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Rezumat. Aerul condiţionat este o necesitate pentru omenire, atât pentru asigurarea confortului cât 
şi pentru asigurarea condiţiilor tehnice pentru producţia industrială. Sistemele de aer condiţionat trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: să conserve energia, să protejeze mediul înconjurator şi să 
fie compacte ca geometrie. În lucrare se încearcă să se analizeze aceste aspecte, pe baza realizărilor 
practice ale colectivului de autori. În acest scop se prezintă sisteme de instalaţii frigorifice pentru 
condiţionarea aerului ce utilizează surse recuperabile de energie (energie solară), agenţi frigorifici 
naturali pentru protecţia mediului înconjurător, conform normelor internaţionale, precum şi 
schimbătoare compacte de caldură (cu placi, cu microcanale). 
 
Cuvinte cheie: aer condiţionat, instalaţii frigorifice, surse de energie regenerabile, agenţi frigorifici 
naturali, schimbătoare de caldură compacte (schimbătoare cu plăci, cu microcanale). 
 
Abstract. Air conditioning is a necessity for mankind, both for comfort and to provide technical 
conditions for industrial production. Air conditioning systems must meet the following requirements: to 
conserve the energy, to protect the environment and to be compact as geometry. This paper attempts to 
examine this issue, on the practical achievements of authors . For this purpose are presented  air 
conditioning refrigeration systems that use renewable energy sources  (solar energy),  natural 
refrigerants for environment  protection,  under international norms  and  compact heat exchangers 
(plate, microchanels). 
 
Keywords: air conditioning, refrigeration, renewable energy sources, natural refrigerants, compact 
heat exchangers, plate and microchanel heat exchangers. 

AGENŢI TERMICI NATURALI 

Agentii termici naturali sunt agenti care se produc in natura prin procese biochimice, precum: 
R717 (amoniac), R744(CO2), hidocarburile folosite in sistemele frigorifice si de pompe de caldura, apa.  

Din familia hidrocarburilor utilizate sunt : R600a (isobutanul), R290 (propanul), R1150 (etilenul), 
R1270 (propilenul) si amestecuri ale acestor substante. Acesti agenti termici naturali nu ataca stratul 
de ozon si au GWP egal cu zero (ca de ex. amoniacul), sau valori neglijabile. Inainte de a pezenta unele 
scheme de utilizare a agentilor frigorifici naturali, prezentam domeniile principale de utilizare a acestora. 

* Frigidere si congelatoarele casnice: in urmatorii 10 ani, 75% urmeaza sa foloseasca 
izobutanul ca agent frigorific ; 

* Frig comercial :  
– in sistemele SPLIT, R-22 inlocuit cu R-134a si cu R-404a; in viitor vor fi folosite 

hidrocarburile, amoniacul si CO2 ; 
– în sistemele centralizate se trece la utilizarea sistemelor indirectede racire; R-22 se 

inlocuieste cu R-404a, R-134a, amoniac, hidrocarburi, CO2, R-32. 
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* Frigul in transporturi: hidrocarburi si CO2; 
* Instalatii frigorifice de puteri foarte mari: amoniacul si unde nu se poate, CO2; 
* Sisteme de aer conditionat : 
- aparate mici, R410a, R407C, in prezent si cu HFC-32 in viitor ; hidrocarburile in sisteme cu 

incarcare mica ; 
- la sisteme mari de racire apa [CHILLERS] : la sisteme cu turbocompresoare, inca R-134a si 

HCFC-123 ; Amoniac in sisteme cu puteri mici si medii ; hidrocarburile sunt folosite limitat ; CO2 
incepe sa fie folosit, fiind recomandat si pt. prepararea in acelasi timp de apa calda. 

* Aer conditionat in mijloace de transport, autobuze si trenuri : R-134a si CO2 ; in viitor CO2, 
R-152a si R-1234yf. 

SISTEME FRIGORIFICE SI DE CLIMATIZARE CU AGENTI NATURALI  
SI SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 

Solar cooling. Racirea cu ajutorul energiei solare - solar cooling - a preocupat comunitatea stiintifica 
romaneasca inca din deceniile 7-8 ale secolului trecut. In figura 1 se prezinta o instalatie proiectata, 
construita si pusa in functiune in acea perioada, avand o capacitate de produs gheata de 2 tone in 
24 ore si de apa racita, avand o putere frigorifica de 20 kW. Instalatia este cu absorbtie ammoniac-apa, 
actionata cu apa calda preparata solar, cu panouri solare cu concentrare, instalatia functionand intr-o 
treapta si in 2 trepte.  

 

 
 

Fig. 1 – Instalatie de produs apa racita si gheata cu energie solara [patent inventie]. 
Instalatia utilizeaza un agent frigorific natural, amoniacul. 

