
MAȘINI FRIGORIFICE CU ABSORBȚIE ȘI 
ADSORBȚIE  

Florea Chiriac*, Alexandru Șerban**, Liviu Drughean*, Gabriel Năstase** 

*Technical University of Civil Engineering Bucharest, Building Services 
Faculty 

**Transilvania Univesity from Brașov, Civil Engineering Faculty 

ABSOPTION AND ADSORPTION REFRIGERATION SYSTEMS - ABSTRACT: 
Absorption systems applied for commercial and industrial refrigeration using ammonia are 
popular in Romania for more than fifty years. These systems have been conceived for high and 
very high capacity. The paper presents results of the research carried out by the authors in the 
field of absorption ammonia/water refrigeration and adsorption refrigeration systems for low and 
medium capacity. These systems are driven by conventional and renewable (solar) energy. 
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REZUMAT: Sistemele frigorifice cu absorbție pentru aplicații comerciale si industriale folosind 
amoniac sunt populare în România de mai bine de cincizeci de ani. Aceste sisteme au fost 
concepute pentru o capacitate mare și foarte mare. Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor 
efectuate de autori în domeniul sistemelor de absorbție amoniac-apă și adsorbție pentru puteri 
mici si medii. Aceste sisteme sunt acționate de energie convențională și regenerabilă (solară). 
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1. MAȘINILE CU ABSORBȚIE 

Mașina frigorifică cu absorbție  cunoaște o treapta 
superioara de dezvoltare, la începutul secolului 20, 
când savantul german E. ALTENKIRCH elaborează 
teoria termodinamica a 
TRANSFORMATOARELOR DE CĂLDURĂ, 
teorie unitara si care a stat la baza perfecționării 
mașinilor cu absorbție  si ca mașini de frig si ca 
pompe de căldură. Acesta a elaborate si teoria 
mașinilor cu absorbție in mai multe trepte. 

In 1922 Baltzer von Platen si Carl Munters, încă 
student la INSTITUTUL TEHNOLOGIC REGAL 
DIN STOCKHOLM, construiesc mașina frigorifică 
cu absorbție amoniac-apa si gaz compensator[inert] 
hidrogenul, folosita drept frigider casnic  se 
reamintește faptul ca un cercetător german la 
începutul secolului 20 a încercat acest sistem cu gaz 
compensator, dar gazul era aerul si cu care nu a 
funcționat mașina. Mașina construita in Suedia a  
început sa fie comercializata din anul 1923. 

Începând cu anii 1938-1940, in USA SE 
CONSTRUIESC MASINILE FRIGORIFICE CU 
ABSORBTIE BrLi-apa, destinate cu precădere 
preparării apei răcite pentru climatizarea de confort, 

mașina a fost construita inițial de compania SERVEL 
INC. si apoi de companiile CARRIER SI TRANE. In 
prezent sunt pe piață si mașini construite si de firme 
japoneze[YAZAKI] si chinezești [BROAD].. 

Mașinile frigorifice cu absorbție in soluție de 
amoniac apa au cunoscut o dezvoltare in EUROPA , 
ca urmare a scolii de cercetare si construcție de pe 
lângă renumita firma BORSIG-BERLINUL DE 
VEST, condusa de renumitul om de știință W. 
Niebergall. Este cunoscuta ENCICLOPEDIA DE 
FRIG “HANDBUCH DER KAELTETECHNIK”, 
coordonata de renumitul savant din domeniul frigului 
RUDOLF PLANK, din care vol.7 este dedicat 
absorbției si este scris de W. Niebergall. 

Folosind teoria si experiența scolii germane, se 
dezvolta o industrie pentru industria frigorifica cu 
absorbție si in alte tari europene si de la care am 
importat si in Romania, așa cum vom arata in 
continuare. 

