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1 Transfer de căldură 

1.1 Transfer de căldură prin perete plan - Ex 2.1.4 pg 41 

1.1.1 Enunț 
Un perete al unei case fără izolație, arătat in Fig 2.1.13, are o grosime L = 0.30 m și o 
suprafață S = 11 m2. Peretele este dintr-un material (cărămidă) care are o conductivitate 
termică λ = 0.55 W/m K. Temperatura exterioară To este de -10 °C, iar temperatura în casă 
Ti este de 22 °C. Coeficientul de convecție estimat este αo = 21 W/m2 K în exterior și αi = 7 
W/m2 K în interior. Să se calculeze densitatea de flux termic qs și fluxul de căldură Φ prin 
perete, precum și temperaturile celor două suprafețe ale peretelui. 

1.1.2 Rezolvare 

 
Figura 1.1 Pierderile de căldură printr-un perete plan 

Rk = δ/λ   
Rconv,e = 1/αo ; Rconv,i = 1/αi  

qs = 
∆t
Rt

 = 

λ + 1
αo

ti - to
1
αi

 + 
δ   

Φ = qs · S = 478.302 W 

qs = ti - tpi
1
αi

  ⇒ tpi ; qs =  tpo - to
1
αo

 ⇒ tpo  

1.1.3 3.2.7 Optimizarea grosimii izolației termice a unui perete 
Fluxul termic de căldură pierdut anual prin izolație Q este 
 Q = k A D / t (3.2.62) 
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unde: A = suprafața [m2], k = conductivitatea termică [W/m K], D = numărul anual de grade-
secunde [K s], și t = grosimea izolației [m]. 
Costul de capital (investiție) al izolației este 
 Ccap = (A t) pins (3.2.63) 
unde pins = prețul izolatiei [$/m3]. 
Costul ciclului de viață este 

 Clife = Ccap + Q pe
(A/P rd e N)  (3.2.64) 

unde N = durata de viață [ani], pe = prețul energiei în primul an, iar rd,e este o mărime legată 
de procentul de reducere a prețului energiei (rd) și de procentul de creștere anuală a prețului 
energiei (re) ca în ecuația 3.2.19. 

 rd,e = rd - re
1 + re

 ≈ rd - re dacă re << 1 (3.2.19) 

Dorim să variem grosimea izolației t pentru a minimiza costul ciclului de viață, păstrând toate 
celelalte mărimi constante. (Acest model este o simplificare care neglijează costul fix al 
izolației, cât și posibila influență a lui t asupra lui D.) Scriindu-l pe t în funcție de Ccap, se 
poate rescrie Q ca fiind 
 Q = K / Ccap (3.2.65) 
unde constanta K este 
 K = A2 k D pins = ct. (3.2.66) 
Costul ciclului de viață poate fi scris sub forma 
 Clife = Ccap + PK / Ccap (3.2.67) 
unde variabila 

 P = pe
(A/P rd e N)  (3.2.68) 

conține toate informațiile cu privire la prețul energiei și procentul de reducere. K este fix, iar 
investiția pentru izolație Ccap se variază pentru a găsi optimul. Clife (tot) și componentele sale 
sunt reprezentate grafic în Figura 3.2.7. 

 
Figura 1.2 Optimizarea grosimii izolației.  

Ccap - Costul izolației, Cener - costul energiei, Ctot - costul ciclul de viață. 

Pe măsură ce t crește, costurile de capital cresc, iar costul energiei scade; Clife (tot) are un 
minim la o anumită valoare intermediară. Dacă se egalează cu 0 derivata lui Clife (tot) în raport 
cu Ccap, se obține valoarea optimă a lui Ccap: 
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 Ccap0 = KP  (3.2.69) 
O întrebare interesantă este: care este penalizarea dacă nu se optimizeaza corect ?. În 
general, optimizarea corectă ar putea fi împiedicată de următoarele cauze: 
• precizia insuficientă a algoritmului sau a programului de calcul al performanței 
• informații incorecte privind datele economice (de exemplu, factorul P în ecuația 3.2.69) 
• informații incorecte privind datele tehnice (de exemplu, factorul K din ecuația 3.2.69) 
• schimbări neprevăzute în utilizarea clădirii 
Optimizarea greșită poate duce la o soluție cu un Ccap având o valoare diferită de cea a 
optimului adevărat Ccap0. Pentru exemplul legat de grosimea izolației, efectul asupra costului 
ciclului de viață poate fi văzut în mod direct cu curba plină/solidă în figura 3.2.7. De exemplu, 
o eroare de ±10 % pentru Ccap0 ar crește Clife cu doar +1 %. Astfel, penalitatea nu este 
excesivă pentru erori mici. 
Aceasta insensibilitate relativ mare la o optimizare greșită este o caracteristică mult mai 
generală decât modelul izolației. Așa cum arată Rabl (1985), cea mai mare sensibilitate 
posibilă care poate fi întâlnită în practică corespunde curbei 