 
In perioada actuala au fost realizate alte proiecte, alte prototipuri de solar cooling. 
In figura 2 se prezinta prototipul experimental realizat in laboratorul Departamentului de 

termotehnica si aparate termice a UTCB. In figura 3 se dau unele imagini ale instalatiei. 
Sistemul produce apa racita cu temperatura nominala de 7 oC, folosind un sistem bivalent de 

preparare apa calda pt. fierbere solutie, cu captatoare solare plane si cazan. Puterea frigorifica 
nominală este de 17,5 kW. 

Un colectiv al Departamentului de Instalatii al UT Brasov a propus pentru climatizarea spatiilor 
de la aula Universitatii «Transilvania» din Braşov un proiect de solar cooling. În figura 4 se prezinta 
schema de climatizare a aulei si a Bibliotecii Centrale care se afla in acelasi corp si care este compusă 
dintr-o instalatie cu absorbtie BrLi-apa actionata cu energie solara de 90 kW si o instalatie cu 
compresie mecanica actionata cu energie electrica produsa de celule fotovoltaice, cu puterea frigorifica 
de 60 kW. 

Agentul frigorific este apa care este agent natural. 
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Fig. 2 – Schema de principiu a instalaţiei de răcire solară (solar cooling): 
1 – captatori solari plani; 2 – schimbător de căldură cu plăci; 3 – rezervor stocare apă caldă; 4 – cazan apă caldă; 
5 – baterie amestec; 6 – maşină frigorifică cu absorbţie Br-Li-apă; 7 – turn de răcire; 8 – pompe de recirculare;  

9 – grup hidraulic de pompare; 10 – sistem de automatizare a funcţionării grupului hidraulic; 11 – consumator de 
apă răcită pentru climatizarea de confort; 12 – consumator de apă caldă; TC – senzori temperatură. 

 

  
 

Fig 3 – Imagini ale solar cooling din laboratorul Departamentului de termotehnica  
si aparate termice al UTCB. 

 
Sisteme de climatizare cu « ice-slurry ». Sistemele de climatizare cu ice-slurry s-au impus in 

ultimele decenii ca sisteme ecologice si eficiente energetic. Sistemele de conditionare a aerului, camere 
de tratare[ AHU] si ventiloconvectoare sunt alimentate cu un amestec de apa si gheata foarte fina, 
gheata in procent de pana la 20-25%, care formeaza un amestec omogen. Acest amestec va prelua de 
la aer atat caldura sensibila, cat si caldura latenta. In laboratorul Departamentului de termotehnica si 
aparate termice al UTCB s-a construit un prototip prezentat in figura 5a si 5b. 

Performantele prototipului sunt: 
– puterea frigorifică, Φ0 = 7.01 kW; 
– puterea la condensator, ΦC = 9.94 kW; 
– puterea totală de comprimare, PK = 2.93 kW; 
Ciclul real funcţionează cu un coeficient de performanţă de COPirev = 2.4 
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Fig. 4 – Solar cooling [propunere-proiect] pentru climatizarea aulei Universitatii Transilvania – Brasov. 
 

 
 

Fig. 5a – Imaginea prototipului de ICE-SLURRY in 3D. 
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Fig. 5b – Imagine a constructiei prototipului de ice slurry. 
 

Rezultatele experimentale sunt:  
– puterea frigorifică, Φ0 = 7.01 kW; 
– puterea la condensator, ΦC = 9.94 kW; 
– puterea totală de comprimare, PK = 2.93 kW; 
Ciclul real funcţionează cu un coeficient de performanţă de COPirev = 2.4. 

STOCAREA ENERGIEI TERMICE PENTRU FRIG SI CLIMATIZARE 

Stocarea energiei pt. frig si climatizare este una din problemele actuale ale economiei de energie 
si de protectie a mediului exterior. In tara noastra un colectiv coordonat de dr.ing Ioan Dobosi a 
realizat, in colaborare cu CRISTOPIA-STL-CIAT un sistem de stocaj modern si eficient de energie pt. 
frigul necesar climatizarii unui supermarket din ORADEA. 

STL – Stockage par Chaleur Latente. CRISTOPIA-STL este o tehnologie nouă de stocare a 
frigului prin căldură latentă, realizată de firma franceză CRISTOPIA-CIAT. STL este constituit  
dintr-un rezervor umplut cu nodule. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 6a – Rezervorul de stocaj STL. 

 
 
 
 
 

Nodulele sunt suflate în formă sferică, dintr-o pastă de poliolefină, umplute cu material 
schimbător de fază. Produsele CRISTOPIA acoperă o gamă largă cu temperaturi de topire cuprinse 
între -33°C şi +27°C. Sunt disponibile trei tipuri de nodule: 

– 77 mm (tip SN) şi 78 mm (tip IN) pentru aplicaţii industriale;  
– 98 mm (tip AC.00) pentru aer condiţionat. 
Nodulele sunt construite pentru a rezista la presiuni înalte (mai mari de 10 bar). 
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Fig.6b – Nodule de acumulare energie pentru frig. 
 

Principiul de funcţionare: 
● faza de stocare se efectuează prin cristalizarea sărurilor conţinute în nodule. Aceasta se 

produce odată ce temperatura fluidului care traversează STL-ul este inferioară temperaturii de 
schimbare de faza a sărurilor hidratate conţinute în nodule.  

