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1. Introducere  

 

Într-un sistem de consum al energiei există trei componente fundamentale: sursa de energie 

primară, conversia și consumul energiei. Alături de acestea mai sunt subcomponentele de transport, 

distribuție și agenți energetici, care realizează conexiunea între acestea. Între producție și consumul de 

energie există neconcordanțe [1]. Cerințele energetice în sectoarele urbane, industriale diferă de la zi 

la zi, săptămânal, și chiar sezonier. Alimentarea cu căldură este obiectivul principal al centralelor de 

cogenerare, cu toate acestea în zilele noastre, profitul centralelor de cogenerare depinde de prețul 

energiei electrice pe piața de energie electrică, afectând disponibilitatea căldurii livrate de centrală [5].  

Din păcate cererea de căldură a consumatorilor nu este aceeași cronologic cu cererea de energie 

electrică, aceasta având fluctuați mari pe perioade scurte de timp, rezultând o operare neprofitabilă a 

centralelor de cogenerare, deoarece producători de energie sunt obligați să asigure cererea de căldură 

chiar și atunci când prețul energiei electrice pe piața de energie este mic. Cererea de energie termică 

poate fi acoperită cu ajutorul sistemelor de stocare a energiei termice. Utilizarea sistemelor de stocare 

a energiei termice (thermal energy storage – TES) pentru aplicații termice, cum ar fi încălzirea, 

răcirea, a primit recent o atenție deosebită. O varietate de tehnici TES s-au dezvoltat în ultimele patru 

sau cinci decenii [4]. Astfel de sisteme TES au un potențial enorm de a face mai eficientă utilizarea 

energiei pe scară largă din punct de vedere economic.  

Sistemele de stocare a energiei (TES) sunt utile pentru maximizarea eficienței energetice a 

proceselor non-continue și semi-continue. În timpul perioadelor cererii scăzute de energie termică 

excesul de energie termică este stocat în rezervoare mari izolate pentru a fi utilizate ulterior. Stocarea 

poate fi realizata cu fluide, cum ar fi apa, sau cu  substanțe schimbătoare de fază care utilizează căldură 

latentă. Sistemele TES pot funcționa atât pentru stocarea de frig (apă răcită)  cât și pentru căldură (apă 

fierbinte), încărcare-descărcare făcându-se într-un mod continuu, apa fierbinte și rece sunt adăugate și 

îndepărtate simultan dintr-un rezervor stratificat [5]. 

În timpul procesului de încărcare, sursa de căldură alimentează consumatorii, iar excesul de 

căldură este stocat în rezervor. Atunci când cererea de căldură depășește capacitatea de producere a 

sursei de căldură, sau sursa de căldură este oprită/nefuncțională (fie din raționament economic, 

tehnologic), are loc procesul de descărcare al rezervorului, în care alimentarea consumatorilor se face 

direct din sistemul de stocare.  
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Cantitatea de energie care poate fi stocată în rezervor depinde de mediul de stocare, de 

proprietățile termodinamice și chimice ale mediului, de volumul rezervorului și temperatura de 

încărcare, stocare, descărcare [2].  

In perioada iulie 2015 - martie 2016, colectivul de specialiști ai INCDE ICEMENERG a 

desfășurat activități de teste si măsurători la CET Focşani, in scopul elaborării bilanțului 

termoenergetic pe centrala, atât in regim de funcționare de iarna cat si de vara. 

  

Din discuțiile avute cu personalul de exploatare din centrala, precum si din analiza rezultatelor 

bilanțului efectuat, s-au desprins o serie de concluzii privind problemele de ordin tehnic si nu in ultimul 

rând economic cu care se confrunta agentul economic. Colectivul de cercetare format din specialiștii 

UPB - Facultatea Energetica si INCDE ICEMENERG si-a propus, in cadrul prezentului proiect, sa 

ofere o serie de soluții care sa răspundă necesitaților ENET Focşani si care sa realizeze schimbul 

reciproc de cunoaștere. 

  

Astfel, ENET Focşani, in calitate de producător licențiat de energie electrica si termica in 

cogenerare, urmărește in primul rând vânzarea unei cantități cat mai mari din energia electrica pe care 

motoarele termice o pot produce. Totuși, exista perioade in care prețul energiei electrice este foarte 

mic, astfel încât vânzarea energiei electrice devine nerentabila, dar agentul economic trebuie sa 

mențină in funcțiune unul sau ambele motoare termice, pentru a furniza energie termica (apa calda) 

consumatorilor urbani.  

 

O alta problema cu care se confrunta ENET Focşani sunt variațiile mari si dese (chiar zilnice) 

ale cererii de energie termica, care impun modificarea frecventa a regimurilor de funcționare ale 

agregatelor din centrala (motoare termice si CAF-uri).  

 

Unul din obiectivele specifice ale proiectului consta in elaborarea unei soluții tehnice de 

acumulare a energiei termice care sa acopere cererea de energie termica in aceste perioade. De 

asemenea, exista perioade in care vânzarea energiei electrice este rentabila, însă, din cauza scăderii 

cererii de energie termica, la funcționarea motoarelor termice in regim nominal apare un excedent de 

energie termica disponibila.  
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2. Descrierea centralei electrice de termoficare ENET SA Focșani 

 
 Centrala electrica de termoficare (CET) din cadrul S.C. ENET S.A. Focșani este în funcțiune 

din anul 1970, echipamentele din etapa veche producând în cogenerare abur energetic, energie electrica 

și apa fierbinte.  

