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1. Generalități 

Trigenerarea a apărut în urma sistemului de cogenerare ca o extindere a lui. De-a lungul 

timpului trigenerarea a fost întâlnită în sistemele modernizate ale rețelelor de energie 

descentralizate, din multe orașe europene, inclusiv Berlin, Copenhaga, Stockholm, Helsinki, 

Viena, Hamburg, Gothenburg, Paris, Moscova, Sankt Petersburg, Turin, Barcelona și Londra 

[1]. 

Etimologic, trigenerarea reprezintă producerea simultană a trei „produse energetice”: 

căldură, energie electrică şi frig. Sunt însă specialişti, care dau un sens mai larg noţiunii de 

trigenerare, cum ar fi producerea simultană de: 

- căldură, energie electrică şi produse chimice specifice, care de fapt 

- integrează o centrală de cogenerare într-un ansamblu de producere a unor produse 

chimice; 

- căldură, energie electrică şi produse combustibile (gaze), prin gazificarea 

- cărbunilor; 

- energie electrică, combustibil lichid şi gazos; 

- căldură, energie electrică şi hidrogen sau oxigen. 

Această interpretare a noţiunii de trigenerare, după cum rezultă din cele expuse mai sus, 

reprezintă de fapt asocierea cogenerării cu producerea unor combustibili sau a unor produse 

chimice, care în marea lor majoritate reprezintă în fond tot nişte combustibili superiori, faţă de 

cei convenţionali. 

Similar cogenerării şi trigenerarea trebuie să îndeplinească condiţiile specifice 

producerii combinate de energie, cu atât mai mult cu cât ea presupune existenţa cogenerării. 

Unele condiţii au însă aspecte specifice legate de instalaţiile ce produc frigul şi de 

simultaneitatea consumului de frig, cu cele sub formă de căldură şi energie electrică. 

Aceste condiţii sunt: 

• producerea căldurii şi a energiei electrice are loc în aceleaşi instalaţii - instalaţiile de 

cogenerare (ICG); în timp ce frigul este produs în instalaţii speciale – instalaţiile 

frigorifice (IF); 

• simultaneitatea producerii căldurii şi a energiei electrice este condiţie impusă de 

cogenerare, în timp ce frigul poate fi, sau nu, produs simultan cu acestea, în funcţie de 

tipul consumatorului de frig (frig cu caracter tehnologic – în industrie sau pentru 

asigurarea condiţiilor de microclimat în incinte – pentru climatizare); 

• energia primară utilizată pentru producerea căldurii, a energiei electrice şi a frigului 

este aceeaşi în cazul frigului produs din căldura sau energia electrică ce provin din 

instalaţiile de cogenerare; 

• consumul de frig în regim de vârf, poate utiliza, sau nu, aceeaşi formă de energie 

primară ca şi frigul realizat pe seama căldurii sau a energiei electrice produse de 

instalaţiile de cogenerare [2]. 
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2. Avantajele  și dezavantajele trigenerarii 

Avantajele trigenerării faţă de producerea separată, sunt similare cu cele din cazul 

cogenerării. Ele au la bază efectele favorabile din punct de vedere tehnic, economic şi al 

mediului, faţă de producerea separată. Acestea sunt: 

- creşte eficienţa energetică globală a producerii energiei; 

- pentru aceleaşi cantităţi de energie produsă, se realizează o economie de energie 

primară; 

- prin concentrarea producţiei celor trei forme de energie şi datorită economiei de energie 

primară totală consumată, faţă de producerea separată, scad costurile unitare de 

producere; 

- prin reducerea consumului de energie primară se reduce poluarea directă şi indirectă a 

mediului, cu consecinţele respective sub aspectul ecotaxelor, deci al costurilor unitare 

ale energiei livrate de CTG; 

- în funcţie de gradul de centralizare/descentralizare a producerii celor trei forme de 

consumuri energetice, trigenerarea este mai puţin restrictivă sub aspectul tipului 

energiei primare utilizată în CTG; 

- în funcţie de nesimultaneitatea consumurilor de căldură cu cele de frig şi de energie 

electrică, se aplatisează curba clasată anuală a producţiei de energie a CTG, ceea ce 

măreşte gradul mediu anual de încărcare al instalaţiilor de cogenerare, mărindu-le 

randamentul mediu anual de funcţionare. 

Dezavantajele trigenerării, faţă de producerea separată, sunt determinate în principal 

astfel: 

- în funcţie de gradul de centralizare a producerii celor trei forme de energie, cresc 

distanţele de transport ale acestora, de la CTG la consumatori. Aceasta va influenţa 

decisiv sistemul de producere şi transport – distribuţie a frigului (a agentului de răcire), 

sub aspectul amplasării instalaţiilor de frig – IF – şi al reţelei de distribuţie a frigului – 

RF ; 

- în funcţie de gradul de centralizare a producerii frigului, cresc pierderile de căldură – 

sub formă de frig – ale RF. 

Creşterea acestora conduce la reducerea eficienţei energetice a ansamblului sistemului 

format din CTG plus transportul şi distribuţia căldurii şi a frigului. 