 Clife true (Ccap0 guess)
 Clife true (Ccap0 true)  = x

1+log(x) "limita superioara" (3.2.70) 

prezentată de asemenea,în figura 3.2.8, cu eticheta "upper bound / limita superioară". Chiar 
și aici, minimul este larg; în cazul în care prețul energiei adevărat diferă cu ± 10 % din prețul 
estimat, costul ciclului de viață crește doar 0,4 % (0,6 %) peste nivelul minim. Chiar și atunci 
când diferența de preț este de 30 %, penalizarea pentru costul ciclului de viață este mai 
mică de 8 %. 

 
Figura 1.3 Penalizarea costului ciclului viață în funcție de raportul prețurilor la energie. 

Erorile pentru factorul K (datorită informațiilor greșite despre preț sau conductivitatea 
materialului de izolație) pot fi tratate în același mod, deoarece K și P joacă un rol cu totul 
simetric în ecuațiile de mai sus. Prin urmare, curbele din figura 3.2.8 se aplică și 
incertitudinile legate de alte variabile de intrare. 
Fenomenul de bază este universal: orice funcție continuă netedă este orizontală / plată la 
un extrem / maxim. Singura întrebare este cât de plată. Pentru investițiile în energie, la 
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această întrebare s-a răspuns cu curbele din figurile 3.2.7 și 3.2.8. Putem concluziona că 
penalitățile pentru optimizare greșită sunt cu siguranță mai mici de 1 % (10 %), în cazul în 
care incertitudinile variabilelor de intrare sunt mai mici de 10 % (30 %). 

1.1.4 Nomenclatură 
A annual payment plată anuală 
O viata levelized annual cost Costul anual levelized 

A.m annual cost for maintenance [in 
first year $] 

Costul anual pentru întreținere [în primul 
an de $] 

(A/P,r,N) capital recovery factor Factorul de recuperare a capitalului 
C cost at size S cost cu o schimbare la dimensiunea S 
CCap capital cost [in first year $] costul de capital [în primul an de $] 
Clife life cycle cost costul ciclului de viață 
CPI consumer price index indicele prețurilor de consum 

Cr cost at a reference size Sr cost cu o schimbare la o dimensiune de 
referință S r 

CSalv salvage value [in first year $] valoarea de recuperare [în primul an de $] 

fdep present value of total 
depreciation, as fraction of Ccap 

Valoarea actuală a amortizării totale, ca 
fracțiune de C capac 

fdep,n depreciation during year n, as 
fraction of Ccap 

depreciere pe parcursul anului n, fracțiune de 
Ccap 

fl fraction of investment paid by 
loan fracțiune de investiții plătite de împrumut 

In interest payment during nth year plata unor dobânzi în cursul anului nth 
L loan amount sumă împrumutată 

m exponent of relation between 
cost and size of equipment 

exponent al relației dintre costul și 
dimensiunea echipamentului 

N system life [yr] de viață a sistemului [an] 
n year an 
N2 doubling time timp de dublare 
NDEP depreciation period [yr] Perioada de amortizare [an] 
Np payback time [yr] timp de recuperare a investiției [an] 
Nl loan period [yr] perioada de creditare [an] 
pe energy price preţul energiei 
pe_bar levelized energy price Prețul energiei levelized 
(P/F,r,n) present worth factor prezent în valoare de factor 
pdem demand charge [S/kW-month] taxa de cerere [S / kW-lună] 
pins price of insulation [S/m3] Prețul izolației [S / m3] 

Pint present value of interest 
payments Valoarea actuală a plăților de dobânzi 

Pmax peak demand [kW] vârf de cerere [kW] 

Pn principal during nth payment 
period n principal în timpul perioadei de plată n nth 

r0 (r - rinf)/(1 + rinf) (r - r inf) / (l + r inf) 
rd market discount rate rata de actualizare de piață 
rd,e (rd-re)/(l + re) (r d e -r) / (l + r e) 
rd,l (rd - ri)/(l + h) (R d - r i) / (l + h) 
rd,M (rd - rM)/(! + rM) (R d - r M) / (! + R M) 
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rdif(ωss, ω) Idi/Hdif Idi / Hdif 

re market energy price escalation 
rate rata de escaladare a prețului energiei pe piață 

rinf general inflation rate Rata generală a inflației 
rl market loan interest rate Rata dobânzii de împrumut pe piață 

rM market escalation rate for 
maintenance costs 

rata de escaladare a pieței 
pentrucosturile de întreținere 

rr internal rate of return rata interna de returnare 

s life cycle savings (= -Clif(. + 
Clif(.r<.f) 