În urma derulării programului de investiții ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la 

nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu 

și creșterii eficientei energetice” - Etapa I, S.C. ENET S.A. Focşani dispune, la momentul actual, de 

următoarele capacitați de producere a energiei termice și electrice: 

 

Echipamente noi 

• doua motoare termice marca Rolls-Royce, cu funcționare pe gaze naturale, care produc în 

cogenerare energie electrica și energie termică, fiecare cu o putere electrică instalata de 6.8 

MWe; 

• un cazan de apa fierbinte (CAF 1) de 58 MWt (50 Gcal/h); 

• un cazan de abur (CA 1) de 10 t/h, care furnizează abur cu p=10 bar t=176 C pentru acoperirea 

necesarului de abur servicii interne și pentru prepararea apei de adaos în circuitul de termoficare 

al centralei. 

 

Echipamente vechi (în rezervă) 

• 2 cazane de abur tip CR5/3, puse în funcțiune în anii 1969-1970, cu un debit de abur de 20 t/h 

fiecare, la parametrii 40bar și 450 C, care funcționează cu 4 arzătoare mixte gaze 

naturale/păcura. Cazanele de abur CR5/3 nr.1 și nr. 3 formează IMA1. Acestea alimentează cu 

abur, prin bara comuna de 40bar, turbinele de abur și cele doua SRR-uri (stații de reducere-

răcire) de 40/16 și 40/3 bar; 

• 2 cazane de abur tip ID 513, cu debitul de abur de 50t/h fiecare, la parametrii 40bar și 450 C, 

care funcționează cu 2 arzătoare pe gaze naturale. Cazanele de abur ID513 nr.1 și nr.2 formează 

IMA2. Acestea alimentează cu abur, prin bara comuna de 40bar, turbinele de abur și cele 2 

SRR-uri de 40/16 și 40/3bar; 

• 2 turbine cu abur tip AKTP4, de 4MWe fiecare, având parametrii Dabur=50 t/h, tabur=435 C, 

p=35bar, cu priza reglabila la 16 bar/340 C (D=15t/h) și contrapresiune la 3 bar/ 195 C 

(D=35t/h), alimentate cu aburul furnizat de cazanele de abur prin bara comuna de 40 bar; 

• 1 cazan de apa fierbinte (CAF3), de 58 MWt (50 Gcal/h). Acest cazan de apa fierbinte a fost 

reabilitat în 2008, când s-a montat instalația de ardere cu NOx redus. Caracteristici tehnice: 

capacitate termica= 58 MWt (50 Gcal/h), T intrare/ieșire apa fierbinte=70/1500C, Pn=20 bar, 

nr. arzătoare=8 buc, tip arzător: mixt gaz/păcura, Combustibil de baza: gaze naturale, debit 

arzător= 237 ÷ 950 Nm3/h, presiune=0,1 ÷ 0,5  bar, putere calorifica inferioara=8500 ÷ 

9500 kcal/kg. Combustibil auxiliar: păcura, debit arzător 211.3÷845 kg/h, presiune min.20 bar, 

putere calorifica inferioara=9500 ÷ 10200 kcal/kg, conținut de sulf : < 1% 
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• 1 cazan de apa fierbinte (CAF4), de 25 Gcal/h, care funcționează pe gaze naturale și păcura, cu 

următoarele caracteristici Dmin./Dmax= 280/312 t/h, tintrare/tiesire apa fierbinte=70/150oC, Pn=20 

bar, nr. arzătoare=8 buc, tip arzător: mixt gaz/păcura, combustibil de baza: gaze naturale, debit 

arzător=404 Nm3/h, combustibil auxiliar: păcura, debit arzător =353kg/h. 

 

 

3. Prezentarea sumara a procesului tehnologic  

 
3.1.Motoarele termice 

 

Motorul termic folosește drept combustibil gaze naturale. Aerul de ardere este aspirat din 

încăperea in care este amplasat motorul și introdus în acesta de un turbocompresor antrenat de către o 

turbină antrenată la rândul ei de către gazele de ardere evacuate din motor. In încăpere aerul este 

introdus de trei ventilatoare de aer, care îl aspira din exterior. Temperatura aerului in încăperea 

motorului trebuie menținuta la o valoare constanta de 33 C. Gazul combustibil este preluat din rețea, 

comprimat de un compresor și introdus in motor.  

După ce părăsesc motorul, gazele de ardere trec printr-un catalizator de oxidare, având rolul de 

reducere a conținutului de oxid de carbon și printr-un amortizor de zgomot (toba de eșapament). Înainte 

de a fi evacuate la coș, gazele de ardere cedează apei de răcire o parte din căldura conținuta printr-un 

schimbător de căldura cu țevi de înalta temperatura (HT) și printr-un schimbător de căldura cu țevi de 

joasa temperatura (LT). Pentru reglarea temperaturii apei de răcire la ieșirea din schimbătorul de 

căldura HT , exista o conducta de ocolire a celor doua schimbătoare de căldura.   

Motorul antrenează generatorul care produce energie electrica. Motorul are doua circuite de apa 

de răcire. Circuitul de joasa temperatura (LT) preia o parte din căldura aerului de ardere precum și 

căldura uleiului de ungere și o evacuează in atmosfera prin doua baterii de schimbătoare (răcitoare) 

apa-aer. La intrare in răcitorul de ulei, apa de răcire trebuie sa aibă o temperatura de 45 C. Apa de 

răcire din circuitul LT este un amestec format din 65% apa și 35% etilen glicol.  Circuitul de înalta 

temperatura (HT) preia o parte a căldurii aerului de ardere, căldura de răcire a motorului, precum și 

căldura gazelor de ardere evacuate din motor și o cedează apei de termoficare in schimbătorul de 

termoficare. Consumatorii auxiliari ai motorului se alimentează din Trafor 1 și Trafor 2 de 2000 kVA, 

din care se alimentează și pompele de termoficare. 

