
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

 

Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Cod. 060042 

Bucureşti  - ROMÂNIA 

Telefon: +40214029390; Fax: +40214029675 

 

 

 

Contract de finanţare nr. 66BG/2016 

Creşterea competitivităţii ENET SA Focşani prin dezvoltarea şi diversificarea 

serviciilor oferite şi optimizarea tehnologiilor moderne de producere combinată a 

energiei electrice şi termice 

 

Durata Proiectului 24 luni 

 

 

 

 

RAPORT DE STAGIU DOCTORAND 

 

 

ETAPA III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorand: RĂDAN Petrică 

 

Director de proiect: Conferenţiar dr. ing. MINCIUC Eduard 

 

 

 

 

 

Bucureşti – 2018 

 

 

 

 
 

  



Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

 

Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Cod. 060042 

Bucureşti  - ROMÂNIA 

Telefon: +40214029390; Fax: +40214029675 

 

1 

 

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE ENERGETICĂ 

Departament Producerea și Utilizarea Energiei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale de cogenerare si trigenerare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume: Rădan Petrică 

 

 

 

 

An - 2018 

 

 

 

 

 



Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

 

Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Cod. 060042 

Bucureşti  - ROMÂNIA 

Telefon: +40214029390; Fax: +40214029675 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuprins Pag. 

Cap 1. Introducere  3 

Cap 2. Centrale de cogenerare cu turbine cu abur 5 

Cap 3. Centrale de cogenerare cu turbine cu gaze recuperative 10 

Cap 4. Centrale de cogenerare cu motoare cu ardere internă 15 

Cap 5. Instalatii frăigorifice cu compresie mecanica 21 

Cap 6. Instalatii frigorifice cu absortie 25 

Cap 7. Centrale de trigenerare cu MP si IF cu absortie 29 

Cap 8. Bibliografie 32 



Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

 

Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Cod. 060042 

Bucureşti  - ROMÂNIA 

Telefon: +40214029390; Fax: +40214029675 

 

3 

 

1. Introducere. 

 

La ora actuală, cogenerarea reprezintă una dintre cele mai eficiente soluții de utilizare rațională a 

energiei primare și de scădere a consumului și reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera. Acest 

lucru se realizează prin utilizarea într-un mod cât mai complet a energiei combustibilului, prin 

producerea concomitentă atât a energiei electrice cât și termice[3]. Prin cogenerarea se întelege 

producerea de căldură și energie electrică într-un singur proces, din aceeași sursă de caldură; 

cogenerarea este eficientă, operaționala, benefică pentru mediu și benefică financiar. Energia termică 

produsă în cogenerare poate fi utilizată pentru încălzirea apei calde menajere, încălzirea spațiului, dar 

și pentru procese industriale [1]. Cogenerarea constituie o metodă de îmbunătăţire a randamentului 

termic prin folosirea parţială sau totală a căldurii reziduale altfel pierdută în atmosferă. Realizarea 

economiei de combustibil, în cazul cogenerării, se explică prin eficienţa termodinamică superioară a 

ciclului, faţă de producerea separată a căldurii şi energiei electrice. 

 Faţă de producerea separată a energiei termice şi electrice, cogenerarea prezintă o serie de avantaje 

de natură tehnică, economică şi de impact ecologic asupra mediului înconjurător, dintre care se 

menţionează: 

• se obţine un randament global de producere a energiei totale (electrică şi termică) 

superior; 

• soluţiei separate;la producerea aceloraşi cantităţi de energie termică şi electrică, în 

cogenerare, faţă de producerea separată, se realizează întotdeauna o economie de energie 

primară; 

• se reduce efortul de investiţii în instalaţiile de extracţii şi transport, sau importul de 

combustibil, corespunzător cantităţii economisite faţă de producerea separată; 

• se reduc elementele poluante, eliminate în mediul înconjurător corespunzător cantităţii de 

combustibil economisit; 

• se reduce circulaţia combustibilului, a zgurii şi a cenuşii evacuată (în cazul utilizării 

combustibililor solizi) cu efecte pozitive asupra impactului asupra mediului ambiant; 

• se obţin importante reduceri ale costurilor energiilor produse, prin utilizarea în comun a 

instalaţiilor energetice (concentrarea producţiei electrice şi termice în aceleaşi instalaţii), 

precum şi prin economia de combustibil realizată; 

• se diminuează pierderile de energie (electrică şi termică) la transport datorită plasării 

sursei aproape de consumator; 

• se reduce numărul personalului de exploatare şi se concentrează forţa de muncă calificată 

întrun singur loc. Echipamentele energetice utilizate la producerea energiei termice şi 

electrice în cogenerare sunt turbinele cu abur, turbinele cu gaze şi motoarele termice[5].  

