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ŞI FOLOSIREA LOR PENTRU ȊNCĂLZIRE ŞI PENTRU 

PREPARARE DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ 

Nicolae OANCEA   

Germania 

Rezumat. În această lucrare sunt prezentate elementele de bază ale stocării deşeurilor termice ȋn pământ şi 
folosirea lor pentru ȋncălzire şi pentru preparare de apă caldă menajeră .Tratarea este efectuată cu ajutorul unui 
program de calcul elaborat pe baza metodei diferenţelor finite. Calculele au fost efectuate în 4 variante rezultate 
prin combinaţii între noţiunile definite în cadrul lucării. susţin această metodologie.  
Cuvinte cheie: sonde geotermale; pompă de căldură; apă caldă menajeră; stocare deşeuri termice.  
Abstract. This article outlines the possibility to stock residual thermal waste in the ground with the help of 
geothermal sonde and heat pump in order to use it afterwards to heat living spaces or to produce warm water for 
domestic use. The considered stocking time can be in the range of some weeks.   
Keywords: geothermal sonde; heat pump; warm water for domestic use; stock residual thermal. 

1. GENERALITĂŢI 

Mai întotdeauna în desfăşurarea unor procese 
termice sau tehnologice rezultă deşeuri termice 
deversate înspre mediul ambiant. Arareori intervine 
valorificarea lor, ca de exemplu în cazul termo-
ficării. În apropierea locului în care acestea sînt 
produse  pot exista consumatori energetici din do-
meniul instalaţiilor de încălzire şi apă caldă menajeră  
(theiz = 42 oC) care nu sînt simultani, defazajul putînd 
fi de ordinul orelor sau zilelor. 

Se pune problema stocărei în pămînt a acestor 
energii, actualmente pierdute, cu ajutorul unor 
sonde geotermale, în vederea folosirii lor ulterioare. 
Energia termică depozitată, trebuie la preluare să 
fie adusă la nivelul termic impus de utilizatori, cu 
ajutorul unei pompe termice cu compresie, 
alimentată cu energie electrică. În cele ce urmează 
se tratează această tematică şi se încearcă să se 
ofere pentru anumite cazuri ordinul de mărime al 
eficienţei soluţiei.       

2. DESCRIEREA TRATĂRII 

Tratarea este efectuată cu ajutorul unui program 
de calcul elaborat pe baza metodei diferenţelor 
finite. Alcătuirea acestuia este prezenată în 
lucrările [11], [12], [13]. 

Schema logică a instalaţiei este prezentată în 
cadrul Fig 1. 

Se consideră o zonă din pămînt din apropierea 
sondelor, numită acumulator, divizată în volume 
elementare imaginare avînd latura de 1m, în care 

se depozitează energie termice şi o perioadă de 
timp asociată (ore) numită ciclu (Z). 

 

 
 

Fig. 1. Schema logică a instalaţiei. 
 

Ciclul (Z) este alcătuită din 3 faze : 
– faza (I), de introducere a energiei termice în 

pămînt; 
– faza (R), de stocare a energie termice în 

pămînt; 
– faza (E),de extragere a energiei termice din 

pămînt. 
În timpul fazei (I) sondele sînt conectate la o 

sursă termică şi astfel se produce un aport termic 
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orar qi impus. În timpul fazei (E) sondele sînt 
conectate cu pompa termică cu compresie şi se 
produce transfer termic orar qe înspre pompa 
termică şi de la acesta înspre spaţiile deservite.  

Volumele elementare au temperatură constantă în 
timpul orelor. În unele din acestea sînt montate sonde 
verticale (8) prin care se introduce energie termică 
dinspre sursa (6) sau se extrage energie termică 
înspre pompa termică (5). Pompa termică cu 
compresie  este antrenată cu energie electrică (4), 
produsă într-o centrală termoelectrică (2), care 
foloseşte energie primară nobilă (1) şi are prederi 
termice (3). Pompa termică produce energie termică 
de 42 oC cedată unor consumatori (7). Stocajul 
energiei termice se face în zona din jurul sondelor 
(10), zona de răspîndire rezultînd prin rularea 
programului. 