 

Conform documentației Rolls-Royce, motoarele termice au următoarele caracteristici: 

 

Nr Caracteristicile tehnice principale ale motorului termic 

1 Număr motoare termice 2 

2 Tip motor  B35:40 V16AG2 

3 Producător  Rolls-Royce 

4 Combustibil gaz natural 

5 Putere mecanica ieșire motor 7005 kW 

6 Putere electrica produsa de generatorul electric 6800 kW 

7 Randament generator electric 0.971 

8 Consum combustibil (raportat la puterea ieșire generator) 2.118 kWh/kWh 

9 Consum de căldura pentru producerea electricități 7624 kJ/kWh 

10 Consum de gaz la sarcina maxima 1440 Nm3/h 
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11 Putere calorifica inferioara 36000 kJ/Nm3 

12 Randament electric de producere a energiei electrice 47.22% 

13 Presiune minima gaz combustibil la sarcina maxima   

14 • La intrare in motor 3.5 bar 

15 • La modulul de control al presiunii 3.7 bar 

16 Apa de racire   

17 
• Temperatura maxima la intrare in treapta de joasa temperatura a 

răcitorului aerului de ardere 
45 oC 

18 
• Debit prin treapta de joasa temperatura a răcitorului aerului de 

ardere  
  

19 • Valoare normala 120 m3/h 

20 • Valoare maxima 144 m3/h 

21 
Debit prin treapta de înalta temperatura a răcitorului aerului de 

ardere 
  

22 • Valoare normala                                                                        144 m3/h 

23 • Temperatura la ieșire din motor                                                                           90 oC 

24 • Creștere maxima de temperatura in motor                                                         61 oC 

25 Aer de ardere   

26 • Tip turbosuflanta                                                                     
ABB 

TPL65VA32VTG 

27 • Tip răcitor aer                                                                                         RR16V3540B 

28 • Consum de aer                                                                                                29700 Nm3/h 

29 • Presiune aer ieșire turbosuflanta                                                                   32 bar 

30 • Temperatura aer ieșire turbosuflanta                                                                   55 C 

31 Gaze de ardere   

32 • Debit masic                                                                                               39500 kg/h 

33 • Debit volumic la ieșire din turbina                                                            70600 m3/h 

34 • Temperatura la ieșire din turbina                                                                  350 oC 

35 Emisii   

36 • NOx la 3% O2                                                                                        350 mg/Nm3 

37 • CO după catalizator                                                                               100 mg/Nm3 

38 
Valoarea puterii electrice produse este valabila pentru următoarele 

condiții de referința: 
  

39 • Temperatura aer la intrare                                                                             max +35 oC 

40 • Temperatura aer la intrare                                                                                 min  +5 oC 

41 
• Temperatura apa răcire intrare treapta de joasa temperatură a 

răcitorului aerului de ardere                                          
max 45 oC 

42 • Altitudine fata de nivelul marii                                                                         max 100 m 

43 • Umiditate relativa a aerului                                                                                        60% 
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3.2.Cazanul de apă fierbinte  nr.1 (CAF) de 58 MW 

 

Cazanul de apa fierbinte nr.1 folosește drept combustibil principal gaze naturale și păcura drept 

combustibil secundar. Cele doua arzătoare mixte sunt dispuse în frontul cazanului, pe doua niveluri. 

Aerul de ardere este aspirat din exteriorul salii cazanului cu un ventilator de aer și insuflat în cazan, 

după ce a fost preîncălzit într-un preîncălzitor de aer (calorifer), care utilizează ca agent primar apa de 

la ieșirea cazanului. Din preîncălzitor, apa se reîntoarce în conducta de tur. Căldura rezultata din 

procesul de ardere a combustibilului (combustibililor) este transferata apei din rețeaua de termoficare 

prin intermediul suprafeței de transfer de căldura. După ce părăsesc cazanul, gazele de ardere trec 

printr-un economizor, unde își mai reduc temperatura, transferând căldura unei parți din apa care 

urmează sa intre [n cazan, după care sunt evacuate la coș. 

Deoarece cazanul este proiectat sa funcționeze cu un anumit debit de apa, exista o pompa de 

recirculare, care are rolul de a asigura menținerea debitului peste valoarea minima stabilita. Pentru 

reglarea temperaturii apei la intrare a fost prevăzuta o vana cu trei cai acționată electric (TV140). 

Consumatorii auxiliari ai cazanului (pompa de recirculare și ventilatorul de aer) se alimentează 

din transformatoarele de 0.4 kV. 

 

Caracteristicile tehnice ale CAF1 

Nr. Nume mărime Valoare si unitate de măsura 

1 Tip SURI VV 58.0 

2 Producător KIRKA SURI, Serbia 

3 Capacitate nominala 58 MW (50Gcal/h) 

4 Presiune nominala 14 bar 

5 Presiune maxima 16 bar 

6 Temperatura apa intrare cazan la funt.  pe gaze naturale/păcura 75/100 C 

7 Temperatura apa ieșire cazan la funcționare pe gaze naturale/păcura 120/150 C 

8 Combustibil principal/secundar gaze naturale/păcura 

9 Randament cazan la funcționare pe gaze naturale/păcura 96.1/92.6% 

10 Număr arzătoare 2 

11 Tip arzător: mixt,  Saacke 

12 Putere calorifica gaze naturale 36.0 MJ/Nm3 

13 Densitate gaze naturale 0.784 kg/Nm3 

14 Debit gaze naturale la sarcina nominala 6035 Nm3/h 

15 Putere maxima per arzător 32.2 MW 

16 Putere minima per arzător 6.4 MW 

17 Putere calorifica inferioara păcura 39.8 MJ/kg 

18 Putere maxima per arzător 32.2 MW 

19 Putere minima per arzător 6.4 MW 

20 Debit pompa recirculare 840 3/h 
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3.3.Caracteristicile tehnice ale CAF3 