Limitările de care trebuie ţinut seama la aplicarea trigenerării sunt determinate de 

condiţionările suplimentare apărute ca urmare a celor trei categorii de consumuri energetice, 

care trebuie asigurate din aceleaşi instalaţii de producere şi eventual acelaşi sistem de transport 

şi distribuţie a agenţilor termici utilizaţi pentru alimentarea cu căldură şi frig. În principal, 

acestea sunt: 

- structura cererilor de energie electrică, cu cele de căldură şi frig, sub aspect cantitativ şi 

al simultaneităţii orare şi anuale (sezoniere); 

-  transportul la distanţă al frigului şi apoi distribuţia sa la consumatori presupune soluţii 

tehnice mai ample şi implicit mai costisitoare decât în cazul căldurii. Aceasta limitează 
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gradul de centralizare a producerii frigului, care conduce la amplasarea IF cât mai 

aproape de consumatori.  

Problema ia amploare pe măsură ce consumatorii de frig nu au aceleaşi locaţii cu cei de 

căldură; 

- în funcţie de tipul agentului frigorific utilizat în IF, apar probleme suplimentare legate 

de poluarea mediului şi de asigurarea securităţii consumatorilor faţă de eventualele 

emisii în atmosferă sub formă de agent frigorific (în cazul soluţiei amoniacale); 

- cererea de frig pentru climatizare a diverşilor consumatori, chiar dacă sunt de acelaşi tip 

(casnici, sau terţiari etc.), la aceleaşi condiţii climaterice exterioare, nu este aceeaşi ca 

alură a variaţiei şi ca mărime momentană. Aceste diferenţe sunt determinate de efectele 

simultane ale factorilor ce influenţează mărimea necesarului de căldură/frig pentru 

climatizare. Ca urmare, reglajul necesarului de frig pentru climatizare trebuie să fie 

personalizat pentru fiecare consumator, în parte, sau pe grupe de consumatori similari, 

ceea ce limitează gradul de producere centralizată a acestuia, sau impune instalaţii de 

reglare automată mai complexe, deci mai costisitoare; 

- extinderea introducerii climatizării depinde mult de valoarea facturii pe care trebuie să 

o achite consumatorul, adică de capacitatea financiară a acestuia, ceea ce limitează mult 

probabilitatea introducerii alimentării centralizate cu frig. 

În concluzie introducerea trigenerării este recomandabilă a se face pe fiecare 

consumator, sau grupă de consumatori de acelaşi tip, inclusiv sub aspectul capabilităţii lor 

financiare de a suporta factura respectivă. Odată cu stabilirea oportunităţii introducerii 

trigenerării este obligatorie determinarea gradului optim de centralizare/descentralizare a 

producerii frigului, în funcţie de situaţia concretă, tehnică, economică şi socială a 

consumatorilor respectivi [2]. 

Atât cogenerarea cât și trigenerarea reprezintă tot mai des una dintre opțiunile strategice 

ale întreprinderilor care percep eficiența energetică ca pe o oportunitate esențială de reducere a 

costurile de producție și de creștere a competitivității. 

O instalație de trigenerare se compune din: 

➢ o instalație de cogenerare; 

➢ un chiler de absorbție compatibil cu parametrii termici ai instalației de 

cogenerare; 

➢ un tablou de comandă și control general, dotat cu procesor; 
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Fig. 1. Schema unui sistem de trigenerare  

Generatoarele pierd căldură în timp ce creează energia electrică. O instalație de 

trigenerare captează această căldură care într-un sistem convențional s-ar fi pierdut și o 

folosește pentru a genera apă atât caldă cât și rece [1]. 

3. Instalaţii de trigenerare 

Instalaţiile frigorifice folosite într-o centrală de trigenerare pot fi cu absorţie şi 

compresie. Conceptual centralele de trigenerare pot fi împărţite în: 

✓ Centrale de trigenerare cu instalaţii frigorifice cu compresie; 

✓ Centrale de trigenerare cu instalaţii frigorifice cu absorţie. 

3.1 Instalatie de trigenerare cu compresie 

În figura 2 este prezentată schema de concepţie a unei centrale de trigenerare, care 

foloseşte pentru producerea frigului o instalaţie frigorifică cu compresie. În acest caz frigul este 

produs utilizând o parte din energia cu compresie. În acest caz frigul este produs utilizând o 

parte din energia electrică produsă în centrală. 

Despre soluţie se poate spune că are un dezavantaj legat de consumul de energie 

electrică pentru producerea frigului. Cantitatea de agent de răcire a instalaţiei frigorifice este, 

însă, mai mică decât în cazul instalaţiei frigorifice cu absorţie, iar coeficientul frigorific mediu 

este în jurul valorii 5. 
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Fig. 2. Schema de concepţie a unei centrale de trigenerare cu instalaţie frigorifică cu compresie. 

3.2 Instalatie de trigenerare cu absorbţie 

În figura  3  este prezentată schema de concepţie a unei centrale de trigenerare, care 

foloseşte pentru producerea frigului o instalaţie frigorifică cu absorbţie. În acest caz, frigul este 

obţinut utilizând o parte din energia termică produsă în centrală. 

 

Fig. 3. Schema de concepţie a unei centrale de trigenerare cu instalaţie frigorifică cu absorbţie 
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Această soluţie, în comparaţie cu cea precedentă, are avantajul că nu consumă energie 

electrică, produsă în centrală, pentru obţinerea frigului, în schimb necesită o cantitate de agent 

de răcire cu mult mai mare. Coeficientul frigorific mediu este în jurul valorii 1. În concluzie, se 

poate spune că o centrală de trigenerare , indiferent de motorul termic foloseşte pentru 

producerea energiei electrice şi a căldurii, poate fi cu instalaţie frigorifică cu compresie sau cu 

instalaţie frigorifică cu absorbţie. 