Daca la începutul secolului 20, mașina frigorifica cu 
absorbție a cunoscut o utilizare intense, odată cu 
perfecționarea sistemului cu compresie mecanica, a 
scăzut interesul pentru utilizarea mașinilor cu 
absorbție, având in vedere unele neajunsuri ale lor, 
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precum coeficienții reduși de performanta, consum 
mare de metal la construcția echipamentelor  mașinii, 
încărcare mare de agent frigorific, inerție mare la 
punerea in funcțiune. După aceasta perioada de 
scădere a utilizării mașinii cu absorbție, au apărut o 
serie de condiții ce au impulsionat utilizarea acestora, 
precum utilizarea surselor regenerabile si 
recuperabile de energie[ energie solara, geotermala, 
gaze si fluide deșeu etc], schimbătoare de căldură 
compacte[ cu placi, cu minicanale, necesitatea 
climatizării de case si alte construcții situate in zone 
fără electricitate si cu disponibilități de energie 
termica .La acestea se adaugă si faptul ca mașinile cu 
absorbție utilizează agenți frigorifici nepoluanți 
pentru mediul înconjurător, agenți naturali precum 
apa si amoniacul. Demn de semnalat este faptul ca a 
fost posibila construcția de mașini cu absorbție de 
puteri frigorifice mici si medii, începând cu 3-4 kW, 
pana la 17-20 kW.  Sunt cunoscute mașinile 
frigorifice “ROBUR”, constructive si constructive 
Americana, vândut patentul unei companii italiene, 
mașina acționată cu energie termica produsa cu 
ardere de gaze combustibile si răcirea 
condensatorului si absorbitorului cu aer; constructive 
compacta, cu coeficient de performanta  de 0.65 si 
frigiderele casnice cu absorbție cunosc o dezvoltare 
notabile, care pe lângă perfecționările constructive si 
funcționale are avantajul instalării in spatii locuibile, 
fără a deranja locatarii așa cum se întâmplă la 
frigiderele cu compresor mecanic, care face zgomot. 
Sunt cunoscute in acest sens frigiderele cu absorbție 
construite de firma SIBIR-SCHLIEREN din Elveția, 
cu 2 temperaturi de vaporizare. În USA  cunosc o 
dezvoltare mașinile frigorifice cu absorbție acționate 
cu energie solara de diverse puteri frigorifice si mai 
mult instalații de puteri mici, prototipuri, cu amoniac- 
apa, cu schimbătoare compacte, cu placi si 
microcanale. 

In tara noastră, in 1960 se construiește prima mașină 
cu amoniac-apa, cu puterea de 500 KW, pentru un 
combinat chimic din Râșnov. Proiectanții mașinii au 
fost de la fostul institut de proiectare IPROCHIM. 
Utilajele mașinii au fost fabricate de uzina de utilaj 
chimic din Ploiești si montajul si punerea in 
funcțiune de FRIGOTEHNICA BUCURESTI. După 
aceasta data se elaborează proiecte pentru majoritatea 
combinatelor chimice, de puteri foarte mari , ca de 
ex. DUDESTI-BUCURESTI, PITESTI, RM.VALCEA, 
SAVINESTI etc., majoritatea fiind realizate cu 
echipamente si montaj romanesc, prin TMUCB si o 
parte din acestea prin import de la fabrici din 
GERMANIA DE EST, POLONIA. Se importa si se 
montează pentru obiective industriale si social-culturale 
si mașini frigorifice cu absorbție BrLi-apa, de la firmele 
CARRIER si TRANE, precum Combinatul de Fibre 
Sintetice Iași, care apoi a devenit constructor de mașini 
cu absorbție de tipul CARRIER, ce le-a comercializat in 
tara, Fabrica de rulmenți ALEXANDRIA,  hotel 
INTERCONTINENTAL Buc., Aeroport Otopeni etc.  
Combinatul de fibre sintetice Iași începe construcția 

si de pompe de căldură cu absorbție BrLi-apa pe care 
le comercializează in tara. 

După anul 1966 , cercetarea științifică românească se 
afirma prin preocupările de utilizare a surselor de 
energie regenerabile si recuperabile in acționarea 
mașinilor frigorifice cu absorbție amoniac- apa. Se 
amintește de cercetările colectivului de la 
UNIVERSITATEA de CONSTRUCȚII 
BUCURESTI, condus de Prof. Florea Chiriac, ce a 
colaborat cu un colectiv de la Cat. De Termotehnică 
a UNIVERSITATII POLITEHNICA BUC., condus 
de Prof. Alexandru Dănescu si Cat. De Mașini  
Frigorifice a UNIVERSITATII GALATI  condus de 
PROF. Constantin Iosifescu. Voi prezenta unele din 
aceste cercetări pentru care am informații mai multe. 

In anul 1983 se construiește un prototip al unei mașini 
frigorifice cu absorbție amoniac-apa, pentru prepararea 
de apa rece si pentru prepararea de 20 tone gheata in 
24 ore.. Au fost 2 mașini, una in o treaptă de absorbție 
si alta in 2 trepte de  comprimare. Mașinile au fost 
acționate cu apa calda preparata solar in panouri solare 
de tip parabolic. Proiectul general a fost elaborate de 
colectivul de la Univ. de Construcții si  pentru 
panourile solare de colectivul de la Politehnica. În 
Figura 1 se prezinta o imagine a instalației. 

