C, apa fiind 

aleasă datorită proprietăților sale termodinamice bune și a costului redus).  

Utilitatea acumulatorului de căldură este aceea de a folosi energia stocată pentru acoperirea 

vârfurilor de sarcină termică, rezultând o economie de combustibil prin reducere duratei de utilizare a 

cazanelor de vârf și încărcarea optimă a sistemelor de producere de energie. 

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 căldurii latente, utilizând medii de stocare cu schimbare de fază, oferă o 

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

temperatura constantă, ceea ce permite cantități mari de stocare a energiei la volume mici. Principalele 

avantaje ale sistemelor ce utilizează medii de stocare cu schimbare de fază, sunt: a) capacitățile 

ridicate de acumulatoare a căldurii, raportate la masa mediului de stocare, comparativ cu cele ale 

sistemelor de încălzire ce utilizează căldura sensibilă și b) un interval de temperatură mic de 

funcționare. Principalul dezavantaj al acestora este dat de variația mare de volum specific la 

schimbarea de fază. 

Sistemele de stocare a energiei termo-chimice, având un potențial (chimic) al mediului de 

stocare foarte ridicat, pot fi folosite pentru stocarea și descărcarea energiei termice la intervale mari de 

timp, cu pierderi de căldură 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-chimică. Din păcate aplicațiile care folosesc materiale folosite în stocarea 

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