Nr. Nume mărime Valoare si unitate de măsura 

1 Capacitate nominala 58 MW (50 Gcal/h) 

2 Presiune nominala 20 bar 

3 Temperatura apa intrare cazan 70 C 

4 Temperatura apa ieșire cazan 150 C 

5 Număr de arzătoare 8 

6 Tip arzător mixt gaz/păcura 

7 Combustibil principal/secundar gaze naturale/păcura 

8 Putere calorifica gaze naturale 35.8 MJ/Nm3 (8550 kcal/Nm3) 

9 Putere calorifica păcura 40.19 MJ/Nm3 (9600kcal/Nm3) 

10 Debit gaze naturale 237.5950 Nm3/h 

11 Debit păcura 211.3845 kg/h 

12 Putere maxima per arzător 9445 kW 

13 Putere minima per arzător 2360 kW 

14 Putere reglata 8000 kW 

15 Debit abur de pulverizare 1012% din debitul de păcura 

16 Presiune, temperatura păcura 12 bar, 190C 

17 Aer necesar arderii 10630 m3 

18 Emisii la funcționarea pe gaze (conform specificație tehnica):   

19 • NOx  140 mg/Nm3 

20 • CO  60 mg/Nm3 

21 • SO2  10 mg/Nm3 

22 • pulberi  5 mg/Nm3 

 

3.4.Cazanul de apă fierbinte nr.4 (CAF) de 29 MW 

Nr. Nume mărime Valoare si unitate de măsura 

1 Capacitate nominala 29 MW (25 Gcal/h) 

2 Presiune nominala 20 bar 

3 Debit apa minim/maxim 280/312 t/h 

4 Temperatura apa intrare cazan 70 C 

5 Temperatura apa ieșire cazan 150 C 

6 Număr de arzătoare 8 

7 Tip arzător mixt gaz/păcura 

8 Combustibil principal/secundar gaze naturale/păcura 

9 Debit gaze naturale 404 Nm3/h/arzător 

10 Debit păcura 353 kg/h/arzător 
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4. Noțiuni introductive despre sisteme de stocare a energiei termice 

În sistemele de stocare a energiei termice sub formă de căldură sensibilă, mediul de stocare 

poate fi apa, ulei, săruri, abur, metale, materiale ceramice, etc. Energia stocată este direct proporțională 

cu masa mediului de stocare x căldura specifică a mediului de stocare x diferența de temperatură între 

starea finală și cea inițială [7]. 

Q = m ∙ cp ∙ (tf − ti) 

Q = Cantitatea de căldura stocată, kW  

m = Masa mediului de stocare, kg/s 

cp = Caldura specifică a mediului de stocare, kJ/(kg ∙ 𝐾) 

ti = Temperatura mediului de stocare inițială, °C 

tf = Temperatura mediului de stocare finală, °C 

Prin creșterea temperaturii mediului de stocare se mărește și căldura sensibilă stocată. Astfel, 

este de dorit ca mediul de stocare să aibă o căldură specifică ridicată, stabilitate pe termen lung în ciclu 

termic, și  un cost redus [6]. 

Stocarea căldurii sensibilă poate fi clasificată pe baza mediilor de stocare, cum ar fi stocarea  

în mediu lichid (cum ar fi apa, uleiul, sărurile topite etc.) și stocarea în mediu solid  (cum ar fi rocile, 

mineralele, materialele ceramice.) [6]. 

În figura 2.1 este prezentată o clasificare a sistemelor de stocare a energiei termice sub formă 

de căldură sensibilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1. Clasificarea mediilor de stocare a energie termie sub forma de căldură sensibilă 
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4.1. Rezervoare stratificate cu apa. 

În ultimii ani, TES a fost luată în considerare pentru utilizare în mai multe instalații industriale 

cum ar fi combinarea căldurii și a energiei electrice (CHP) [m1] și centralele de încălzire solară centrală 

(CSH) [10].  

Streckiene arată că echiparea cu sisteme de stocare termică, centralele de cogenerare câștigă 

flexibilitate și pot obține rezultate economice îmbunătățite dacă sunt gestionate corespunzător [12]. În 

plus, operatorii centralelor de cogenerare vor câștiga o creștere a securității atunci când își planifică 

programul zilnic, deoarece fluctuațiile cererii de căldură pot fi compensate cu acumulatorul de căldură. 

M. Labidi au analizat economia și dimensiunea optimă a funcționării CHP cu motoare cu gaz și 

echipate cu acumulator de căldură. Datorită diferențelor mari în prețurile energiei electrice între zi și 

noaptea, utilizarea acumulatorului de căldură  putea fi profitabile [11]. 

Stocarea în apă devine una dintre cele mai bune medii de stocare. Apa are o căldură specifică 

mai mare decât alte medii de stocare, este ieftină și disponibilă pe scară largă. Stratificarea termică 

într-un rezervor de stocare a căldurii, se poate realiza datorită forțelor de plutire, care asigură cea mai 

mare temperatură la partea superioară și cea mai mică temperatură din partea inferioară a rezervorului. 

Stratificarea este realizată prin eliminarea amestecului în timpul stocării. 