La sfîrşitul fiecărei ore, pentru volumele în care 
sînt implementate sonde, se calculează  în timpul 
fazei (I) căldura orară schimbată cu sursa termică, 
iar în timpul fazei (E) căldura orară schimbată cu 
pompa termică;  în timpul fazei (R) se sare acest 
pas. Urmare acestui calcul rezultă noi temperaturi 
ale acelor volume elementare. Apoi, tot orar, se 
determină transferul  termic prin conducţie dintre 
toate volumele elementare din alcătuirea acumula-
torului şi volumele elementare vecine lor. 

Volumele elementare marginale schimbă căldură 
şi cu exteriorul acumulatorului, de temperatură 
constantă, pe suprafaţa cu care aceste volume sînt 
în contact. In realitate cele două procese orare, 
tratate succesiv, se produc simultan. Temperaturile 
rezultate în urma acestor calcule devin mărimi de 
intrare pentru ciclul următor; calculul se repetă 
pentru întreg intervalul studiat. 

Randamentul stocajului este definit ca fiind 
raportul dintre energia cedată consumatorilor (Ekons) 
din care se scade energia primară consumată pentru 
producerea energiei electrice folosită de pompa 
termică (Eprimar) şi energia stocată în pămînt (Eeinlagert):  

 ηstocaj= (Ekons – Eprimar) / Eeinlagert   (1)   

Energia cedată consumatorilor conţine pe lîngă 
energia extrasă din pămînt (Eextras) şi echivalentul 
caloric al energiei electrice folosite pentru antre-
narea pompei termice (Ee) :  

 Ekons = Eextras + Ee    (2)  

Legătura dintre Eprimar şi Ee este dată de randa-
mentul producerii energiei electrice. 

Admiţînd un randament al acestei produceri (Ƞe)  
de 0,35 rezultă : 

 ηstocaj =  ( Eextras + Ee – Ee/0,35 ) / Eeinlagert  = 

 = (Eextras – 1,857* Ee) / Eeinlagert  (3)   

Legătura dintre Eextras şi Ee se defineşte cu 
ajutorul eficienţei reale a pompei termice: 

 Ԑreal = (Eextras + Ee)/Ee.  (4)     

de unde:  

 Ee = Eextras / (εreal – 1). (5) 

Astfel relaţia (3) devine : 

ηstocaj =   Eextras / Eeinlagert*(1 + (1 – 1,857/(εreal – 1)  
   (6) 

Eficienţa reală a pompei termice se poate 
exprima cu ajutorul produsului dintre eficienţa 
teoretică Carnot (εCarnot) şi randamentul interior al 
pompei termice (ηpt) : 

  εreal = εCarnot * ηpt. (7) 

Notând 

  k = Eextras /Eeinlagert (8) 

pentru  ηpt = 0,4,  reunind relaţiile (3) - (7) se obţine:  

 ηstocaj = k*(εCarnot – 7,1425 ) / (εCarnot – 2,5) × 100   
  (9) 

Considerînd temperatura de încălzire de  
theiz = 42 oC şi un ecart termic de 4 oC între agentul 
termic şi volumele elementare care conţin sonde, 
eficienţa Canot teoretică devine: 

 εCarnot = (273,15 + 42 ) / (42 – (ts – 4) ) =  
 = 315,15 / (46 – ts )  (10) 

Radamentul este pozitiv, deci soluţia are sens, 
dacă εCarnot >7,1425 sau dacă ts > 1,88 0C.   

Legătura dintre mărimile ts, εCarnot şi  ƞstocaj/k 
pentru ipotezele admise (ηel =0,35, ηpt = 0,42 şi  
theiz = 42 oC ) este reprezentată în tabelul 1. Întreaga 
lucrare este dezvoltată pe baza acestor date. 

Programul de calcul determină temperatura 
medie din volumele elementare care conţin sonde 
(ts), făcînd media aritmetică dintre temperatura 
medie din prima oră şi din ultima oră a fazei de 
extragere din fiecare ciclu. Aceste medii artimetice 
s-au însumat şi rezultatul s-a împărţit la numărul de 
cicluri pentru care s-a rulat programul. 