 

Fig.1. Instalație frigorifică cu absorbție acționată cu 
energie solară, pentru preparare de gheață și apă răcită, 
Ferma 30 Decembrie- Bragadiru 1983, Romania 
 
Au urmat alte realizări ale aceluiași colectiv de 
cercetare de la Universitatea de Construcții, in 
domeniul mașinilor cu absorbție, utilizate si  ca 
pompe de căldură, precum: 

∑ Pompa de căldură  cu resorbție, cu puterea 
termica de 2000 kW, având ca izvor de 
căldură apa deșeu de 20-25 C si prepararea 
de apa calda de 60-65 C, la fosta fabrica 
DANUBIANA-BUC;  

∑ Pompa de căldură HIBRID, cu absorbție si 
compresie mecanica, cu puterea termica de 
7000 kW, pentru prepararea de apa calda de 
60-70C la fosta fabrica FAUR din 
București; 

∑ Transformator de căldură cu resorbție, 
folosind apa geotermala cu temperaturi  de 



Lucrările celei de-a X-a ediţii a Conferinţei anuale a ASTR, 2015 192

35-40 C ca izvor de căldură si ca sursa de 
energie de acționare, pentru prepararea de 
apa calda de 55-60C pentru încălzire si apa 
calda menajera pentru locuințe, la SAN 
NICOLAUYL MARE IN BANAT. In 
figura 2 se prezinta doua din aceste instalații. 

 

a)                                           b) 
Fig.2. Pompe de căldură cu absorbție realizate sub 
coordonarea prof. Florea Chiriac. a) Pompa de căldură 
hibrid de la uzina FAUR-București.; b) Pompa de căldură 
cu resorbție de la DANUBIANA-București. 
 

După anul1990 activitatea colectivului de cercetare 
continua, având noi colaboratori si anume colectivul 
departamentului de Instalații de la Universitatea 
Transilvania  Brașov si al Companiei CRIOMEC SA 
din Galați, condusa de actualul prof. Alexandru 
Șerban. Astfel a fost posibila modernizarea 
laboratorului de TERMOTEHNICA  al Universității 
de Construcții si in el sa se realizeze standuri de 
cercetare științifice unice in Romania si printre 
acestea si de mașini cu absorbție. 
Astfel, s-a montat o mașină cu absorbție BrLi-apa, de 
tip YAZAKI,  cu puterea frigorifica de 17.5 kW, 
acționată cu energie solara. In Figura 3 se prezinta 
imagini ale acestei instalații. 

 

Fig.3. Imagini ale mașinii frigorifice cu absorbție BrLi-apa, 
acționată cu energie solara din Laboratorul Fac. de 
Inginerie a Instalațiilor a UTCB. 
 

Urmează apoi cercetările legate de realizarea de 
mașini cu absorbție  de puteri frigorifice mici, cu 
schimbătoare de căldură cu mini/microcanale si 
acționate cu energie solara. Cercetarea acestor mașini 
s-a făcut pe platforma companiei CRIOMEC SA din 
Galați, al cărei sprijin a fost hotărâtor in finalizarea 
cercetărilor. Astfel au fost finalizate cercetările 
mașinii cu absorbție de tip ROBUR, prevăzută si cu 

un sistem de acționare cu apa calda. Imaginea mașinii 
este indicate în Fig.4.  

 

Fig.4. Imagine a mașinii ROBUR cu schimbător 
suplimentar cu placi , folosit ca generator de vapori ce 
folosește apa calda ca agent de acționare. 
 

O alta mașină cu absorbție cercetata pe platforma 
CRIOMEC SA a fost mașina cu absorbție de mica 
putere frigorifica, in jur de 5 kW, la care a început 
cercetarea in Laboratorul Facultății de Ingineria 
Instalațiilor in București si apoi definitivata 
constructiv si funcțional la CRIOMEC SA Galați. In 
Fig.5 se indica imaginea acesteia. 

 

Fig.5. Imaginea mașinii cu absorbție, schimbătoare de 
căldură cu nini/microcanale, cu puterea frigorifică in 
jur de 5 kW. 
 

Despre cele 2 mașini prezentate mai sus nu se dau 
mai multe detalii, deoarece fac obiectul altor 
comunicare din aceasta conferința. Subliniind 
eforturile si succesele obținute in cercetarea 
mașinilor cu absorbție amintim activitatea 
desfășurată in vederea realizării Laboratorului 
Departamentului de Instalații de la Universitatea 
Brașov, in care mașinile cu absorbție utilizate ca 
pentru cercetare sunt predominante. Laboratorul are 2 
mașini cu absorbție  ROBUR, interconectate si 
montate înafara clădirii, așa cum rezulta din Fig.6.   
Cu ajutorul acestor mașini care funcționează si ca  
frigorifice si ca pompe de căldură, se studiază 
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sistemele de ventilații si aer condiționat, sistemele de 
încălzire si răcire, inclusive prin sisteme cu radiație 
termica etc. 
 