Sa demonstrat că stratificarea temperaturii (Figura 13.2.) într-un sistem de stocare a energiei 

termice (TES) a sistem de încălzire solar, poate crește considerabil performanța sistemului, în special 

a sistemele de încălzire solară cu debit scăzut [f1], [g1],[h1],[9]. Stratificarea unui TES pe bază de apă 

poate fi distrusă prin conducția termică și difuzia apei în rezervor, inclusiv în pereți rezervorului, pot 

reduce temperaturile în TES [14]. 

Rezervorul tipic de stocare al apei este un bloc cilindric, fabricat de obicei, din oțel, fiind 

destinat pentru stocare apei încălzite, susținând astfel întregul sistem de încălzire. Rezervorul poate 

juca un rol de tampon pentru sistemul de încălzire  (creșterea cantității de apă a circuitului) sau de 

acumulare, prepararea și distribuția apei calde menajere [4]. Rezervoarele sunt izolate cu vată de sticlă, 

vată minerală sau poliuretan.  

Dimensiunile rezervoarelor utilizate variază de la câteva sute de litri la câțiva mii de metri cubi 

[6]. Rezervoarele cu raporturi reduse de suprafață-volum au un grad mai scăzut de pierderi termice și 

au un cost mai mic pe tonă raportat la o oră de construcție. Prin urmare, sunt preferați cilindrii verticali 

cu fund plat. Rezervoare de beton cu raportul înălțime/diametru între 0,25 și 0,33 reprezintă un bun un 

compromis între un rezervor scurt cu un cost scăzut și un rezervor înalt care oferă o mai bună 

stratificarea termică. 

Trebuie luați în considerare și alți factori de determinarea dimensiunilor rezervoarelor, cum ar 

fi debitele și dimensiunile necesare a difuzorului și a condițiilor de amplasare[7].  În figura 6.1. este 

prezentat un rezervor de apa stratificat realizat de compania ARANER. În partea de sus, este prezentat 

sistemul de distribuție al apei în rezervor sub formă de octogon cu patru inele. în partea de jos este 

aceleași sistem ca și cel de sus, fiind identice amândouă. Alte sisteme de difuzie a apei în rezervor mai 

pot lua forma de H, hexagonal. De asemeni, un alt sistem de difuzie este cel radial. Acesta presupune 

o placa deasupra, cu fante prin care apa este introdusă și scoasă. 
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4.2.  Sistemul de difuzie al apei în rezervor – Sistem axial 

 

Un rezervor de stocare a apei necesită difuzoare pentru introducerea apei în rezervor, fără a 

genera perturbări ale lichidului care ar putea duce la deteriorarea termoclinei. În timpul încărcării 

rezervorului, se produce un curent gravitațional de apă caldă mai puțin densă în apropierea vârfului 

rezervorului de către difuzorul superior, În mod asemănător, în timpul descărcării un curent 

gravitațional de apă rece și densă este produs de difuzorul inferior lângă podeaua rezervorului și este 

împrăștiat orizontal. Difuzoare octogonale, formate din opt secțiuni drepte ale țevilor conectate cu 135 

de coturi, s-au dovedit de succes în trecut pentru crearea și întreținerea termoclinei în rezervor. In 

figurile de mai jos, sistemul de difuzie al apei poate avea diferite forme. În figura 4.3. sistemul este de 

tip „octogon”, având 8 laturi care sunt perforate pentru a permite apei să pătrundă în rezervor [8].  

 

  

Fig. 4.1. Rezervor de apa stratificat (w) Fig. 4.2. Profilul temperaturilor in rezervor[ w] 

  

Fig.4.3. Sistem octogonal de difuzie a apei.[v] Fig.4.4. Încărcarea rezervorului[s] 
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5. Date despre rezervorul existent 

Rezervorul actual de păcură din incinta centralei are un volum de 5000 m3 .  

 

 

Fig.1. Rezervorul de păcură 

 

Date rezervor*: 

Volum V 5000 m3 

Diametrul interior D 22,8 m 

Înălțimea rezervorului H 11,845 m 

Grosimea peretelui (valoare medie) δper 8 mm 

Conductivitate termica perete λper 50 W/mK 

Grosimea izolației (vată minerală de sticlă) δizol 100 mm 

Conductivitate termica izolației λizol 0.042 W/mK 

 

*Grosimea si conductivitatea tablei de deasupra izolației a rezervorului, a fost neglijata in 

calculul pierderilor de căldură. 
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6.  Integrarea rezervorului de căldură în schema normala de funcționare 
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7. Calcul sistemului de distribuție 
 

7.1. Ipoteze de calcul privind înălțimea coloanei nominale. 

 S-au ales următoarele ipoteze de calcul: 

- Înălțimea coloanei minime de apa: 0,884 x Hn (Hn=înălțimea rezervorului) 

- Înălțimea coloanei nominale de apa: 0,93 x Hn 

- Înălțimea coloanei maxime de apa: 0,952 x Hn 

- Înălțimea coloanei prea-plin de apa: 0,956 x Hn 

 

Astfel rezultând volumele de apa: nominal, minim, maxim si prea-plin. Coloana de apa ce depășește 

înălțimea nominala, va fi revărsata printr-o conducta de prea-plin afara. 