3. MODUL DE EFECTUARE A TRATARII 

Se definesc următoarele noţiuni: 
– modul de amplasare a sondelor;  
– alcătuirea fazelor; 
– proprietăţile termice ale solului. 
Interpretarea rezultatelor s-a făcut folosind 

conversia din tabelul 1. 

3.1. Modul de amplasare a sondelor 

S-au tratat 3 amplasări:  
– Amplasare A1 : 4 sonde pentru introducere  şi 

12 sonde pentru extragere; 
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– Amplasare  A2: 4 sonde pentru introducere şi 
8 sonde pentru extragere; 

– Amplasare  A3: 4 sonde atât pentru intro-
ducere cât şi pentru extragere. 

In Fig. 2 s-a reprezentat poziţia sondelor pentru 
cele trei amplasări. 
 

 
 

Fig. 2. Poziţia sondelor. 

3.2. Alcătuirea fazelor 

S-au tratat două moduri : 
Modul 1. Ciclurile sunt alcătuite din faze 

(I,R,E) care au următoarea durată : 
– Faze I şi E egale având  60, 120, 240, 480, 

720 sau 960  ore; 
– Faze R  având   0, 60, 120, 240, 480, 720 sau 

960 ore.  
Rezultă  (6 × 7) = 72 variante. 

Modul 2. Ciclurile sunt anuale. Un ciclu anual 
an are  12 luni a câte 30 de zile a câte 24 de ore, în 
total 8760 ore/ciclu. 

În timpul unui an fazele au următarea durat : 
faza I = 2040 ore, faza R = 4560 ore şi faza E = 
= 2040 ore. 

Repartiţia pe luni a fazelor este următoarea: 
Faza I: Ianuarie - Noiembrie: 180 ore/lună ; 

Decembrie: 60 ore. 
Faza E: Ianuarie:   360 ore;  Februarie:   360 ore; 

Martie: 240 ore;  Aprilie: 260 ore; Mai: 60 ore; 
Iunie: 60  ore; Iulie: 30 ore; August: 30 ore; 
Septembrie: 90 ore; Octombrie: 120 ore; Noiem-
brie: 120 ore ; Decembrie: 330 ore. 

Distribuţia pe zile a fazelor I şi E  în timpul 
lunilor este egală. 

Faza I începe la ora 0 şi faza E  la ora 14. 
Restul orelor din zi neacoperite, faza I sau fază 

E este acoperită cu faza R. 

3.3. Proprietăţile solului  

Temperatura de start a solului este 13,5 oC. 
S-au tratat 5 valori ale difuzibilităţii termice a 

solului (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 şi 2,5) × 10–6 m2/s. 

4. REZULTATELE CALCULELOR 

Calculele au fost efectuate în 4 variante re-
zultate prin combinaţii între noţiunile definite în 
cadrul cap.3. Mărimea rezultată prin calcule este 
temperatura medie a volumelor elementare care 
conţin sonde (t s).  

4.1. Varianta 1 

Această variantă este un studiu de principiu al 
tematicii fără a se ţine cont de particularităţile 
încălzirii spaţiilor în timpul sezonului rece. 

 
                                                                                                                                            Tabelul 1   

 Legătura dintre TS, ƐCarnot şi Ƞstocaj /K   

ts[
oC]  2 3  4  5  6  7 8  9 10 11  12 

ƐCarnot  7,16 7,32 7,50 7,68 7,87 8,08 8,29 8,51 8,75 9,00 9,26 
ƞstocaj/k 0,42 3,86 7,24 10,49 13,69 16,81 19,87 22,71 25,61 28,51 31,41 

 
ts[

oC] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
ƐCarnot 9,55 9,84 10,16 10,51 10,86 11,25 11,59 12,12 12,61 13,13 13,70 
ƞstocaj/k 34,14 36,82 39,47 42,00 44,52 46,97 48,89 51,76 54,02 56,34 58,56 

 

ts[
oC] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

ƐCarnot 14,32 15,01 15,75 16,59 17,51 18,54 19,69 21,01 22,51 24,24 26,26 
ƞstocaj/k 60,71 62,84 64,94 67,01 69,03 71,01 72,89 74,87 76,81 78,64 80,47 

 

ts[
oC] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

ƐCarnot 28,65 31,51 35,02 39,39 45,02 52,52 63,01 78,79 105,1 157,7 315,1 
ƞstocaj/k 82,21 83,97 85,70 87,42 89,06 90,72 92,33 93,91 95,46 97,00 98,51 
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Varianta s-a elaborat pe baza următoarelor date : 
– model Mod1 ;   
– a  =  1,5·10 m2/s.  
– amplasări A1, A2 şi A3 ; 
– qe  = 70 W/m  în toate cazurile ; 
Energia introdusă este egală cu energia extrasă. 