 

Situația economica actuala atât a României cât și pe plan mondial, a condus la dispariția unor mari 

consumatori industriali care asigurau consumul din sistemele centralizate de producere a energiei 

termice. Numeroasele debranșări ale consumatorilor captivi și-au pus și ele amprenta nu doar asupra 

sistemului centralizat, dar și asupra celorlalți consumatori[3].  

 

România trebuie să acționeze prompt, în special în domeniul eficienței energetice și al utilizării 

surselor regenerabile de energie în vederea limitării creșterii temperaturii globale, respectiv a 

emisiilor de gaze cu efect de seră. România trebuie sa promoveze acțiuni concrete și susținute în 

vederea alinierii la acțiunile europene pentru diminuarea efectelor negative ale procesului de 

producere a energiei asupra mediului înconjurător. Acțiunile vizând creșterea eficientei energetice și 

a utilizării surselor regenerabile de energie contribuie atât la reducerea impactului negativ asupra 

mediului, cât si la diminuarea gradului de dependență a Românie de importurile de energie. 
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 În acest context, instalațiile frigorifice cu absorbţie manifestă un interes crescut în rândul 

cercetătorilor prin faptul că acestea sunt acționate de energie termică ce poate proveni de la o sursă 

regenerabilă sau deșeu: apă caldă încălzită cu energie solară, apă geotermală, apa calda rezultata de 

la o centrala termo-electrica, gaze de ardere rezultate din procese industriale sau de la motoare 

termice din instalații de cogenerare. In acest fel, se pot realiza economii de energie și se reduc 

emisiile de CO2 . Astfel, instalațiile cu absorbție constituie o alternativă eficientă energetic și mai 

puțin poluante pentru a converti căldura ieftină sau deșeu în frig sau căldură utilizabilă.  

 

Instalațiile cu absorbție sunt importante în domeniul producerii frigului și al aerului condiționat și în 

domeniul producerii de căldură când instalațiile frigorifice se transforma în pompe de căldură. 

Aplicațiile pot varia de la cele pentru climatizarea casnică, de mici capacități, pană la aplicații 

industriale de capacități foarte mari.  

 

Instalațiile cu absorbție cu soluție amoniac-apă reprezintă una din cele mai vechi tehnologii de 

obținere a frigului fiind utilizate prima dată de Ferdinand Carré în anul 1859. La mijlocul secolului 

trecut prin dezvoltarea mai mare a sistemelor bazate pe utilizarea energiei electrice (instalațiile 

frigorifice cu compresie mecanică), mai simple, se constată o scădere a aplicațiilor bazate pe 

instalațiile cu compresie mecanica. În ultimele trei decenii se manifestă un interes crescut pentru 

cercetare a sistemelor cu absorbție odată cu conștientizarea problemele de energie și mediu. Din 

perspectiva de cercetare, acestea reprezintă un domeniu în continuă dezvoltare, legat de cerințele 

actuale de utilizare rațională și eficientă a energiei si de a reduce efectele poluante asupra 

mediului[6]. 

 

1.1. Clasificarea centralelor de cogenerare 

 

Producerea agentilor termici pentru alimentarea cu caldura a ansamblurilor de cladiri se face in: 

centrale termice (CT) si centrale de termoficare (CET). Centrala termica are drept scop producerea 

de caldura sub diferite forme (apa fierbinte, apa calda, abur), pe care o distribuie centralizate la un 

grup de cladiri sau la un ansamblu urban (industrial). Centrala de termoficare (de cogenerare), din 

sistemele de termoficare, se caracterizeaza prin procesul  de producere combinata si simultana a 

energiei electrice si termice.  