4. Solutii tehnice posibile  

Pentru producerea energiei electrice și a căldurii în regim de bază se poate folosi orice 

tip de instalație de cogenerare, dar în marea majoritate a cazurilor se folosesc: 

• Motoarele cu ardere internă; 

• Turbinele cu gaze. 

Conceptual, soluţia de producere mixtă a energiei electrice, căldurii şi frigului este o 

formă relativ nouă de producere a energiei. Apariţia trigenerării a fost dictată de mai mulţi 

factori, printre care se regăsesc utilizarea mai eficientă a energiei primare, reducerea poluării, 

apariţia de noi tehnologii în domeniu. 

Deoarece trigenerarea a apărut şi a început să se dezvolte în anii 1980-1990, există 

practic  numai soluţii care se bazează pe cicluri cu turbină cu gaze şi pe cicluri cu motor cu 

ardere internă, dar pe lângă acestea mai există şi soluţii care se bazează pe cicluri cu turbină cu 

abur.  

Alegerea tipului de instalaţie frigorifică depinde de mai mulţi factori atât de natură 

tehnico-economică, cât şi de specificul fiecarui caz în parte. 

O centrală de trigenerarea cu turbină cu gaze poate folosi pentru producerea frigului atât 

instalaţii frigorifice cu compresie, cât şi instalaţii frigorifice cu absorbţie. Alegerea tipului de 

instalaţie frigorifică depinde de mai mulţi factori atât de natură tehnică, economică, cât şi de 

specificul fiecărui caz aparte. 

4.1 Centrala de trigenerare cu turbina cu gaze cu instalatie frigorifica cu 

compresie 

În figura 4 este prezentată schema de principiu a unei centrale de trigenerare cu turbină 

cu gaze, care foloseşte pentru producerea frigului o instalaţie frigorifică cu compresie. O astfel 

de centrală de trigenerare foloseşte în calitate de combustibil gazul natural, care este ars în 

camera de ardere, de unde gazele de ardere ajung în turbina cu gaze unde se destind, producând 

energie electrică. 

Compresorul instalaţiei frigorifice poate fi legat direct la turbina cu gaze, sau poate 

folosi pentru antrenare energia electrică produsă de turbina cu gaze. Aceste două opţiuni au 

avantajele şi dezavantajele sale. Legarea directă a compresorului la turbina cu gaze exclude 

pierderile de energie la transformarea ei în generatorul electric, în schimb impune funcţionarea 

instalaţiei frigorifice tot timpul cât funcţionează turbina cu gaze. Deci, practic, instalaţia 
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frigorifică nu are o autonomie proprie. Această soluţie este de preferat atunci, când necesităţile 

în frig sunt foarte mari şi constante în timpul anului. Separarea completă a instalaţiei frigorifice 

de instalaţia cu turbină cu gaze are dezavantajul, că apar pierderi de energie în generatorul 

electric, dar în schimb, este complet autonomă, si deci, poate funcţiona independent. Această 

soluţie este de preferat atunci, când necesităţile în frig sunt periodice sau sezoniere. Producerea 

de căldură într-o centrală de trigenerare cu turbină cu gaze se realizează pe baza recuperării 

căldurii din gazele de ardere într-un cazan recuperator, care poate fi sub formă de apă fierbinte 

sau abur. În caz dacă cantitatea de căldură recuperată din gazele de ardere nu satisface cerinţele, 

atunci se poate introduce o ardere suplimentară în cazanul recuperator pentru a mări cantitatea 

de căldură produsă. 

 

Fig. 4. Schema de principiu a unei centrale de trigenerare cu turbină cu gaze 

cu instalaţie frigorifică cu compresie. 

 

4.2 Centrala de trigenerare cu turbina cu gaze cu instalatie frigorifica cu 

absorbtie 

O altă soluţie de producere mixtă, bazată pe ciclu cu turbină cu gaze, este aceea care 

foloseşte pentru producerea frigului o instalaţie frigorifică cu absorbţie. În figura 5 este 
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prezentată schema de principiu a unei centrale de trigenerare cu turbină cu gaze cu instalaţie 

frigorifică cu absorbţie [3]. 

Ca şi soluţia precedentă, această centrală de trigenerare foloseşte în calitate de 

combustibil gazul natural, care este ars în camera de ardere, de unde gazele de ardere ajung în 

turbina cu gaze unde se destind, producând energie electrică. În acest caz instalaţia frigorifică 

nu mai necesită energie electrică pentru producerea frigului, doar o cantitate foarte mică pentru 

antrenarea pompelor, cealaltă cantitate de energie electrică produsă poate fi folosită în alte 

scopuri. Plus la cele spuse mai sus, instalaţia frigorifică este autonomă şi poate funcţiona 

periodic, în dependenţă de cererea de frig existentă. Producerea de căldură se realizează pe baza 

căldurii recuperate din gazele de ardere într-un cazan recuperator, în care pe lângă apă fierbinte 

se poate produce şi abur, în caz de necesitate. Dacă cantitatea de căldură recuperată din gazele 

de ardere nu este suficientă pentru satisfacerea cerinţelor, atunci în cazanul recuperator se poate 

introduce arderea suplimentară, care măreşte cantitatea de căldură produsă. 
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Fig. 5. Schema de principiu a unei centrale de  trigenerare cu turbină cu gaze cu instalaţie frigorifică cu absorbţie 

1- generator de abur;       2-absorbitor 

 

Pentru cazul centralei de trigenerare cu turbină cu gaze producerea de căldură este 

complet autonomă, adică nu depinde de producţia de energie electrică. Dacă cererea de căldură 

este mai mică decât capacitatea de producere, atunci excesul de gaze de ardere poate fi evacuat 

în atmosferă. 