Deoarece numărul de sonde este diferit în cele 
3 amplasări, s–au folosit fluxurile termice :  

– qi  = 210 W/m ȋn cazul amplasarii A1 ; 
– qi  = 140 W/m ȋn cazul amplasarii A2 ; 
– qi =    70 W/m ȋn cazul amplasarii A3 ; 
Rezultatele calculelor pentru Modul 1 s–au 

reprezentat în tabelul 2. Temperaturile ts sunt situate 
în domeniul  (+3,417 – +14,122) oC,  valoare medie 
de 8,7695 oC. Dacă se extrag temperaturile cele mai 
mari (10 puncte) şi temperaturile cele mai mici (10 
puncte), rămâne intervalul de (9,163 – 13,849) oC cu 
o valoare medie de  11,506 oC, căreia îi conespunde 
un randament al stocării de cca. 43%. În cuprinsul 
Tabelului 2 pentru un anumit I,E şi R rezultatele din 
cele 3 reprezentări s–au marcat astfel : 

– cu culoarea galbenă  valoarea  cea mai mare ; 

– cu culoare verde  valoarea  intermediară ; 
– cu culoare gris  valoarea  cea mai mică. 
 Introducerea şi extragerea energiei termice în 

sol prin sonde generează câmpuri termice care se 
intersectează.. Pentru durate de stocare scurte, de 
câteva zile (R <= 60) amplasarea S1 conduce la 
randamente ale stocării mai mari, în timp ce pentru 
durate de stocare mai îndelungate amplasarea S2 
este mai favorabilă. 

Dacă se exceptează marginile domeniului 
explorat şi se extrag valorile minime şi maxime din 
cele 3 variante şi se calculează valoarea medie = ( 
valoarea minima + valoarea maximă)/2 se obţin 
următoarele rezultate :               

            
 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Temperatura 9,685 11,685 11,323 

Randament 39,59 44,43 43,56   

 
Concluzia este că sistemul de amplasare a 

sondelor  în sine afectează puţin eficienţa stocării.
      

                                                                                                                                     Tabelul 2  

Rezultate pentru Mod 1 

R    =                0             60          120         240         480           720         960 
I,E  = 60      14,122      13,734     13,177     12,322     11,529     11,223  11,012   

I,E = 120     14,213      13,853     13,108     11,828     10,485      9,905     9,610          

I,E = 240     14,277      13,938     13,057     11,372       9,339      9,328     7,685     

I,E = 480     14,293      13,915     12.906     10,864       8,117      6,561     5,602 

I,E = 720     14,290      13,849     12,758     10,527       7,399      5,518     4,297 

I,E = 960     14,286      13,792     12,643     10,289       6,918      4,822     3,417  

                                        Varianta 1  
 
R    =               0              60          120          240          480           720          960 
I,E  = 60      11,055     11,890     12,029      12,130      12,048     11,925    11,822        

I,E = 120     11,557     11,777     11,855      11,866     11,688     11,468     11,280          

I,E = 240     11,887     11,902     11,910      11,878     11,592     11,234     10.916    

I,E = 480     12,121     12,115     12,118      12,066     11,684      11,175    10.703 

I,E = 720     12,174     12,196     12,220      12,189     11,782      11,202    10,643 

I,E = 960    12,199      12,239     12,276      12,257     11,835      11,211    10,578 

         Varianta 2 
 
R    =               0              60         120           240          480          720           960 

I,E  = 60     13,471      12,138    11,758     11,599     11,521     11,498    11,487   

I,E = 120    13,516      11,857    11,308     10,995     10,790     10,737    10,711    

I,E = 240    13,533      11,693    11,017     10,525     10,227     10,118    10.063 

I,E = 480    13,545      11,620    10,874     10,277       9,841       9,669      9,569 

I,E = 720    13,544      11,693    10,822     10,174       9,687       9,466      9,367    

I,E = 960    13,537      11,572    10,789     10,128       9,608       9,309      9,163      

                                     Varianta 3 
 
4.2. Varianta V2 

Această variantă studiază studiază influenţa 
difuzibilităţii termice şi a coeficientului k asupra 
randamentului stocării. 