Prezinta ca avantaje: 

• Economia de combustibil; 

• Posibilitatea de a folosi mai eficient combustibilul, cu evitarea poluarii si a pierderilor de 

combustibil la distributia in localitati si a stocarii acestuia la consumatori. Drept 

consecinta a economiei de combustibil apare nemijlocit, si reducerea emisilor de noxe si a 

emisiei de CO2, mai ales, in cazul in care se folosesc combustibili cu raport C/H mai 

redus, cum ar fi gazul metan.  

In functie de instalatiile cu care sunt echipate, centralele de cogenerare sunt clasificate in modul 

următor: 

a) Ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de căldură 

b) Turbina cu abur cu contrapresiune 

c) Turbina cu abur cu condensaţie 

d) Turbina cu gaze, cu recuperare de căldură 

e) Motor cu ardere internă 

f) Microturbine 

g) Motoare Stirling 

h) Pile de combustie 

i) Motoare cu abur 

j) Cicluri Rankine 
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k) Orice alt tip de tehnologie, sau combinaţie dintre acestea, care cade sub incidenţa 

definiţiilor prezentate. 

 

2. Centrale de cogenerare cu turbine cu abur  

 

2.1. Clasificare  

 

Centrala de cogenerare cu turbină cu abur este una dintre tehnologiile clasice utilizate în domeniu 

energetic, funcţionând după un ciclu Rankine-Hirn. În funcţie de presiunea la care este eliberat 

aburul din turbină, centrale de cogenerare cu turbine cu abur se împart în două mari categorii: 

1. Centrale de cogenerare cu turbină cu abur cu contrapresiune;  

2. Centrale de cogenerare cu turbină cu condensaţie şi priză reglabilă. 

 

2.2. Descriere  

 

2.2.1. Centrale de cogenerare cu turbina cu abur cu contrapresiune 

 

 Turbina cu contrapresiune constituie o dezvoltare a tipului de turbina cu condensație pe 

partea de prelevare a aburului pentru consum termic.  

 Turbinele evacuează aburul la presiuni mai mari decât presiunea atmosferică, pentru a fi 

utilizat în procese tehnologice sau pentru termoficare urbană. Astfel,  întreg debitul de abur admis în 

turbină este destins numai parţial, până la parametri convenabili pentru consumatorul termic căruia îi 

este livrat. Randamentul acestor turbine este mai mare decât al celor cu condensaţie, instalaţia este 

mai simplă lipsind circuitul de răcire, dar funcţionarea turbinei este dependentă de cererea de căldură 

a consumatorului. Turbina cu abur ofera avantajul in cazul centralelor de cogenerare cand cererea de 

energie electrică este mică comperativ cu cererea de căldură. Raportul căldură/electricitate este mai 

mare decât în cazul turbinelor cu conensatie pură. Puterea electrică acestor blocuri energetice 

depășește rareori 50 MW. Stadiul de dezvoltare tehnologică al instalaiilor cu turbine cu abur a ajuns 

la maturitate, fiind implementate, până la limita economică admisibilă.[8].  

 

2.2.2. Centrale de cogenerare cu turbina cu abur cu condensație și priză reglabilă 

 

Turbinele cu abur cu condensatie si cu priză reglabilă elimină neajunsul turbinelor cu abur cu 

contrapresiune, anume lipsa consumatorului de căldură. Turbinele cu abur au in mod obişnuit, una 

sau două prize reglabile care permit adaptarea furnizării de căldură în funcţie de cererea variabilă a 

consumatorului termic. În cazul acestor turbine, sarcina termică se poate realiza prin extragerea de 

abur în una sau mai multe trepte, la parametrii de presiune şi temperatură doriţi. Aceste turbine 

acoperă un domeniu larg de variaţie a sarcinii electrice şi termice, fiind foarte flexibile în 

exploatare[2]. Gradul de independenţă a puterii electrice produsă fată de căldura livrată depinde de 

condiţiile constructive ale turbinei. Aceasta se referă la modul de dimensionare a corpului turbinei de 

după priza reglabilă – respectiv a ”C.J.P. sau coada de condensaţie”. In functie de acest mod de 

dimensionare independenţa puterii electrice produsă fata de caldura electrica livrata poate fi mai 

mică sau mai mare. Turbina permite ca, la încărcări termice parţiale să producă puteri electrice mai 

mari decât cele determinate strict de aceste încărcări. Plusul de putere este obţinut în regim de 

condensaţie, cu un consum specific de căldură mult mai mare decât cel aferent puterii electrice 

obţinută strict de incarcare termica [5]. 

