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This paper presents the structure and automated operation of a solar system for heating and
domestic water, that uses a „tank-in-tank” type boiler. The situations met during automated
operation of the solar system are suggestively illustrated with drawings. In the end, a solar system
for pool heating and building heating and domestic water is presented, system that does not use a
„tank-in-tank” type boiler.
Abstract:

1. BOILERUL „TANC-ÎN-TANC”- ELEMENT COMPONENT AL INSTALAŢIILOR
SOLARE CU SUSŢINERE PENTRU ÎNCĂLZIRE
Prin utilizarea energiei solare într-o clădire este posibil să se economisească în medie într-un an
până la 60% combustibil pentru prepararea apei calde menajere şi până la 30% combustibil pentru
încălzire [1,7,8]. De asemenea, necesarul de căldură pentru prepararea apei calde menajere poate fi
asigurat în proporţie de 100% în perioada de vară.
Pornind de la aceste avantaje ecologice, lucrarea prezintă soluţii pentru automatizarea instalaţiilor
solare care să susţină încălzirea clădirilor şi prepararea apei calde menajere (a.c.m.).
O schemă de principiu simplificată pentru susţinerea încălzirii clădirilor şi prepararea a.c.m. se
prezintă în figura 1.
Boilerul are o construcţie specială care permite:
- acumularea de energie termică de la captatoarele solare şi de la un cazan;
- alimentarea cu energie termică a instalaţiei de încălzire a clădirii;
- alimentarea cu energie termică a unui schimbător de căldură care prepară a.c.m.
Boilerul este de tipul „tanc-în-tanc” (fig. 2) şi este realizat constructiv diferit de boilerul solar
[2,3,7,8,9,10]. Este utilizat în instalaţiile solare cu aport la încălzire şi prepararea apei calde

menajere şi este echipat cu două serpentine: una superioară (pentru încălzirea ulterioară a apei calde
menajere) şi una inferioară (pentru instalaţia solară).

Cazan

Fig. 1.

Fig. 2.

Un boiler de tipul „tanc-în-tanc” care are, spre exemplu, volumul total de 750 litri dispune de 200
litri pentru prepararea a.c.m. şi de 550 litri pentru aport la instalaţia de încălzire.
2. INSTALAŢIE SOLARĂ CU SUSŢINERE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI PREPARAREA
APEI CALDE MENAJERE
Se prezintă structura şi funcţionarea unei instalaţii solare tipice cu susţinere pentru încălzire şi
prepararea apei calde menajere într-o clădire, care utilizează un boiler de tipul „tanc-în-tanc”.
Principalele regimuri de funcţionare automată ale instalaţiei solare sunt prezentate în paragrafe şi în
figuri separate.
Conducerea automată a instalaţiei se realizează cu ajutorul regulatorul solar. La intrările
regulatorului solar se conectează traductoare (senzori) care măsoară temperaturile: din captatoarele
solare, apei calde din partea inferioară şi mediană a boilerului solar, agentului termic din turul
instalaţiei solare.

Regulatorul solar comandă elementele de execuţie ale sistemului de conducere automată conform
algoritmului implementat în regulator: motorul electric al pompei de circulaţie din staţia de
pompare solară şi servomotorul robinetului de reglare cu trei căi din circuitul de încălzire al clădirii.
Detalii despre regulatoarele solare pot fi obţinute din [3,4,5,6,7,8,9,10].
Cazanul va porni automat, în sprijinul instalaţiei solare pentru încălzire sau preparare a.c.m., atunci
când temperatura măsurată în partea superioară a boilerului va fi sub valoarea impusă. Cazanul
dispune de propria sa automatizare clasică, care primeşte o singură informaţie din instalaţia solară:
temperatura din partea superioară a boilerului.
2.1. ÎNCĂRCAREA BOILERULUI CU ENERGIE SOLARĂ
Captatoarele solare transformă în căldură radiaţia solară şi radiaţia difuză; chiar şi într-o zi înnorată
de iarnă captatorul solar poate primi între 100 şi 300 W/m2 [1].
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Fig. 3.

Încărcarea boilerului cu energie solară (fig. 3) se realizează întotdeauna atunci când radiaţia solară
este capabilă să ridice temperatura în captatoarele solare peste valoarea temperaturii apei stocate în
boiler. Principiul folosit este acela că trebuie stocată oricând în boiler energia solară captată, oricât
de mică ar fi cantitatea de energie şi se consumă această energie atunci când confortul din clădire o
cere.