 

Nr Denumire U.M. Valoare Nota 
1 Geometrie rezervor    

2 Diametru m 22,80   

3 Înălțime m 11,845   

4 Coloana de apă nominală m 11,02   

5 Coloana de apă minim m 10,47   

6 Coloana de apă maxim m 11,28   

7 Coloana de apă prea-plin  m 11,32   

8 Volum apă nominal m3 4497,6   

9 Volum apă minim m3 4275,1   

10 Volum apă maxim m3 4604,0   

11 Volum apă prea-plin m3 4623,3   

 

 

7.2. Alegerea temperaturii apei fierbinți si apei reci a sistemului de distribuției a apei 

in rezervor. 
 

Din datele orare furnizate de centrala, au rezultat următoarele valori mediate.  

Temperaturi rețea, oC 

 
tur retur Δt 

 
iarnă intermediar vară iarnă intermediar vară iarnă intermediar vară 

Maxima 73,514 65,600 67,955 56,368 61,747 58,557 20,066 13,422 14,551 

Medie+s 71,613 61,117 64,006 54,490 55,715 55,928 17,820 7,919 9,505 

Medie 70,217 56,763 60,701 53,579 50,670 53,655 16,638 6,093 7,046 

Medie-s 68,821 52,409 57,395 52,667 45,624 51,381 15,456 4,267 4,586 

Minima 65,400 46,683 51,280 49,760 42,161 46,905 11,854 1,062 0,096 

s 1,396 4,354 3,305 0,911 5,045 2,274 1,182 1,826 2,460 
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Presiuni rețea, bar 

 tur retur Δp 

 iarnă intermediar vară iarnă intermediar vară iarnă intermediar vară 

Valoare 

Maxima 
5.800 5.600 4.600 2.400 1.900 1.900 3.900 3.800 3.000 

Medie+s 5.614 5.523 4.310 2.084 1.811 1.875 3.785 3.723 2.550 

Medie 5.548 5.263 4.237 1.916 1.801 1.790 3.632 3.462 2.447 

Medie-s 5.482 5.002 4.165 1.748 1.791 1.705 3.480 3.201 2.344 

Minima 5.400 4.300 4.000 1.800 1.800 1.200 3.100 2.500 2.200 

s 0.066 0.261 0.073 0.168 0.010 0.085 0.153 0.261 0.103 

 

Valorile temperaturilor folosite in dimensionarea sistemului de distribuției al apei in rezervor sunt: 

• Temperatura maxima a apei calde in difuzorul cald, = 75 oC, 

• Temperatura minima a apei reci in difuzorul rece, = 50 oC, 

 

Au fost determinate proprietățile termodinamice ale apei pentru fiecare temperatura in parte, 

rezultatele fiind prezentate in tabelul de mai jos. Presiunea apei in zona difuzorului cald este 1 bar, iar 

presiunea apei in zona difuzorului „rece” este de aproximativ 2,16 bar. Diferența de presiune intre cele 

doua valori, reprezintă presiunea suplimentara datorita înălțimi geodezice a rezervorului, exprimata ca 

fiind (ρ x g x h). 

 

Nr Denumire U.M. Valoare Nota 
12 Proprietățile apei în difuzorul cald    

13 Temperatura maxima °C 75   

14 Presiune bara 1,013   

15 Entalpie MJ/m3 307,0   

16 Densitate kg/m3 975,2   

17 Viscozitate dinamică Pa*s 3,78E-04   

18 Viscozitate cinematică m2/s 3,88E-07   

19 Proprietățile apei în difuzorul rece    

20 Temperatura minima °C 50   

21 Presiune bara 2,162   

22 Entalpie MJ/m3 208,9   

23 Densitate kg/m3 988,9   

24 Viscozitate dinamică Pa*s 5,47E-04   

25 Viscozitate cinematică m2/s 5,53E-07   
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7.3. Alegerea debitului de apa vehiculat pentru calcul sistemului de distribuție. 
 

Din datele prelucrate, au rezultat următoarele valori.  

 

Debite rețea, m3/h 

 
tur adaus Puteri termice , MW 

 
iarna intermediar vara iarna intermediar vara iarna intermediar vara 

Valoare 

Maxima 
2,116.0 2,070.0 558.00 15.000 17.000 68.00 46.945 29.999 6.803 

Medie+s 2,090.1 1,920.9 480.40 5.774 8.013 8.016 42.187 17.017 2.556 

Medie 2,065.0 1,712.1 446.98 4.234 5.067 4.203 39.358 12.199 2.448 

Medie-s 2,039.8 1,503.2 413.57 2.694 2.121 0.389 36.529 7.382 2.340 

Minima 1,987.0 1,219.0 294.00 0.000 0.000 0.000 27.160 1.944 2.200 

s 25.158 208.884 33.418 1.540 2.946 3.814 2.829 4.818 0.108 

s - abaterea standard 

 

Debitul de apa ales pentru calcul sistemului de distribuție este 400 m3/h, fiind diferența dintre 

debitul maxim vehiculat de motoarele termice si debitul necesar consumatorului urban pentru 

prepararea apei calde si/ încălzire. 

Calcul de proiectare pleacă de la premiază unui număr Reynolds maxim de 10000 (regim turbulent). 

 

Numărul Reynolds este un parametrul care guvernează amestecarea în timpul faze de 

încărcare, se consideră a fi numărul Reynolds, definit prin: 

𝑅𝑒 =
𝑞

𝜗
 

q = debitul de apă raportat la lungimea octogonului 

𝜗 = vâscozitatea apei cinematice 

 

Un alt parametru care se impune in proiectarea sistemului de distribuție este, numărul lui 

Froude. Semnificația fizică a numărului Reynolds este raportul dintre forța de inerție și forță vâscoasă. 

Pe măsură ce numărul Reynolds de intrare crește, inerția fluidului de intrare crește, iar amestecarea 

este mai mare sub termoclinei, cât și în ea. Aceasta conduce la o deviere mai mare a temperaturii medii 

sub termoclinei de la temperatura de intrare în timpul încărcării[13]. 