 

Fig.6. Mașini frigorifice cu absorbție de puteri mici, 
acționate cu gaz natural, la Facultatea de Construcții din 

Brașov. 

2. MASINI CU ADSORBTIE 

Mașina frigorifica cu adsorbție face parte din familia 
mașinilor cu sorbție, care spre deosebire de mașina 
cu absorbție folosește un absorbant solid in loc de 
unul lichid. Sistemele frigorifice cu adsorbție au 
început să fie utilizate mai intens începand cu criza 
energetică și cu preocuparea de protecție a mediului, 
prin eliminarea agenţilor frigorifici din familia CFC 
si HCFC. Necesitatea conservării energiei a impus 
utilizarea surselor regenerabile de energie (solara, 
geotermala, energia vântului etc.), ca si a surselor  de 
energie de temperatura joasa. Maşinile frigorifice cu 
adsorbtie reprezintă o soluţie viabila de utilizare a 
acestor resurse. In acelaşi timp,sistemele cu adsorbtie 
utilizeaza agenţi frigorifici naturali, ce protejeaza 
mediul înconjurător. În figura 1 se prezintă schema 
de principiu a acestei maşini. 
 

 

LEGENDA 

A1/G2 –  

adsorbitor/generator; 

RAC – rezervor apă caldă; 

G1/A2 – 

generator/adsorbitor; 

K – cazan; C – condensator; 

TR – turn de răcire; 

V – vaporizator; 

P – pompe de circulaţie; 

E – economizor; 

AHU – ventiloconvector; 

CS – Captatori solari; 

AC – aer condiţionat;  

 

 
Fig.7. Schema funcțională a unei mașini frigorifice cu adsorbție 

 
3. PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE 

PERIOADA 1. Generatorul G1 are suprafața bogată 
în vapori de agent frigorific, amoniacul și prin 
încălzire cu un agent termic, apa caldă de la 
captatoare solare/cazan, având temperatura de 80-
90°C, se degajă vaporii de amoniac și se deplasează 
spre condensatorul C. În condensator vaporii 
condensează, lichidul rezultat  subrăcindu-se în 
economizorul E și apoi se laminează în ventilul de 
reglaj VR. După laminare fluidul intră în vaporizator, 
unde vaporizează, răcind apa care servește la 
condiționarea aerului în AHU. Vaporii rezultați în V 
sunt adsorbiți în suprafața adsorbitorului A1, căldura 
de adsorbție fiind preluată de un circuit de apă de 
răcire, provenită de la turnul de răcire TR. 
Condensatorul este răcit tot cu apă recirculată de la 
TR. 
 

PERIOADA 2.  Adsorbitorul A1 devine generatorul  
G2 generatorul G1 devine adsorbitorul  A2. 
Funcționarea este identică, cu cea din PERIOADA 1. 
În comparație cu mașina frigorifică cu absorbant 
lichid, mașina cu adsorbție are domeniu larg, 
începând de la 50 oC la 500 oC. Acestea nu folosesc 
pompe de circulație si sisteme de rectificare a 
vaporilor, nu apar procese de coroziune si nu sunt 
sensibile la șocuri si la montaje diferite. Din cauza 
ultimelor calitati se pot aplica la răciri în locomotive, 
autobuze, barci, navete spaţiale. Dezavantajele 
constau in COP reduşi si puteri frigorifice specifice 
scăzute.  
Aceste dezavantaje se pot depasi prin intensificarea 
transferului de căldură si masă în adsorbant și prin 
alegerea de de cupluri adsorbant-adsorbit cu 
proprietati de adsorbție favorabile. In tabelul de mai 
jos se dau diverse cupluri si performantele sistemelor 
pentru diverse aplicații. 

K

R
A.C.

V=2 m³

V

E

C

A1/G2 G1/A2

AC

P
P

P

P

P

AHU
TR

VR
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Tabelul 1. Performanța sistemelor cu adsorbție pentru diferite aplicații 

 

 

4. CONCLUZII 

Instalațiile frigorifice cu adsorbție, acționate cu 
energie solară sau cu surse de energie recuperabile se 
pot folosi pentru obținerea de puteri frigorifice mici 
si medii. În comparație cu mașina frigorifica cu 
absorbant lichid, mașina cu adsorbție are domeniu 
larg, începând de la 50oC la 500oC. Acestea nu 
folosesc pompe de circulație și sisteme de rectificare 
a vaporilor, nu apar procese de coroziune şi nu sunt 
sensibile la șocuri și la montaje diferite. Din cauza 
ultimelor calități se pot aplica la răciri în locomotive, 
autobuse, bărci, navete spațiale. 
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