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INTRODUCERE 

      În ţările nordice sistemele de încălzire a clădirilor şi apartamentelor  se bazează 

pe energia termică a  resurselor tradiţionale de energie: cărbune, lemne, păcură, gaz 

natural. Însă costul acestora ajunge până la 20-25% din tot venitul naţional, timp 

aproximativ de o jumătate de an. În ţările sudice, precum şi în ţările cu climă 

moderată, acest procentaj, evident, este mai mic. Dar şi în aceste ţări, în care nu 

există resurse termice naturale, cum este, de exemplu Moldova, problema încălzirii 

pe timp  de iarnă devine acută. În aceste cazuri privirea este îndreptată tot mai mult 

spre resursele alternative netradiţionale, în primul rând la resursele 

regenerabile naturale (geotermale), cum ar fi aerul, apa din râuri şi fântâni, solul, 

încălzite de radiaţia solară.   

         Sistemele regenerabile şi mai puţin costisitoare de încălzire au fost denumite 

pompe de căldură (PC), deoarece funcţionarea lor se bazează pe extragerea 

continue a energiei termice din aer, apă, sau sol. Însă energia termică a acestora are 

la bază o temperatură scăzută, nefavorabilă pentru organismul uman. În particular, 

în sol la adâncimi mai mari de 2 metri, temperatura medie se menţine, în tot 

decursul anului, în jurul valorii de 7°C. Ridicarea ei până la o temperatură minimă 

de 50-55°C, necesară pentru sistemele umane de încălzire, se efectuează cu 

ajutorul pompelor (transformatoarelor) de căldură, sau mai exact zis cu ajutorul 

instalaţiilor frigorifice tradiţionale, care tocmai au la bază un proces potrivit de 

extragere a căldurii dintr-o cameră frigorifică, însoţit de o transformare similară a 

temperaturii sursei de căldură. Acest proces este datorat, la rândul său, de 

proprietăţile deosebite ale freonilor, care se pot evapora chiar la temperaturi 

negative relativ scăzute, ceea ce şi condiţionează o extragere a căldurii dintr-un 

anumit mediu.  

      Instalaţiile frigorifice tradiţionale au condiţionat însă, mai întâi, dezvoltarea 

vertiginoasă, a sistemelor reversibile de condiţionare a aerului, care pot nu 

numai să răcească aerul încăperilor umane vara, ci şi să-l încălzească iarna. În 

ultimul caz aceste sisteme reprezintă tocmai nişte pompe de căldură simplificate 

AER/AER. De aceea pompele de căldură  constituie de fapt o dezvoltare şi o 

diversificare a sistemelor frigorifice reversibile de condiţionare, în care 

transformarea căldurii  se efectuează în cel mai simplu caz pe bază unui proces nu 

dublu, ci triplu: AER/FREON/AER.  Însă încăperile  umane cu suprafeţe mari se 

încălzesc mai efectiv printr-o reţea de radiatoare, prin care circulă apa fierbinte, ca 

agent termic. Aceste sisteme sunt cele mai simple pompe de căldură, însoţite de o 

transformare  AER / FREON / APĂ, performanţele cărora în prezent au crescut, 

atingând eficacitatea pompelor mai costisitoare şi mai dificile APĂ/FREON/APĂ, 

sau SOL/FREON/APĂ. 

       Unul din parametrii principali ai pompelor de căldură îl constituie coeficientul 

de eficienţă energetică, sau de utilizare a puterii electrice (COP), care reprezintă 

raportul dintre puterea termică utilă la ieşirea PC şi puterea electrică absorbită de 

compresorul circuitului frigorific intermediar şi de pompele de circulaţie ale apei:      