Varianta s–a elaborat pe baza următoarelor date : 
– model Mod2 ;   

– amplasare  A3 ; 
– flux termic extras, qe    (70 W/m) ; 
– difuzibilitatatea termică a solului : (0,5 ; 1,0 ; 

1,5 ; 2,0 şi 2,5)* 10–6  m2/s. 
– coeficientul  k : 2; 1; 0,66; 0,5; 0,4; 0.33. 
Rezultatele calculelor s-au reprezentat în ta-

belul 3. 
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Pentru k<1 (qi >  qe) energia suplimentară 
introdusă se răspîndeşte în exteriorul sodelor. Cu 
cât solul este mai conductiv cu atât temperaturile 
rezultate datorate acestei răspândiri vor fi mai mici 
şi astfel la preluare eficienţa Canot va fi mai mică.  

Pentru k>=1 (qi < qe) se aduce energie din 
îndepărtări înspre sonde; cu cât solul este mai 
conductiv cu atât ecartul termic necesar acestui 
transfer este mai mic, temperatura din vecinătatea 
sondelor mai mare şi randamentul stocării mai 
ridicat. 

4.3.  Varianta V3 

Această variantă studiază studiază influenţa 
fluxului termic qi şi a fluxului termic qe  asupra 
randamentului stocării pemtru sol cu a = 1,5 W/m2. 

Varianta s-a elaborat pe baza următoarelor date : 
– model Mod2 ;   
– amplasare  A3 ; 
– difuzibilitatate termică a solului : 1.5*10-6  

m2/s 
– flux termic extras :  35,70,105, 140, 175  şi 

210 W/m. 

– flux termic introdus : 35,70,105,140, 175 şi 
210 W/m. 

Rezultatele calculelor s-au reprezentat în tabe-
lul 4.  

                            
Tabelul 3 

Rezultate pentru  Mod 2, qe = 70 W/m 

Temperaturi ts 

a·10-6  = 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
k = 2 7,83 8,50 9,94 10,71 11,20 
k =  1 10,38 11,59 12,06 12,32 12,48 
k = 0,66 15,92 14,68 14,19 13,92 13,74 
k = 0,50 21,47 17,77 16,31 15,51 15,01 
k = 0,40 27,02 20,87 18,44 17,11 16,28 
k = 0,33 32,56 23,96 20,56 18,71 17,55 
 

Randamentul  Ƞstocaj 

a·10-6  = 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
k =  2 38,68 42,58 50,87 55,38 58,18 
k =  1 27,99 30,12 31,57 32,27 32,69 
k = 0,66 27,58 26,51 25,75 23,92 23,67 
k = 0,50 27,55 23,20 21,40 20,38 19,75 
k = 0,40 26,81 21,51 19,20 17,92 17,97 
k = 0,33 25,18 20,01 17,51 16,07 15,13 

 

 
 Tabelul 4  

Rezultate pentru  Mod 2,  a = 1,5.10-6  m2/s 

qi (W/m) =                    35           70                   105               140                  175                 210 

qe=35 W/m          35,11/1.00   20,11/0.50   15,02/0.33     12,59/0.25      11,05/0.20       9,47/0.16   

qe=70 W/m          54,54/2.00   33,35/1.00   25,27/0.66     21,98/0.50      19,63/0.40     17,69/0.33 

qe=105 W/m        56,99/3.00   38,71/1.50   30,62/1.00     27,79/0.75      25,50/0.60     23,66/0.50      

qe=140 W/m        46,75/4.00   36,04/2.00    32,00/1.33    29,83/1.00      28,28/0.80     27,10/0.66 

qe=175 W/m        14,01/5.00   24,01/2.50    26,67/1.66    27,76/1.16      27,98/1.00     28,91/0.83   

qe=210 W/m                -                   -            15,04/2.00    21,01/1.25     24,28//1.20     26,19/1.00 

                                          Randament  Ƞstocaj  şi coeficient k    
 

Coeficientul k a avut valori în domeniul (0,166  -  
6). Pentru fiecare punct reprezentat s-a indicat cu 
culoare verde valoarea coeficientului k. Pentru k =1 
randamentul stocărei a fost marcat cu culoare galben. 
Se observă că pentru întreg domeniul studiat eficienţa 
se păstrează în domeniul (26,19 - 35,11), cu o valoare 
medie de 30,65, dacă randamentul η = 1.   