Soluţiile de trigenerare cu turbine cu gaze pot utiliza fie turbine cu gaze de putere, 

specializate, de tip “Heavy – duty”, fie turbine cu gaze derivate din aviaţie. Turbinele 

specializate au o gamă mai largă de puteri, pe când cele derivate din aviaţie sunt de puteri mici. 

Alegerea şi dimensionarea tuturor echipamentelor din centrala de trigenerare depinde de mai 
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mulţi factori, atât de natură economică, tehnică, cât şi de specificul cererilor de energie. Aşa 

cum s-a menţionat şi mai sus, cazanele recuperatoare pot fi cu sau fără ardere suplimentarǎ. În 

comparaţie cu camera de ardere, cazanele recuperatoare pot folosi în calitate de combustibil 

gazul natural, gazul de furnal, combustibil lichid uşor şi chiar păcură fără sulf, cu măsuri 

speciale privind arderea ei. 

4.3 Centrala de trigenerare cu motor cu instalatie frigorifica cu compresie 

Un alt tip de centrală de trigenerare este cea care are la bază ciclul unui motor cu ardere 

internă. Această soluţie poate folosi pentru producerea frigului, atât instalaţii frigorifice cu 

compresie cât şi instalaţii frigorifice cu absorţie. Producerea căldurii într-o centrală de 

trigenerare cu motor cu ardere internă diferă puţin faţă de varianta cu turbină cu gaze. În acest 

caz, căldura se poate produce folosind energia gazelor de ardere şi căldura evacuată din motor 

în urma răcirii lui. Pe baza căldurii din gazele de ardere se poate produce abur cu apă fiebinte 

într-un cazan recuperator. Cazanul recuperator funcţionează autonom faţă de motorul cu ardere 

internă, ca urmare satisface orice cerere de căldură. 

Căldura recuperată din răcirea motorului poate fi utilizată pentru prepararea apei 

fierbinţi sau a apei calde, dar cererea de căldură trebuie să fie constantă, în comparaţie cu 

cazanul recuperator, pentru a asigura răcirea motorului. 

În figura 6 este prezentată schema de principiu a unei centrale de trigenerare cu motor 

cu ardere internă, care foloseşte pentru producerea frigului o instalaţie frigorifică cu compresie. 

O astfel de centrală de trigenerare poate folosi pentru producerea energiei atât 

combustibili gazoşi cât şi combustibili lichizi. Combustibilul este ars în motor, care produce 

energie electrică. Pentru această soluţie de trigenerare, la fel ca şi pentru cea precedentă, există 

posibilitatea ca compresorul instalaţiei frigorifice sa fie legat direct la motor, sau să folosească 

energie electrică produsă de motor pentru antrenarea sa. Avantajele şi dezavantajele ale celor 

două posibilităţi sunt aceleaşi ca şi în cazul centralei de trigenerare cu turbină cu gaze cu 

instalaţie frigorifică cu compresie. 
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Fig. 6.  Schema de principiu a unei centrale de trigenerare cu motor cu ardere internă 

cu instalaţie frigorifică cu compresie. 

 

Producerea căldurii într-o centrală de trigenerare cu motor cu ardere internă diferă puţin 

faţă de varianta cu turbină cu gaze. În acest caz căldură se poate produce folosind energia 

gazelor de ardere şi căldura evacuată din motor în urma răcirii lui. Pe baza căldurii din gazele 

de ardere se poate produce abur sau apă fierbinte într-un cazan recuperator. Cazanul recuperator 

funcţionează autonom faţă de motorul cu ardere internă, deci, poate satisface orice cerere de 

căldură. Căldura recuperată din răcirea motorului poate fi utilizată pentru prepararea apei 

fierbinţi sau a apei calde, dar cererea de căldură trebuie sa fie constantă, în comparaţie cu 

cazanul recuperator,  pentru a asigura răcirea motorului. 

4.4 Centrala de trigenerare cu motor cu instalatie frigorifica cu absorbtie 

O altă soluţie de centrală de trigenerare, bazată pe ciclu cu motor cu ardere internă, este 

cea care foloseşte pentru producerea frigului instalaţia frigorifică cu absorţie. În figura 7 este 

prezentată schema de principiu a unei astfel de centrale [3]. 