Apa din boiler este încălzită până la valoarea prescrisă a temperaturii acesteia. Pentru a acumula o
cantitate cât mai mare de energie termică în boiler, este necesară menţinerea unei temperaturi
ridicate în boiler; se recomandă valoarea de 600C.
2.2. CONSUMAREA A.C.M. DIN REZERVA ACUMULATĂ
Deoarece valoarea prescrisă a temperaturii apei din boiler poate fi şi mai mare de 600C, atunci,
pentru a proteja utilizatorii a.c.m. împotriva opăririi, se va monta la ieşirea a.c.m. din boiler un
robinet de reglare (amestec) termostatat cu trei căi rapid (fig. 4). Temperatura a.c.m. la ieşirea din
boilerul solar se reglează prin amestecare cu apă rece, preluată din reţeaua de alimentare.
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Fig. 4.

Robinetul de amestec termostatat rapid este un regulator direct de temperatură, cu timp de răspuns
mult mai mic decât cel al unui robinet de reglare cu trei căi acţionat electric, care se foloseşte în
circuitele instalaţiilor de încălzire.
2.3. CONSUMAREA DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ DUPĂ EPUIZAREA REZERVEI;
CAZANUL ESTE SURSA DE ENERGIE
La scăderea temperaturii a.c.m. sub valoarea impusă, cazanul porneşte automat şi încălzeşte a.c.m.
prin intermediul serpentinei din partea superioară a boilerului. Incapacitatea instalaţiei solare de a
prepara a.c.m. nu va fi resimţită de utilizator (fig. 5).

Fig. 5.

2.4. ÎNCĂLZIREA CLĂDIRII CU ENERGIE SOLARĂ
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Fig. 6.

Cazanul este oprit şi radiaţia solară atinge valori importante. Poate fi cazul unei zile însorite de
primăvară sau de toamnă. Încălzirea clădirii pe timpul zilei va ridica temperatura interioară şi va
întârzia pornirea cazanului pe timpul nopţii (fig. 6).
Robinetul de reglare cu trei căi se comandă de către regulatorul solar astfel încât radiatoarele
instalaţiei de încălzire din clădire primesc energie din boiler.
2.5. ÎNCĂLZIREA CLĂDIRII CU ENERGIA PRODUSĂ DE CAZAN
Radiaţia solară este inexistentă (noaptea) şi încălzirea clădirii se face cu ajutorul cazanului.
Asigurarea confortului termic interior se asigură cu ajutorul echipamentelor de automatizare proprii
cazanului (fig. 7).
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Fig. 7.

In boiler se află acumulată o anumită cantitate de energie termică, care este păstrată pentru
consumul de a.c.m., deoarece este insuficientă pentru încălzirea clădirii.
Robinetul de reglare cu trei căi se comandă de către regulatorul solar astfel încât radiatoarele
instalaţiei de încălzire din clădire primesc energie de la cazan.
3. INSTALAŢIE SOLARĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA PISCINEI ŞI SUSŢINEREA
ÎNCĂLZIRII CLĂDIRII ŞI A PREPARĂRII APEI CALDE MENAJERE
Boilerul „tanc-în-tanc” este un aparat termic scump datorită construcţiei speciale şi a volumului
mare. Şi boilerul solar (bivalent) este mai scump decât un boiler clasic cu serpentină. Ţinând seama

de aceste aspecte şi de numărul tot mai mare al vilelor cu piscină proprie, în continuare se prezintă o
altă schemă de principiu [7,8] pentru o instalaţie solară care încălzeşte piscina şi susţine încălzirea
clădirii şi prepararea apei calde menajere (fig. 8).

Fig. 8.

Piscina este deschisă şi se foloseşte numai în perioada verii. Încălzirea piscinei se face exclusiv cu
energie solară.
Câmpul (câmpurile) de captatoare solare alimentează cu energie termică boilerul bivalent care
prepară a.c.m., boilerul obişnuit care este folosit pentru încălzirea clădirii şi schimbătorul de căldură
folosit pentru încălzirea piscinei.
Un cazan clasic este folosit pentru prepararea a.c.m. şi pentru încălzirea clădirii atunci când energia
captată de la soare este insuficientă.
Automatizarea acestei instalaţii este complexă, deoarece trebuie avută în vedere diversitatea
cerinţelor impuse:
- funcţionarea captatoarelor solare cu eficienţă maximă;
- acumularea unei cantităţi cât mai mari de energie solară în cele două boilere;
- stabilirea unui regim de priorităţi pentru prepararea a.c.m., încălzirea clădirii şi
încălzirea piscinei;
- cazanul funcţionează cu automatizare clasică proprie;
- se comandă două robinete de reglare cu trei căi şi cinci pompe de circulaţie.
Soluţia propusă pentru utilizarea energiei solare face posibilă economisirea în medie într-un an până
la 60% combustibil pentru prepararea apei calde menajere şi până la 30% combustibil pentru
încălzirea clădirii.

În perioada de vară piscina se încălzeşte fără costuri energetice, iar necesarul de căldură pentru
prepararea apei calde menajere poate fi asigurat în proporţie de 100%.
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