 

 

 

 



Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

 

Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Cod. 060042 

Bucureşti  - ROMÂNIA 

Telefon: +40214029390; Fax: +40214029675 

 

6 

 

2.3. Principiu de funcționare 

 

2.3.1. Centrale de cogenerare cu T.A. cu contrapresiune. 

 

Centrala de cogenerare  cu turbina cu abur (Figura.1.) se compune dintr-un cazan de abur în care se 

poate arde aproape orice tip de combustibil. Cazanul produce abur viu care se destinde într-o turbina. 

Turbina cu abur antreneaza un generator electric care produce energie electrică. Sursa rece a ciclului 

poate fi un schimbator de caldură (cazul turbinei cu contrapresiune) în care se încălzește agentul 

termic (folosit pentru încălzire sau pentru alte scopuri tehnologice) sau un condensator, în cazul 

turbinei cu abur cu condensație și prize reglabile.  Energia termică este extrasă prin una sau două 

prize de abur ale turbinei care alimentează consumatorii termici (caznici sau industriali). Aceste 

instalații se pretează la puteri mari avand o fiabilitate ridicată și pot folosi orice fel de combustibil 

(solizi, lichizi, gazosi). La puteri mici randamentul electric scade sensibil. Turbinele cu abur cu 

contrapresiune funcționează dupa cererea de caldură, respectiv producția de energie electrică este  

depinde în mod direct de cererea de caldură. Acest aspect constituie un principal dezavantaj al 

turbinelor cu contrapresiune [5]. Puterea electrică livrată de aceasta este strict dependentă de debitul 

de abur furnizat, ceea ce implică funcționarea interconectată cu sistemul energetic. Regimul de lucru 

este dictat de consumul de căldură si grupul poate fi folosit la baza curbei de sarcină. Turbina cu 

contrapresiune este o masină constructivă simplă si ieftină. Din această cauză ea este folosită pentru: 

• Cotei de debit constant, cerută de consumatorii termici importanti; 

• Instalații de mică importanță, a căror putere nu este neapărat necesar sa fie asigurată 

pentru sistem. 

 

 
Fig.1. Schema simpla de principiu a unei instalaţii de cogenerare cu 

TA cu contrapresiune 
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Fig.2. Schemele turbinelor cu abu cu contrapresiune 

O indenpendenta limitata intre puterea electrica si debitul de caldura se poate obtine intercaland intre 

iesirea din turbina si un consumator, un acumulator de caldura.  Acesta contine un volum de apa in 

contact cu o perna de abur. 

 

 In momentul cand debitul spre consumator Dc este mai redus decat debitul din turbina DT a carei 

reglare este dictata de sarcina electrica, presiunea in acumulator creste si o parte din abur 

condenseaza, incalzind volumul de apa pana la noua entalpie de saturatie.  

Cand consumul de abur depaseste productia, presiunea scade si o parte din apa acumulatorului se 

vaporizeaza. Consumatorul este racordat la presunea p2’ prin intermediul unui regulator de presiune, 

in timp ce lucreaza cu o contrapresiune variabila p’2. Deoarece p’2 > p2 rezulta ca introducerea 

acumulatorului atrage dupa sine o micsorare a indicelui de termoficare si, deci, a eficientei. In cazul 

in care consumatorul de caldura are nevoie de doua presiuni de abur, diferite intre ele, acestea se 

poate obtine prin folosirea a doua turbine de contrapresiune distincte sau printr-un grup de 

contrapresiune si priza reglabila [10]. 

 

2.3.2. Centrale de cogenerare cu T.A. cu condensație și priză reglabilă. 

 

Functionarea turbinelor cu condensatie si prize reglabile, in sistemul energetic, este independenta de 

cererea de abur a consumatorului; ele pot avea o inifinitate de regimuri de lucru, dupa puterea 

electrica si debitul cerut. Randamentul intern al turbinelor cu condensatie si priza reglabila este mai 

coborat deoarece: a.) fiecare regulator de priza constituie o rezistenta in calea curgerii aburului si 

cauzeaza o pierdere de sarcina prin laminare; b.) turbina cu prize reglabile are corpurile dimensionate 

pentru situatia limita in care cererea de abur pe priza este maxima. In numeroase perioade corpurile 

nu functioneaza cu debitul maxim si, de aceea, randamentul intern este si mai scazut. 