Din această reprezentarea rezultă că pentru  qi şi 
qe situat în domeniul ( 70 - 140) W/m,  pentru 
întreg domeniul de valori k studiat randamentul 
este situat în domeniul 21,98 - 36,05) cu o valoare 
medie de 29,01. 

4.4. Varianta V4 

În această variantă se studiază folosirea clasică 
a energiei geotermale. 

Varianta s-a elaborat pe baza următoarelor date : 
– model Mod 2  cu corecţia : faza I = 0, faza 

E = 2040 ore, faza R = 6600 ore. 

– amplasare A3 ; 
– difuzibilitatate termică a solului : (0.5, 1.0, 

1.5, 2.0 şi 2.5) *10–6 m2/s. 
– flux termic extras qe (70 W/m); 
– flux termic introdus qi (0 W/m). 
Calculule s-au efectuat pentru primii 20 de ani 

de la punerea în funcţionare a instalaţiei. Re-
zultatele calculelor s-au reprezentat în tabelul 5. 

Deoarece nu se introduce energie termică în sol, 
nu există noţiunea de randament al stocării şi din 
această cauză s-a reprezentat temperatura medie 
din sonde în perioada de extragere a căldurii (ts). 

Proprietăţile termice ale solului au o mare 
influenţă asupra performanţelor instalaţiei. În 
literatura de specialitate se recomandă fluxuri 
termice extrase mult diminuate pentru soluri cu 
difuzibilitate termică redusă. 

Stabilizarea regimului de funcţionare se pro-
duce mult mai târziu în cazul solurilor cu a mic. 
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Desigur dacă fluxul termic q este de ordinul a 
25-30 W/m stabilizarea este mult  mai rapidă şi 
temperaturile medii din sonde sînt mai mari. 

 
Tabelul 5  

Temperatura din sonde (geotermal clasic) 

a = 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
 2 ani 1,19 6,17 8,11 9,17 9,85 
 4 ani –1,30 4,75 7,14 8,45 9,14 
 6 ani –2,80 3,99 6,61 8,11 8,95 
 8 ani –3,85 3,50 6,36 7,83 8,83 

10 ani –4,43 3,15 6,15 7,72 8,76 
12 ani –5,13 2,87 5,99 7,64 8,72 
14 ani –5,33 2,66 5,88 7,59 8,69 
16 ani –5,62 2,48 5,80 7,56 8,68 
18 ani –6,56 2,39 5,74 7,73 8,44 
20 ani –6,88 2,23 5,69 7,52 8,66 

 
Rezultatele din cuprinsul tabelului 5 se co-

roborează cu măsurătorile efectuate în 2001-2002 
la Lugano Elveţia [2]. 

5. CONCLUZII 

Fără a fi o soluţie spectaculoasă, stocarea în 
pământ a unei energii care altfel se pierde poate 
produce o economie de energie primară de ordinul 
a peste 25% din energia stocată. 

În condiţiile noi de dezvoltare, când multe 
unităţi mari sunt înlocuite de mulţimi de unităţi 
mici care colaborează între ele în realizarea pro-
duselor, se produce o împrăştiere a consumatorilor 
de energie primară, rezultând şi o pulverizare a 
punctelor în care se produc deşeuri termice.  Apar 
astfel locuri din cele mai diverse, multe din acestea 
având în apropiere consumatori termici com-
plementari, în care se poate aplica soluţia tratată în 
prezenta lucrare.  

 Ţinând cont de ordinul de mărime al eficienţei, 
în perspectiva unui deficit de energie tot mai mare 
ideia stârneşte interes tot mai mare. 

Desigut tematica este mai vastă decât aspectele 
tratate, acesta fiind doar un început. 