Ca şi în cazul precedent, combustibilul care poate fi folosit într-o astfel de centrală este 

atât combustibilul gazos, cât şi combustibilul lichid. În acest caz, în comparaţie cu precedentul, 

energia electrică produsă nu este folosită pentru producerea de frig, doar numai o mică cantitate 

a ei pentru antrenarea pompelor. Instalaţia frigorifică poate funcţiona autonom, adică poate 

satisface orice cerere de frig, independent de sarcina motorului cu ardere internă. Producerea 
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de căldură are la bază două surse: căldura recuperată din gazele de ardere şi căldura recuperată 

din răcirea motorului. Pe baza căldurii recuperate din gazele de ardere se poate produce abur 

sau apă fierbinte într-un cazan recuperator. Căldura recuperată din răcirea motorului poate fi 

folosită pentru producerea apei fierbinţi sau a apei calde. Dar schimbătorul de căldură, în care 

se recuperează căldură din răcirea motorului, este dependent de funcţionarea lui şi necesită o 

fiabilitate sporită în funcţionare pentru a asigura o răcire corespunzătoare a motorului cu ardere 

internă. În caz că cererea de apă caldă şi fierbinte este zero, atunci pentru asigurarea răcirii 

motorului se necesită o sursă de răcire. 

 

 
 

Fig. 7. Schema de principiu a unei centrale de  trigenerare cu motor cu ardere internă cu instalaţie frigorifică cu 

absorbţie 
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4.5 Centrala de trigenerare cu turbina cu abur cu instalatie frigorifica cu 

compresie 

Al treilea tip de centrală de trigenerare este acela care se bazează pe ciclul unei turbine 

cu abur. Pentru producerea frigului această soluţie, ca şi cele două precedente, poate folosi 

instalaţii frigorifice cu compresie şi cu absorbţie. În figura 8 este prezentată schema de principiu 

a unei centrale de trigenerare cu turbină cu abur cu instalaţie frigorifică cu compresie. În 

comparaţie cu cazurile precedente acest tip de centrală de trigenerare poate folosi orice 

combustibil, chiar şi combustibili de proastă calitate. Acest fapt este un avantaj în comparaţie 

cu celelalte tipuri de centrale de trigenerare prezentate mai sus. Într-o astfel de centrală se pot 

instala mai multe turbine cu abur pentru producerea de energie electrică, dar una dintre ele 

antrenează compresorul instalaţiei frigorifice, sau, un alt caz, turbina de înaltă presiune produce 

energie electrică iar cea de joasă presiune antrenează compresorul. 

 

 
Fig. 8. Schema de principiu a unei centrale de trigenerare cu turbină cu abur 

cu instalaţie frigorifică cu compresie. 

 

Deci, se poate spune, că într-o astfel de centrală de trigenerare nu există pierderi de 

energie legate de antrenarea compresorului. Instalaţia frigorifică într-o astfel de centrală este, 

practic, autonomă şi poate satisface orice fluctuaţie a cererii de frig. Producerea de căldură se 

bazează pe aburul evacuat din turbină, fie din contrapresiunea turbinei, fie din priza reglabilă, 

dacă turbina este cu condensaţie şi prize de abur. Acest abur poate fi livrat direct 

consumatorilor, sau pe baza lui se poate prepara apă fierbinte sau caldă într-un schimbător de 

căldură. Pentru cazul turbinei cu contrapresiune, turbina trebuie sa funcţioneze după graficul 
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termic, adică cererea de căldură determină încărcarea turbinei. În cazul turbinei cu condensaţie 

şi prize de abur, cererea de energie electrică determină încărcarea turbinei, şi, deci, producerea 

de căldură este direct legată de producerea de energie electrică. 

4.6 Centrala de trigenerare cu turbina cu abur cu instalatie frigorifica cu 

compresie 

Producerea frigului într-o centrală de trigenerare cu turbină cu abur se poate efectua şi 

pe baza unei instalaţii frigorifice cu absorbţie. Schema unei astfel de centrale este prezentată în 

figura 9. 

 

 
Fig. 9. Schema de principiu a unei centrale de trigenerare cu turbină cu abur 

cu instalaţie frigorifică cu absorbţie. 
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La fel ca şi în cazul precedent o astfel de centrală de trigenerare poate folosi orice tip de 

combustibil. Instalaţia frigorifică, însă, foloseşte căldură pentru producerea frigului.  

Aburul din contrapresiunea turbinei sau dintr-o priză reglabilă, depinde de tipul turbinei 

din centrala de trigenerare, se condensează într-un schimbător de căldură sau mai multe. Un 

schimbător de căldură alimentează instalaţia frigorifică. În cazul în care centrala de trigenerare 

este cu turbină cu abur cu contrapresiune, atunci instalaţia frigorifică poate funcţiona la diferite 

sarcini în dependenţă de cererea de frig, reglajul efectuându-se la nivelul turbinei cu abur. 

Pentru cazul unei centrale de trigenerare cu turbină cu condensaţie şi prize reglabile, în care 

turbina cu abur funcţionează după graficul electric, instalaţia frigorifică nu mai poate funcţiona 

având la bază cererea de frig, şi este total dependentă de cererea de energie electrică. Producerea 

de căldură are, practic, aceleaşi aspecte legate de autonome ca şi producerea de frig. Într-o astfel 

de centrală de trigenerare se poate produce atât abur, cât şi apă fierbinte sau caldă. Aburul, în 

cazul în care există o cerere, este livrat consumatorilor din contrapresiunea turbinei sau din 

prizele reglabile pentru cazul turbinei cu abur cu condensaţie şi prize reglabile. Apa fierbinte 

sau caldă se poate produce într-un schimbător de căldură pe baza a unei cote părţi a aburului 

livrat din turbină [9 si 10]. 