 

Numărul Froude este unul dintre cei mai importanți parametri în proiectare sistemului de 

distribuție. Este raportul dintre forțele dinamice (inerțiale) și greutate (forțele de plutire). Un număr 

redus de Froude asigură că forțele de flotabilitate predomină asupra forțelor inerțiale și permite 

rezervorului să fie stratificat[3]. 
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Fig.3.1. Flotabilitate vs .inerție (la ieșirea apei din fantă)[m] 

 

𝐅𝐫 =
𝐪

√𝐠 ∙ 𝐡𝟑 ∙ (
∆𝛒
𝛒

)

 

  q = debitul pe unitatea de lungime a difuzorului 

  g = accelerația gravitațională 

 

 

 

 

Nr Denumire U.M. Valoare Nota 

26 Difuzor    

27 Debit maxim de proiectare m3/h 400  

28 Debit maxim de proiectare m3/s 0,11111   

29 Reynolds maxim - 10000   

30 Froude maxim - 0,5   

31 Debit pe unitate de lungime m2/s 0,00387   

32 Lungime minimă difuzor m 28,67   

33 Adâncime minimă difuzor m 0,0760   

h = înăltimea caracteristică a desciderii 
ρ = densitatea apei introduse 

∆ ρ = diferenta de densitate intre apa stocată si cea introdusă 

 

 

 

Debitul pe unitatea de lungime, reprezintă debitul total împărțit la lungimea totala a 

sistemului de distribuției si este cu  Re* vâscozitatea cinematica a apei calde 

 

Se calculează lungimea minima a sistemului difuzor, ca fiind debitul pe unitate de lungime 

raportat la debitul maxim de proiectare. Valoarea lungimii minime a sistemului de 

distribuție trebuie sa fie minim 28,76 m. 

 

Din forma lui Froude, se calculează adâncimea minima la care se așază sistemul de 

distribuție. Din calcul reiese o adâncime minima de 0,076 m. 
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7.4. Alegerea tipului de sistem de distribuție. 

 
Se alege tipul de sistem de distribuție: dublu octogon. (doua octogoane sus, doua jos, amândouă fiind 

identice). 

 

Determinarea diametrului primului octogon se calculează in funcție de diametrul rezervorului, fiind 

egal cu D1=Drezervor*Sqrt(2/3), iar diametrul octogon interior este jumătate din D1, acesta fiind 

calculat, D2=D1/2. 

 

Se determina lungimea octogonului exterior: 

• l5=2*D1*tg(π/8)/ Sqrt(4+tg2(π/8)) 

 

Se determina lungimea octogonului interior: 

• l4 = l5/2 

 

Se alege 1 singur rând de fante (Fante – secțiune transversal pe conducta). 

 

Se calculează lungimea activa a conductei de alimentare a octogonului (reprezintă conducta care este 

practic secționata). 

• La = nn*8*(l4a+l5a) 

 

Nr Denumire U.M. Valoare Nota 

34 Geometria difuzorului: dublu-octogon    

35 Diametrul purtător exterior m 18,616  

36 Diametrul purtător interior m 9,3081   

37 Latura octogonului exterior m 7,551 axa conductei 

38 Lungime activă conducta cu alimentare 

octogon mare 

m 6,4070 ales 

39 Lungime activă conducta fără alimentare 

octogon mare 

m 6,6070 ales 

40 Latura octogonului interior m 3,7754 axa conductei 

41 Lungime activă conducta cu alimentare 

octogon mic 

m 3,0810 ales 

42 Lungime activă conducta fără alimentare 

octogon mic 

m 3,3310 ales 

43 Rânduri de fante - 1  

44 Total lungime activă activa cu alimentare m 75,90  

45 Total lungime activă activa fără 

alimentare 

m 77,90  
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Calcul de verificare: 

- Se calculează Reynolds la intrare ca fiind: 

• Reh = Qmax/La/ νh 

 

Condiția este ca valoarea lui Reynolds la intrare sa fie sub valoarea impusa maxima de 

10000. 

 

- Se calculează debitul pe unitatea de lungime, respectând condiția ca debitul pe unitatea de 

lungime sa fie mai mic decât debitul maxim impus prin Reynolds si Froude. 

• q = Qmax/La 

 

Din calcul reiese ca cele doua condiții sunt îndeplinite. 

 

 

 

7.5.  Alegerea vitezelor si calcul diametrelor conductelor octogonului. 
 

S-au ales din literatura de specialitate, viteza apei la ieșire din difuzor = 0,1 [m/s] si viteza 

apei de trecere prin octogon (cele doua viteze prin ambele octogoane exterior – interior), sunt 

identice si sunt egale cu 0,264 [m/s].  

 

Se calculează diametrul conductei sistemului octogon ca fiind: 

• D4,5=Sqrt(Qmax/12/v4,5*4/π) 

 

Valoarea rezultata va fi înlocuita cu cea mai apropriata valoarea din standardul de țevi SR EN 

10220. Din calcul, diametrul exterior al conductei conform SR este 0,2191 m cu o grosime de 0,0036 

m. Diametrul conductei sistemului octogon este 0,2119 m, conform tabelului de mai jos. 