Notaţii folosite 

z – număr de cicluri ; 
i  – faza de introducre a energiei termice în sol (ore); 
e – faza de extragere a energiei termice din sol (ore); 
r – faza de repaus (ore); 
ƞstocaj – randamentul stocării  ; 
ƞpt – randamentul interior al pompei termice ; 
eextras  – energie extrasă din sol (kWh) ; 

eeinlagert – energie introdusă în sol (kWh) ; 
k – raportul  eextras  / eeinlagert ; 
ekons – energie cedată consumatorilor (kWh) ; 
ee  – energie electrică folosită (kWh) ; 
eprimar – energie primară consumată pentru producerea 

energiei electrice folosite (kWh); 
ɛCarnot – eficienţa carnot a pompei termice ; 
ɛreal – eficienţa reală a pompei termice ; 
a – difuzibilitatea termică medie a solului (m2/s) ; 
qi – fluxul termic prin sonde la introducere (W/m) ; 
qe – fluxul termic prin sonde la extragere (W/m) ; 
theiz  – temperatura de folosire a agentului termic produs. 

BIBLIOGRAFIE 

[1] Rechnagel, Springer, Schramek;  Taschenbuch für 
Heizung und Klimatechnick 03/04, Oldenburg, In-
dustriverlag, München. 

[2]  Pahud, D. : Mesure des performances thermiques d’une 
pompe a challeur couplee sur les sondes geothermiques a 
Lugano (TL), COUPEE . 2005. 

[3] Quaschning, V.: Erneuerung Energie und Klimaschutz, 
C.Hanser Verlag  München, 2010. 

[4] Reuß, M.; Sanner, B. : Planung und Auslegung von 
Erdwärmesondenanlagen : Basis einer nachhaltigen 
Erdwärmenutzung, VDI-Richtlinie 4640 und  Berechnungs-
verfahren.    

[5] Dohmer, F. : Kraftwerk auf den Keller, Der Spiegel Nr. 
37/7.2009, pag.91-92. 

[6] Huber, A.; Pahud, D.: Erweiterung des Programm ERW 
für Erdwärmesondenfelder Forschungsprogramm UAW – 
Bundessamt für Energie Sweitz. 

[7] Ochsner, K.: Wärmepumpen in der Heizungstechnik, 
C.F.Müller Verlag, Heidelberg.  

[8] De Sabata, C.; Oancea, N.; s.a.: Studiul comportării 
acumulatoarelor de căldură mari pentru stocarea 
îndelungată a căldurii termosolare cu ajutorul metodelor 
numerice, Conf.XVI de Instalatii, Sinaia  1982. 

 [9] De Sabata, C.; Oancea, N.;s.a. : Asupra stocării 
îndelungate a căldurii în acumulatoare termice de  
dimensiuni mari, Conf.XIX de Instalaţii , Sinaia 1985. 

[10] De Sabata, C.; Oancea, N.: Asupra stocării căldurii în sol 
în regim nestaţionar cu ajutorul  metodelor numerice de 
calcul, Conf.XX de Instalaţii,  Sinaia 1986 

[11] Oancea, N; Guta, G: Die wirksame Nutzung der Geothermik 
und Solarenergie bei der Heizung von Gebäuden,  HLH 
Springerverlag, Bd.57(2006), Nr. 10, pag.95-99. 

[12] Oancea, N.: Zukunftaussichten der Erdwärmenutzung, 
HLH Springerlag, Bd.62(2011), Nr. 7, pag.36-41 
(Partea1) şi Nr.8, pag.63-67 (Partea2).  

[13] Oancea, N.: Erzeugung von elektrischer und thermischer 
Energie, HLH Springerverlag, Bd.63(2012), Nr.12,  
pag. 44-48. 

[14] Loose, P.: Erdwärmenutzung, C.F.Müller Verlag, Heidel-
berg. 

[15] Schulz, H.: Wärme aus Sonne & Erde, Ökobuch Verlag, 
Freiburg 1990.  

[16] Oancea, N.: Folosirea eficientă a sondelor termice în 
Instalaţii. A 49-a Conferinţă de Instalaţii, 2014, Vol.I, pag 
328-337. 

 
 