● faza de destocare se efectuează prin topirea sărurilor hidratate conţinute în nodule. Aceasta 
topire se produce când temperatura fluidului care traversează STL-ul este superioara temperaturii de 
schimbare de faza a sărurilor conţinute în nodule.  

Cristopia – aplicatie supermarket „Crisul“ – Oradea. Imobilul de care ne ocupăm este un 
supermarket situat într-o zonă centrală a oraşului. Necesarul de frig maxim este Qfrig max = 1050 kW. 
Acesta acoperă aporturile de căldură prin insolaţie, de la oameni, de la iluminat. Programul de lucru al 
magazinului este de 12 ore pe zi de la ora 9.00 la ora 21.00.  

Agregatul de frig existent asigură Q = 509 kW şi furnizează apă răcită 7/12 oC, direct în instalaţia 
de climatizare a clădirii (ventilo-convectoare, baterie de răcire/încălzire aferente centralelor de ventilare). 
Agregatele au puterea electrică Pabs = 269,1 kW. Se observă că agregatul asigură numai jumătate din 
necesarul de frig. 

Utilizarea soluţiei cu stocarea energiei frigorifice este foarte potrivită din cel puţin două 
considerente:  

–  menţine nivelul zgomotului produs de agregatul de frig la nivelul actual (agregatul de frig este 
amplasat pe o terasa peste parter, deci la nivelul de percepţie al oamenilor din jur);  

–  răspunde constrângerilor beneficiarului în ceea priveşte alimentarea cu energie electrică;  
–  puterea electrică instalată este de 320 kW ( nu include agregatul de răcire existent);  
–  puterea electrică contractată cu furnizorul de energie electrică este de 325 kW; această putere 

poate fi depăşită cu 15% fără penalizări (poate ajunge la 370 kW).  
Strategia de utilizare a STL-ului STL-AC.00-70: 
● STL: energie stocată – 3870 kWh; energie maximală – 4163 kWh; 
● NoduleAC.00: temperatura de topire – 0.0 °C; volum – 70 m³; 
● Rezervor 1,2: tip – vertical; volum – 35 m³; diametru – 1,90 m; presiunea de lucru – 3.0 bar; 

lungime – 13.40 m; greutatea – 39000 kg; specificări complementare; procentaj de glicol – 28%; 
rezervor la presiune de lucru – volum de expansiune util (5 %) – 2.90 m³; rezervor la presiune 
atmosferică – volum de expansiune util (1 %) – 0.58 m³. 

CONCLUZII 

In lucrare se prezinta sisteme frigorifice si de aer conditionat ce utilizeaza agenti frigorifici 
naturali, actionate cu surse de energie regenerabile , studiate, realizate si promovate de scoli si 
collective de cercetare din Romania. Se prezinta sisteme frigorifice cu absorbtie, actionate de energie 
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solara si cu agent frigorific apa, care prepara apa racita pt. climatizare, sisteme realizate fie sub forma 
de pilot experimental, fie promovate sub forma de proiecte de executie pentru diversi beneficiari. 
Sistemele cu absorbtie sunt actionate de apa calda preparata cu panouri solare termice. Tot ca SOLAR 
COOLING se prezinta si sistemul cu compresie mecanica actionate de energie electrica produsa de 
cellule fotovoltaice. In lucrare este inclusa si utilizarea solutiei de ICE SLURRY, solutie eficienta 
energetic si ecologica in climatizarea de confort si ecologica. Prototipul experimental din laboratorul 
Departamentului de Termotehnica al UTCB este prezentat. O realizare tehnica importanta in Romania 
o constitue Sistemul de stocare energie frigorifica pt. climatizarea unui supermarket , care pe langa 
Solutia tehnica moderna oferita, adduce importante contributii pe linia cresterii eficientei energetice, a 
protectiei mediului, a fiabilitatii sistemului. Sistemele prezentate in lucrare constituie rezultate 
semnificative ale scolii romanesti de cercetare, care se inscriu pe linia actuala a cercetarii stiintifice in 
domeniu, privind conservarea energiei, protectia mediului si siguranta omului, reducerea costurilor. 
Prezentarea acestor sisteme reprezinta si un indemn la adresa specialistilor de a promova asemenea 
sisteme frigorifice si de clima. In concluzie, organismele guvernamentale, institutiile internationale, 
precum UNEP, IIR, Consiliul Europei sunt preocupate de introducerea noilor agenti termici naturali, 
adoptand masuri de modificare a standardelor si normelor de conceptie, constructie si exploatare a 
instalatiilor frigorifice , a pompelor de caldura si a instalatiilor de clima. In tarile dezvoltate, firmele au 
trecut la folosirea noilor agenti termici naturali, in locul celor de tranzitie. In tara noastra societatile 
profesional-stiintifice trebuie sa contribuie la modificarea normelor interne menite sa protejeze mediul 
inconjurator si sa conserve energia. 
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