Astfel de centrale de trigenerare bazate pe ciclu cu turbine cu abur, în comparaţie cu 

cele cu turbine cu gaze sau motoare cu ardere internă sunt mai mari atât din punct de vedere al 

cantităţii de energie produsă cât şi din punctul de vedere al instalaţiilor prezente în centrală şi 

din punct de vedere al personalului care deserveşte centrala. 

La momentul actual cele mai răspândite sunt centrale de trigenerare cu turbine cu gaze 

şi cu motoare cu ardere internă. Această situaţie s-a creat din cauza descentralizării producerii 

de energie şi, deci, centralele de trigenerare sunt de puteri mici sau medii. Totodată centralele 

bazate pe ciclul cu turbină cu abur nu prea se mai construiesc, mai ales în ţările vestice, accentul 

punându-se pe centrale cu turbine cu gaze şi cu motoare cu ardere internă. Aceasta se întâmplă 

din mai multe cauze, cum ar fi randamente mai bune de producere a energiei electrice pentru 

turbinele cu gaze şi motoarele cu ardere internă, investiţii specifice mai mici ş. a. Dar, după 

părerea autorului, se merită examinarea atentă şi a soluţiei unei centrale de trigenerare cu 

turbină cu abur, mai ales pentru cazul României, deoarece existenţa multor centrale bazate pe 

ciclul cu turbină cu abur ar putea face această soluţie viabilă. 

Aceste procese vizează o eficiență energetică crescută a echipamentelor, plecând de la 

arderea combustibililor fosili. 

  Principale surse de gaz utilizate in soluțiile de cogenerare și trigenerare în ordine 

crescatoare a puterii calorice: 

-gaz de sinteză (syngas). Se obține prin diverse procese de gazeificare a carbunelui, 

biomasei, etc 

-gaz de gunoi (landfill gas). Se obține din descompunerea gunoaielor menajere 

-biogaz 

-gaz natural: gaz metan și gaz de sonda 

-gaz lichefiat LPG (petroleum gas) - Cea mai mare putere calorica. 

Domenii de interes: 
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✓ industrie: fabrici, secții și ateliere de producție 

✓ comerț: supermarketuri, malluri, hipermarketuri 

✓ sănătate: spitale, clinici, săli de operații, laboratoare 

✓ turism: hoteluri, restaurante, moteluri 

 Eficienţa folosirii resurselor naturale are o contribuţie importanta pentru crearea unei 

lumii durabile. Durabilitatea folosirii resurselor naturale are o contribuţie importantă în 

reducerea impactului asupra mediului. Descentralizarea producţiei de electricitate prin sisteme 

de trigenerare salvează energie primară dacă au un factor de utilizare a energiei ridicat. Un 

factor de utilizare ridicat se obţine când sistemul produce energie electrică, iar o cantitate 

considerabilă de energie ”respinsă” de primul „motor” (energy rejected by the prime mover) 

este folosită pentru a îndeplini cererea de energie termică. Consumul de energie în cladiri 

variază în funcţie de activitate, climat şi de diferitele ocupaţii desfăşurate în funcţie de oră, zi 

din săptamână, condiţiile meteorologice şi anotimp. Au fost realizate studii şi analize care au 

arătat că un sistem de trigenerare are un factor de eficienţă mai bun, iar cu energia primară 

salvată analizele arată că un sistem de trigenerare este mai bun decât cea mai bună centrală 

disponibilă de producerea energiei termice în sistem centralizat. 

Trigenerarea sau cogenerarea poate fi aplicată atât în industrie cât şi la clădiri. Dacă 

procesele industriale şi cladirile admistrative sunt aşezate în aceaşi zonă, cererile lor de energie 

pot fi îndeplinite de un sistem de trigenerare. Trigenerarea constituie un sistem cadru multi-

energetic integrat unde energia electrica, căldura, frigul, combustibilii, transportul 

interacţionează eficient. 

Pentru un sistem de trigenerare se poate folosi ca echipament principal fie motoare cu 

ardere internă, motoare Stirling, turbine cu gaz, microturbine cu gaz, turbine cu abur, fie o 

combinaţie între aestea. S-au realizat analize energetice şi exergetice pentru a determina şi 

compara eficienţa diverselor sisteme. Parametrii de proiectare au fost modificaţi astfel încât 

randamentul să fie unul cât mai ridicat. De asemenea, şi combustilibilul folosit poate fi diferit 

(biogaz, biomasă, energie solară, gaz natural, combustibili fosili, geotermal) [5].  

5. Analiza energetică a trigenerării 

Producerea mixtă de energie electrică, căldură şi frig presupune că aceste trei tipuri de 

energie sunt produse combinat folosind instalaţii de cogenerare şi de producere a frigului şi 

utilizând o singură sursă de energie primară. În figura 10 este prezentată schema de principiu a 

unei centrale de trigenerare. Schema ia în consideraţie toate variantele posibile de echipare a 

unei astfel de centrale, atât din punct de vedere al instalaţiilor de bază cât şi din punct de vedere 

al instalaţiilor de vârf. Ea poate fi simplificată pentru orice variantă de echipare a unei centrale 

de trigenerare.  

