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Rezumat 
Lucrarea de faţă prezintă detalii tehnice despre modelul industrial „Căzi de 
masaj si relaxare” protejat prin Certificatul International OSIM 
021336/2016-model industrial, depozit f 2016 0065 ce constă în realizarea 
mai multor  configurații de căzi cu sistem de hidromasaj, dar si cu masaj 
mecanic, generator de unde şi alte echipamente specifice destinate 
revigorării/ tonifierii și creșterii confortului utilizatorului, inclusiv prin  
implementarea unor elemente de relaxare și mini bar, incorporate ergonomic, 
cu acces facil, in spatiile disponibile dintre masca si cada.  

Cuvinte cheie: instalație de răcire, cadă de masaj 

 

Abstract 
The present paper presents technical details about the industrial model 
„Massage bathtubs”, protected by OSIM International Certificate 
021336/2016, warehouse f 2016 0065, (auth. L. Rece, R. Calotă, V. Calotă) 
which consists in the realization of different types of hydromassage bath tub 
configurations designed for relaxation by implementing relaxation and bar 
elements.Starting with an existing system, novelty items will be built: a 
refrigeration system in order to cool beverages and food and an underwater 
massage and vibration production system. 
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1. Descrierea patentului  
 

Descriere: Patentul de design/ model industrial constă în realizarea mai multor  
configurații de căzi cu sistem de masaj şi alte echipamente specifice destinate 
revigorării/ tonifierii și creșterii confortului utilizatorului, inclusiv prin  implementarea 
unor elemente de relaxare și mini bar (Figura 1a) 

Modul masaj mecanic/modul confort (Figura 1 b): Pe latura înclinată a căzii, se 
poziționează o pernă de masaj mecanic, realizată dintr-un material impermeabil. Perna 
conține in interior un mecanism similar celor existente în interiorul scaunelor de masaj, 
un sistem de bile sau role care se vor deplasa în jurul unor axe, pe diferite direcții, pentru 
realizarea unui  masaj lombar/ dorsal/ cervical, reglabil, tipuri de masaj pe care căzile 
uzuale de hidromasaj nu le pot asigura.  

În cadrul unui sistem existent de cadă cu hidromasaj si cu mască (alcătuit din 
pompă, conducte de apă, duze de  hidromasaj, aici reglabile) se montează un  sistem 
original de echipamente de relaxare, cu caracter de noutate, ce permite masaj subacvatic 
şi supra-acvatic, producere si orientare a vibrațiilor/ undelor prin apă, cu rol de relaxare 

Figura 1a. Certificatul International OSIM 021336/2016-model industrial, depozit f 2016 0065
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sau terapeutic, precum și de creștere a 
confortului utilizatorului prin 
includerea unor sisteme de refrigerare 
a băuturilor/ fructelor. 
 

Modul minibar (Figura 1 c):  
Cele trei compartimente de mini 

bar încorporate în spațiul neutilizat 
dintre mască și cadă, constituie partea de 
vaporizare a unei instalații frigorifice, 
separate între ele, accesul fiind permis 
de uși distincte, dispuse ergonomic. 
 

Opționale relaxare / tonifiere 
(Figura 1 d): În partea opusă pernei cu 
masaj mecanic, pe latura cu înclinare 
mai mare, din zona de sprijin a 
picioarelor, se montează membrana 
vibrantă cu dispozitivul electromecanic 
de producere a undelor/ vibrațiilor, 
încorporat ca echipament opțional. 
Amplitudinea și frecvența vibrațiilor vor putea fi reglate conform dorinței utilizatorului  sau 
după caz, a prescripțiilor terapeutice. Cada conține și echipamente de duș speciale, care 
permit lansarea unei pelicule de apa,tip membrană, cu presiune reglabilă, care asigură un 
masaj local de revigorare, relaxare și tonifiere musculara.Accesorii: Întrucât apare 
necesitatea existenței unui loc în care să fie așezate sticlele/paharele etc., a fost gândită și 
varianta integrării în mască a unei măsuțe pliabile/ rotative, cu acces facil, reglabilă pe 
înălțime, eventual  cu o margine puţin ridicată pentru a asigura protecție la alunecare, 
precum și accesorii de sprijin pentru echipamente IT/ diverse etc.  

Figura 1 c. Modul minibar 

Figura 1 d. Modul opționale relaxare / tonifiere Figura 1 e. Variante și echipamente suplimentare 

Figura 1 b. Modul masaj mecanic/confort 
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Variante și echipamente suplimentare (Figura 1 e): Cada poate fi realizată pentru 
o persoană sau două, prin supradimensionare pe lățime sau pe lungime (la alegere), 
conform preferințelor clientului, sau chiar in varianta circulara sau de colt. 

Pot fi prevăzute opțional si elemente de relaxare acustică sau vizuală (subacvatice 
şi/sau supra-acvatice)  sau de agrement, prin dotarea căzii cu echipamente IT/ Internet,  
rezistente la apă/aburi, cât și a altor echipamente specifice, la alegere, cu caracter 
terapeutic sau de relaxare. 
 

2. Descriere patent in ceea ce priveste instalatia de racire  
 

Schema instalaţiei frigorifice şi modul de funcţionare (extras din brevet ) 

Figura 2a. Vedere laterală a elementelor tip bar (vaporizatoare); 2b. Vedere spate cadă (compresor şi 
condensator); 

Instalația cu rol de răcire a celor trei 
compartimente de refrigerare, izolate termic 
cu un strat de material izolator, este 
prezentată în Figura 3. 

Elementele componente ale instalației sunt: 

 vaporizatorul sistemului frigorific 
(V1, V2, V3), în care un agent frigorific 
ecologic preia căldura din interior şi își 
schimbă starea de agregare din lichid în 
vapori;  
 

a.      b. 