economii ale ciclului de viață (= -CLIF (. + 
C LIF (r . <. f) 

s size of equipment mărimea echipamentului 
s annual savings economii anuale 
t thickness of insulation [m] Grosimea izolației [m] 
τ incremental tax rate Rata de impozitare elementare 
τcred tax credit credit fiscal 
Indicele 0 desemnează rata de creștere reală r0, în corespondență cu cea nominală 
corespunzătoare (sau piață) ratele r de 1 + r = exp ann (r cont). Indicele lnn desemnează 
rate de creștere anuale, aferente ratelor continue corespunzătoare (cu taxă subscript |). 
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1.2 Transfer de căldură prin perete cilindric (țeava izolată) - Ex 2.1.5 pg 43 

1.2.1 Enunț 
Un fluid frigorific circulă printr-o țeavă de cupru cu raza interioară ri = 6 mm, ca în Fig 2.1.15. 
Temperatura fluidului este Ti, iar temperatura ambiantă este T∞, unde Ti < T∞. Coeficientul 
de transfer de căldură prin convecție la exterior este αo = 7 W/m2 K. 
(a) Dacă se decide să se izoleze țeavă, care ar fi grosimea optimă a izolației ? 
(b) Să se arate cum variază fluxul termic pentru diferite grosimi de izolație (de ex. 0, 3, 6, 
10, 15, și 20 mm), și să se reprezinte tabelar/grafic rezultatele în funcție de raza r. Se 
consideră o izolație termică cu conductivitatea termică λ = 0.06 W/m K. 

 
Figura 1.4 Pierderile de căldură printr-o țeavă izolată 

1.2.2 Rezolvare 
(a) În analiza termică a sistemelor radiale (cilindrice), trebuie să ținem cont de faptul că 
există efecte concurente (opuse) legate de modificarea grosimii izolației: la creșterea 
grosimii izolației au loc următoarele: 
• crește rezistența termică prin conducție;  
• crește suprafața disponibilă pentru transferul de căldură prin convecție, ceea ce duce la 

scăderea rezistenței prin convecție.  
Pentru a găsi raza optimă a izolației, să identificăm mai întâi principalele rezistențe din calea 
fluxului termic. Ipotezele de calcul sunt: (1) grosimea peretelui țevii este suficient de mică 
ca rezistența sa termică prin conducție să poată fi ignorată, (2) transferul de căldură are loc 
în regim staționar, (3) izolația are proprietăți uniforme, și (4), transferul de căldură radial este 
unidimensional. 
 
Rezistențele termice liniare (pe unitatea de lungime) sunt 

Rl1 = 1
2πλ ln



r

ri
 [m-K/W]; Rl2 = 1

2πr αo
 [m-K/W] 

unde r, raza exterioară a izolației, este necunoscută. Rezistența termică totală este 
Rlt = Rl1 + Rl2 

și fluxul de căldură pe unitatea de lungime este  
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ql = ti - toRlt
 [W/m-K] 

Grosimea optimă a izolației se obținute atunci când fluxul total de căldură este minim sau 
când rezistența termică totală este maximă. Prin derivarea/diferențierea lui Rlt în raport cu 
r, obținem condiția pentru care Rlt este maxim (sau minim). Prin urmare, 

 dRlt
dr  = 0 ⇔  1

2πrλ - 1
2πr2 αo

 = 0 ⇒ r = λ/αo = 0.0086 m > ri = 0.006 m 

Pentru a determina dacă Rlt este maximă sau minimă la r = λ/ho, vom calcula a doua derivată 
și vom găsi valoarea sa pentru r = λ/ho. 

 d2Rlt
dr2  = -  1

2πλ(λ/αo)2 + 1
παo (λ/αo)3 =  1

2πλ3/αo2 > 0⇒ funcția Rlt(r) are minim 
λ α

 
(b) Pentru acest exemplu, raza critică este  
 rcrt = λ/αo = 0,06 W / m K / 7 W / m2 K = 0,0086 m = 8,6 mm, 
și ri = 6 mm, deci rcrt > ri. Acest lucru înseamnă că, prin adăugarea de izolație până la rc, 
vom crește pierderile de căldură ale tevii. Cu expresia pentru Rlt, putem trasa grafic 
rezistența totală în funcție de grosimea izolației așa cum se arată în figura 2.1.16. Rezistența 
totală minimă are loc la o grosime a izolației de circa 0,025 m (corespunzator lui rcrt calculat 
anterior). De asemenea, dacă grosimea izolației crește, crește și rezistența prin conducție; 
dar scade rezistența prin convecție. 

 
Figura 1.5 Rezistența termică totală în funcție de grosimea izolației pentru o conductă izolată. 
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