Analizând figura 10 se poate spune că centrala de trigenerare în cel mai general caz este 

compusă dintr-o centrală de cogenerare plus instalaţiile frigorifice cu compresie şi absorbţie care 

produc frig în regim de bază şi instalaţii frigorifice cu compresie şi absorbţie care produc frig în 

regim de vârf. Ca instalaţii de bază pentru centrala de cogenerare pot fi turbină cu gaze, motor 
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cu ardere internă, turbină cu abur sau ciclu mixt gaze-abur. Ca şi pentru cazul unei centrale de 

cogenerare instalaţia de recuperare a căldurii este prezentă într-o centrală de trigenerare numai 

pentru cazurile unei turbine cu gaze, motor cu ardere internă sau ciclu mixt gaze-abur. Într-o 

centrală de trigenerare poate lipsi instalaţia frigorifică cu compresie sau cea cu absorbţie pentru 

producerea frigului în regim de bază. Pentru producerea frigului în regim de vârf pot lipsi ambele 

tipuri de instalaţii frigorifice sau una dintre ele. Acestea depind de cazurile particulare ale 

centralelor de trigenerare. 

 

Fig. 10. Schema de principiu a unei centrale de trigenerare. 

IB – instalaţie de bază; IRC – instalaţie de recuperare a căldurii; CV – cazan de vârf; IFCB – instalaţie frigorifică 

cu compresie de bază; IFAB – instalaţie frigorifică cu absorbţie de bază; IFCV – instalaţie frigorifică cu 

compresie de vârf; IFAV – instalaţie frigorifcă cu absorbţie de vârf 

 

6.  Economia de energie primară și aspecte ecologice ale trigenerării 

În cazul trigenerării economia de energie primară conduce și la reducerea emisiilor de 

noxe cu impact pozitiv asupra schimbărilor climatice. 

Economia de energie primară realizată în cazul soluției de trigenerare și respectiv 

reducerea emisiilor de noxe se poate stabili în două moduri, în funcție de soluția tehnică avută 

în vedere pentru comparație: 
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a) comparația trigenerării (CTG) cu producerea separată (PS) independentă a celor trei 

forme de energie: căldura (Q) din centrale termice (CT), energia electrică (E) din rețelele 

electrice ale sistemului electroenergetic (SEE) și frigul (F) din instalații frigorifice cu compresie 

mecanică de vapori (IFC), care folosesc energia electrică din SEE pentru antrenarea 

compresoarelor; 

b) comparația trigenerării (CTG) cu producerea în cogenerare, din CCG, a căldurii (Q) 

și a energiei electrice (E) și producerea frigului (F) din IFC antrenate cu energie electrică din 

SEE. 

Varianta (a) corespunde, în general, cazurilor în care un consumator de căldură (Q), 

energie electrică (E) și frig (F) își pune problema alegerii soluției optime pentru satisfacerea 

acestor cereri, între alternativa soluției separate de producere a lor (PS) și aceea a trigenerării 

(CTG). 

Varianta (b) corespunde unui consumator care are o CCG pentru asigurarea cererii de 

căldură (Q) și de energia electrică (E) și care, în timp, are nevoie și de frig (F). Pentru 

satisfacerea cererii de frig are două alternative: fie soluția separată (PS) de producere a sa din 

IFC, care folosesc energia electrică din SEE pentru antrenare, fie transformarea CCG (prin 

extindere) în CTG, astfel încât o parte din căldura produsă suplimentar în cogenerare de ICG 

să fie utilizată pentru „antrenarea” IFA, care vor asigura frigul (F) necesar. 

În ambele variante, ca ipoteză de bază o constituie asigurarea celor trei categorii de 

consumatori cu aceleași valori ale energiilor consumate (Q, E și F), atât din punct de vedere 

cantitativ, calitativ cât și al modului variației lor în timp. 

Pentru cazul a) economia relativă de energie primară și respectiv reducerea emișilor de 

noxe poate avea valori cuprinse între 10-30 %, variațiile fiind destul de mari de la caz la caz. 

Aceste variații sunt influențate de mulți factori, cum ar fi: 

➢ structura producției de energie; 

➢ performanțele energetice ale echipamentelor; 

➢ modul de proiectare/dimensionare a centralei de trigenerare; 

➢ modul de operare a centralei de trigenerare; 

➢ referința aleasă pentru estimarea economiei de energie primară și a reducerii emisiilor de 

noxe. 

Pentru cazul b) economia de energie primară și respectiv reducerea emisiilor de noxe 

este influențată de aceiași factori ca și în cazul a). În cazul b), însă, economia de energie primară 

și reducerea emisiilor de noxe poate fi atât pozitivă cât și negativă în funcție de valorile 

simultane ale tuturor mărimilor, indicilor și indicatorilor pentru cazul specific analizat. 

O economie de energie primară mai mare și o reducere mai mare a emisiilor de noxe 

într-o centrală de trigenerare în comparație cu producerea separată se obține prin: 

➢ randamente de producere a energiei și coeficienți de performanță mai mari pentru 

echipamentele folosite într-o centrală de trigenerare; 
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➢ utilizarea echipamentelor cu un indice de cogenerare mai mare (turbine cu gaze, motoare 

cu ardere internă); 

➢ producerea frigului în regim de bază folosind instalații frigorifice cu absorbție; 

➢ producerea frigului în regim de vârf folosind instalații frigorifice cu compresie; 

➢ proiectarea/dimensionarea centralei de trigenerare pentru a satisface în primul rând 

cererile de căldură și de frig folosind la maxim instalația de cogenerare. 