Figura 3. Schema instalaţiei frigorifice 
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 compresorul (k), echipament care ridică presiunea din sistem de la valoarea 
presiunii de vaporizare la presiunea de condensare; 
 

 condensatorul (Cd) în care căldura preluată de agentul frigorific este cedată unui 
circuit de aer de răcire. Agentul frigorific condensează; 
 

 ventil de laminare (VL) care reduce presiunea de condensare până la valoarea 
presiunii de vaporizare. 

Partea electrică de acționare si corpul compresorului trebuie să fie protejate de 
un material impermeabil astfel încât să fie eliminată posibilitatea infiltrării apei. 
Dealtfel, aceleași măsuri specifice de izolare se iau și pentru celelalte echipamente care 
intră în componența sistemului, dar care nu fac obiectul prezentului articol. 

 

3. Elemente de calcul 
 
Temperatura ce trebuie menţinută în compartimentele de refrigerare este de 5C. 

Rezultă temperatura de vaporizare a agentului frigorific. 

4 6 0      (1) 

 
Temperatura aerului de racire a condensatorului se consideră egală cu 

temperatura interioară convenţională din cadrul unei camere de baie, respectiv 

taer1=22C.  
 

Rezultă temperatura de condensare a agentului frigorific. 

6 10 30     (2) 
 

Plecând de la temperaturile de vaporizare şi condensare se poate realiza ciclul de 
funcționare al instalaţiei frigorifice. 

 
În cele ce urmează este prezentat ciclul în diagrama log p-h pentru agentul 

frigorific R600a utilizat în prezent în majoritatea frigiderelor casnice, având un 
coeficient GWP (Global Warming Potential) cu valoarea 3.  

 
În cadrul articolului se face o comparație cu alți doi agenți frigorifici care pot fi 

utilizați în instalațiile casnice de refrigerare, respectiv R134a, dar care vine cu 
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dezavantajul unui coeficient GWP de 1300 și R290 (propan), cu un GWP foarte scăzut 
de valoare 3 dar clasificat ca foarte inflamabil. 
 

Puterea frigorifică totală a instalaţiei a fost estimată ca fiind 500 W, pentru 
evaluarea realizată în cadrul prezentei lucrări, însă aceasta poate fi ajustată superior sau 
inferior, prin raportarea la echipamente de răcire similare existente pe piață.  

 
Cu ajutorul softului CoolPack. se determină entalpiile specifice în fiecare punct 

funcțional al ciclului, iar mai departe puterea de condensare (utilizată la dimensionarea 
condensatorului, determinarea debitului de aer de răcire necesar şi a secţiunii canalului 
de aer) respectiv puterea electrică de comprimare (utilizată în alegerea compresorului 
instalaţiei frigorifice).  

 
Debitul masic de agent frigorific se determină raportând puterea frigorifică a 

instalaţiei la puterea frigorifică masică: 

	=  = 0,001726 kg/s     (3) 

 

 

Figura 4a. Ciclul instalaţiei frigorifice (R600a- izobutan) 
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4b. Proprietăţile fizice ale punctelor de stare 

 
Puterea de condensare este: 

C = ∙  = 596,1 W    (4) 
 

Unde h3’ se găsește la intersecția izobarei cu curba de titlul de vapori x=1. 
 

Puterea de comprimare este: 

K = ∙  = 92,6 W    (5) 
 

Eficienţa energetica a instalaţiei este: 

	= 0/ PK = 5,4    (6) 
 

Pornind de la puterea de condensare, și luând în considerare faptul că aerul care 
preia căldura se încălzește cu 5°C, se poate determina debitul de aer necesar răcirii 
condensatorului: 

C = ∙ , ∙     (7) 

= 0,119 kg/s 
 

În cele ce urmează este prezentat un tabel comparativ între performanțele 
instalației utilizând cei trei agenți analizați, respectiv R600a, R134a și R290. 
 

Agent /  
[kg/s] 

C 

[W] 
Pk 

[kW] 
EER 

 
R600a 0,001757 596,1 92,6 5,398 
R134a 0,00311 592,8 93,5 5,35 
R290 0,001637 594,1 94,8 5,274 

Figura 5. Comparație între principalele caracteristici ale instalației frigorifice de 500W 
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4. Concluzii 
 
În urma analizei comparative efectuate, a reieșit faptul că cei 3 agenți frigorifici 

analizați, respectiv R600a, R134a și R290 oferă performanțe relativ asemănătoare, 
eficiența frigorifică maximă fiind obținută în cazul izobutanului. 

 
În plus, R134a prezintă dezavantajul unei influențe mai mari asupra încălzirii 

globale, prin coeficientul GWP ridicat, iar propanul este foarte inflamabil- acest lucru 
poate fi combătut prin abordarea unor măsuri de protecție. 

 
Autorii considera că modelul propus şi patentat de cadă poate avea un real succes 

pe piaţă, în special în domeniul hotelier, dar şi pentru locuinţe individuale, prin 
realizarea unei experiențe complexe de masaj mecanic, vibromasaj subacvatic si supra-
acvatic, alături de accesul facil la cele 3 compartimente pentru refrigerarea băuturilor si 
alimentelor - eventual de producere a cuburilor de gheaţă- , poziţionate în spaţiul ( 
altminteri nefolosit)  dintre cadă şi mască.  

Toate formele prezentate au caracter de noutate pe plan national si international 
si au fost verificate, acceptate si protejate de O.S.I.M. prin Certificatul de Proprietate 
Intelectuala incadrat in categoria Model industrial protejat conform descrierii patentului. 
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