 

 

Nr Denumire U.M. Valoare Nota 

46 Valori de proiectare    

47 Reynolds la intrare - 3679,08 < Remax 

48 Debit pe unitatea de lungime m2/s 0,00143 <qmax 

49 Verificare debit, octogon - DA  

50 Adâncime minimă m 0,4 >hmin ales 

51 Viteza de ieșire din difuzor m/s 0,10 Ales 

52 Viteza în sect, 4-5 m/s 0,264 Ales 

53 Diametrul 4-5 /  m 0,2113   

54 Diametrul standard conducta sistem octogon  (ales din SR EN 10220) 

55 diametrul exterior m 0,2191  

56 grosime m 0,0036  

57 diametrul interior m 0,2119  



 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

 
Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Cod. 060042 

Bucureşti  - ROMÂNIA 
Telefon: +40214029390; Fax: +40214029675 

 

20 
 

 

7.6. Calcul geometriei fantelor 
 

Unghiul de deschidere al fantei este ales la 45 o 

 

Se impune lățimea fantei de 0,01m (10 mm).  

 

Se determina lungimea fantei ca fiind egala:  

• ls = D4,5/2*α 

 

Se calculează lățimea totala pe unitatea de lungime 

• W = q/vs/ls 

 

Se calculează pasul fantei octogon exterior ca fiind: 

• s = l5a/(w*nslots)/100 

 

Se calculează pasul fantei octogon interior ca fiind: 

• s = l4a/(w*nslots)/100 

 

Căderea de presiune prin fante trebuie să fie cel puțin 30% din pierderea totală prin ramura respectivă. 

Uniformitatea debitului este asigurată de o prezenta mare a fantelor. Pentru pierderi prin rânduri de 

fante, o bună analogie este curgerea prin grătare. 

 

 

 

Nr Denumire U.M. Valoare Nota 

58 Fanta    

59 Unghi transversal fante  ° 45   

60  rad 0,79   

61 Lungime fantă  m 0,083   

62 Lățime totală pe unitate de lungime  m/m 0,172   

63 Lățime fantă  m 0,01 ales 

64 Pas fante octogon mare m 0,0577  

65 Pas fante octogon mic m 0,0593  

66 Coeficient, pierderi locale - 25   

67 Pierderi locale grătar Pa 121   
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7.7. Calculul debitului prin fiecare fanta si a numărului de fante necesare. 

 
Se calculează debitul de apa prin difuzorul exterior/interior: 

• Qo=4/2*Kvo/i*Sqrt(Δpd[bar]) 

 

Unde: 

▪ Kvo=Qmo/Sqrt(Δpmo) - Coeficient debit sect, exterior, 

▪ Kvi=Qmi/Sqrt(Δpmi) - Coeficient debit sect, interior, 

▪ Kv=4*Kvo+2*Kvi - Coeficient debit sistem 

▪ Δpd=(Qmax/Kv)2 - Pierderi presiune sistem 

Se calculează diametrul conducta ectogn exteterior: 

• D4,5=Sqrt(Qmax/v4,5*4/π) 

Se calculează viteza apei printa fanta difuzor exterior: 

• vs5=Qo/(8*W*l5a*ls*nn) 

Se calculează debitul de apa pe o fanta: 

• fslot ring o=vs5*w*ls  

Se calculează numărul de fante, dupa care se rotunjește superior: 

• nslots o=Qo/3600/8/fslot ring o 

 

Nr Denumire U.M. Valoare Nota 

68 Distribuția debitului     

69 Coeficient debit sect, exterior, - 4381  

70 Coeficient debit sect, interior, - 4120   

71 Coeficient debit sistem  - 25765   

72 Pierderi presiune sistem  Pa 24,1   

73 Debit de apa prin difuzor exterior  m3/h 272  

74  m3/s 0,0756  

75 Diametrul conducta octogon exterior m 0,2113  

76 Debit de apa prin difuzor interior  m3/h 128  

77  m3/s 0,0355  

78 Diametrul conducta octogon interior m 0,1690  

79 Viteza fantă difuzor exterior, m/s 0,103   

80 Viteza fantă difuzor interior,  m/s 0,093   

81 Debit de apa pe o fanta (octogon exterior) m3/s 0,000086  

82 Numărul de fante  buc 110,1  

83 Numărul de fante recalculat buc 111,0  

84 Debit de apa pe o fanta (octogon interior)  m3/s 0,000078  

85 Numărul de fante  buc 51,78  

86 Numărul de fante recalculat buc 52,0  
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7.8. Verificare finala: 

 
Se verifica calcul prin recalcularea numărului lui Reynolds: 

 

Reynolds fanta caldă  octogon exterior: 

• Reinho=vs5*4*ls*w/(2*(ls+w))/νh 

 

Reynolds fanta calda  octogon interior:  

• Reinhi=vs4*4*ls*w/(2*(ls+w))/νh 

 

Adâncimea reala: 

• hact = h+D4,5/2* (1-cos(π/8)) 

 

      Capacitatea utilizabila: 

• Qact = Vact*(hh-hc) 

 

      Capacitatea totala: 

• Q = (Vact+Ve)*(hh-hc) 

 

      Factorul de utilizare: 

• k = Qact/Q 

Nr Denumire U.M. Valoare Nota 

87 Valori de verificare     

88 Reynolds fanta caldă  octogon exterior  - 4759,7 <Remax 

89 Reynolds fanta caldă ocotogon interior - 4304,8 <Remax 

90 Adâncime reală  m 0,4083 >h 

91 Verificare - DA  

92 Coloana de apă activă  m 9,7   

93 Volum util de apa m3 3941,7   

94 Volum umplere accidentală  m3 385,8   

95 Capacitate utilizabilă  GJ 387,3  

96 Capacitate, Totală GJ 425,2  

97 Capacitate, Totală MWh 118,1  

98 Factor de utilizare % 91,09%   
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