 

7. Trigenerarea în diverse sectoare economice 

Sectorul terțiar și urban 

În categoria consumatorilor terțiari și asimilați lor, intră, în general, acei consumatori 

care necesită căldură, frig și energie electrică pentru asigurarea condițiilor normale de 

desfășurare a activității. Este vorba de consumatorii de tip: 

▪ urban, unde consumurile energetice au ca scop, asigurarea (iarna-vara) a 

microclimatului interior impus și a necesarului de apă caldă de consum (în scopuri menajere și 

sanitare), precum și a condițiilor de iluminat interior, de preparare a hranei și de funcționare 

corectă a instalațiilor electronice. Acești consumatori se caracterizează printr-o cerere de 

energie electrică pe toată durata anului. În ce privește cererea de căldură, aceasta are două 

componente: 

a) cererea de căldură pentru prepararea apei calde de consum, care are un caracter 

permanent în cursul anului; 

b) cererea pentru încălzirea spațiilor de locuit, cu caracter sezonier – pe timpul iernii, 

cu durate anuale de cca. 3500 - 5000 h/an, în funcție de condițiile climatice locale; 

c) cererea de frig pentru climatizarea spațiilor, care are caracter sezonier- vara. 

▪ terțiar, la care consumurile energetice au aceleași scopuri, ca și în cazul celor urbani, 

apărând însă unele elemente specifice fiecărui tip de astfel de consumator, sub aspectul 

structurii cantitative a fiecărei forme de energie în consumul total, precum și al modului de 

variație în timp al acesteia. În plus, în cazul supermarketurilor și al aeroporturilor apare și o 

componentă de consum energetic cu caracter „tehnologic”, cum este consumul de energie 

electrică și/sau frig necesar spațiilor de depozitare, aparaturii specifice conservării alimentelor, 

sau alte destinații diferite de cele aferente asigurării condițiilor de desfășurare a vieții curente. 

La acești consumatori, cererile de energie au următoarele caracteristici de bază: 

a) cererea de energie electrică are ca scop: 

▪ iluminatul interior și exterior obiectivului respectiv, cu variații diurne noapte - zi 

caracteristice și determinate de ciclul sezonier (iarna-intersezon-vara); 

▪ alimentarea cu energie electrică a instalațiilor frigorifice destinate depozitării 

alimentelor; 

▪ consumul instalațiilor destinate preparării hranei sau altor tipuri de activități specifice, 

cum este cazul spitalelor, hotelurilor și aeroporturilor; 
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b) cererea de căldură are ca scop: 

▪ încălzirea spațiilor pe timp de iarnă; 

▪ prepararea apei calde de consum în scopul sanitar, iar în unele cazuri și pentru 

prepararea hranei (cazul spitalelor, hotelurilor și aeroporturilor), cu caracter permanent în cursul 

anului; 

c) cererea de frig, în scopul: 

▪ climatizării spațiilor destinate activităților umane curente, cu caracter sezonier – vara; 

▪ menținerii unei temperaturi ambiante sub aceea exterioară, impusă de natura 

consumatorilor, care în cazul acestora poate fi considerată ca fiind în scop tehnologic, având un 

caracter permanent în cursul anului; 

▪ conservării și depozitării produselor agro-alimentare, cu caracter permanent în cursul 

anului. 

În sectorul terțiar centralele de trigenerare pot alimenta cu energie: 

▪ hoteluri; 

▪ spitale; 

▪ aeroporturi; 

▪ supermarket-uri; 

▪ clădiri de birouri; 

▪ clădiri administrative; 

▪ expoziții; 

▪ etc. 

Sectorul industrial 

În sectorul industrial utilizarea soluției de trigenerare poate fi mai eficientă decât în 

sectoarele terțiar și urban dat fiind faptul că, consumurile de energie, în special cele de căldură 

și frig pot să aibă o durată anuală mult mai mare, mai ales în cazurile în care căldură și frigul 

sunt folosite pentru procese tehnologice. Utilizarea soluției de trigenerare în industrie este 

avantajoasă mai ales atunci când procesele tehnologice, care necesită energie electrică, căldură 

și frig, au o funcționare continuă pe toată durata anului. 

Exemple de centrale de trigenerare pot fi întâlnite în următoarele sectoare industriale: 

▪ industria alimentară; 

▪ industria chimică; 

▪ imprimerii; 

▪ producerea de anvelope; 

▪ industria electronică; 

▪ etc. 

Pentru a obține o eficiență energetică maximă randamentele de producere a energiei și 

coeficienții de performanță ai instalațiilor frigorifice trebuie să tindă spre valori maxime. 
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Producerea frigului în instalații de bază trebuie să se facă utilizând instalații frigorifice cu 

absorbție, iar producerea frigului în instalații de vârf trebuie să se facă utilizând instalații 

frigorifice cu compresie. Totodată, pentru a obține o eficiență energetică a trigenerǎrii cât mai 

mare, centrala de trigenerare trebuie să fie proiectată/dimensionată pentru a satisface în primul 

rând cererile de căldură și de frig folosind la maxim instalația de cogenerare. 
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