Regimurile limita ale turbinei cu condensatie si o priza reglabila pot fi puse in evidenta prin analiza 

din figura (Fig.3.) de mai jos.  
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Fig.3. Regimurile limita ale turbinei de condensatie si priza reglabila 

 

Pentru simplificare, s-au neglijat debitele de abur pentru preincalzirea apei de alimentare. Puterea 

disponibila in regim de condensatie Pk obtinuta cand prin corpul de joasa presiune trece debitul 

maxim Dk max depinde de dimensionare acestuia. Puterea poate fi mai mica, egala sau mai mare decat 

puterea disponibila in regim de termoficare.  

Functionand in regim de condensatie, grupul va avea un consum specific mai mare decat grupul de 

condensatie pura cu aceeasi parametri initiali si finali. Puterea disponibila a turbinei, in regim de 

termoficare este data, exclusiv, de corpul de inalta presiune, in cel de joasa presiune circuland numai 

un debit minim de abur DKO necesar mentinerii temperaturii paletajului (racirii lui). Consumul de 

caldura in regim este mai mare al turbinei in regim de termoficare cu valoarea QKO’ corespunzator 

debitului DKO’ iar Q1=QT+QKO [kJ]. Puterea electrica disponibila maxima are loc in momentul cand 

amandoua corpurile sunt complet incarcate cu abur, iar la priza se da consumatorului diferenta de 

debit Dp = D1 max – Dk max; aceasta turbina constituie pentru sistemul energetic un mijloc de a avea o 

rezerva calda de putere de varf, folosita imediat, in masura in care consumatorul de caldura poate fi 

redus temporar ( situatie posibila pentru consumatorii de caldura pentru incalzire). Se defineste 

puterea aditionala Pad diferenta: Pad = Pmax – PT [kW]. Marimea puterii aditionala si regimul cu putere 

maxima depind de dimensionarea partii de condensatie a turbinii (Dk) si de dimensionarea corpului 

de inalta presiune (D1). 
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  În funcție de dimensionare turbinei cu abur, puterea electrica produsă fata de caldura electrica 

livrata poate fi mai mică sau mai mare. Turbina cu abur permite ca la încărcări termice parţiale să 

producă puteri electrice mai mari decât cele determinate strict de aceste încărcări. Plusul de putere 

este obţinut în regim de condensaţie, cu un consum specific de căldură mult mai mare decât cel 

aferent puterii electrice obţinută strict de incarcare termica.  Turbinele cu abur cu o singura priza 

reglabila alimenteaza de la priza reglabila un schimbator de caldura care produce apa fierbinte 

folosita pentru alimentarea cu caldura a consumatorilor urbani si tertiari. Turbinele cu abur cu doua 

prize reglabile alimenteaza de la priza raglabila inferioara un schimbator de caldura care produce apa 

fierbinte folosita pentru alimentarea cu caldura a consumatorilor urbani si tertiari iar, de la cea 

superioara fie consumatori industriali, fie schimbatoare de caldura folosite in serie cu schimbatoarele 

racordate de priza reglabila inferioara a turbinei si care alimenteaza impreuna consumatorii urbani.  

 

Turbinele cu condensaţie şi prize reglabile pot funcţiona în doua regimuri caracteristice: 

• în regim de cogenerare după graficul termic; în acest caz cererea de căldură este aceea 

care dictează funcţionarea turbinei, iar puterea electrică este funcţie de debitul de căldură 

livrat la priza turbinei; 

• în regim de cogenerare după graficul electric ; în acest caz funcţionarea turbinei este 

dictată; simultan atat de cererea electrica cat si de cea de caldura. Puterea electrica 

obtinuta in acest regim este mai mare decat la functionarea dupa graficul termic pentru 

aceiasi caldura livrata. Regimul de condensaţie pură este un caz particular al acestui 

regim, corespunzator unei calduri livrate nule[5]. 

 

Avantaje pentru instalațiile cu turbine cu abur: 

• utilizează ca agent de lucru apa, care se transformă pe parcursul ciclului în abur, deci un 

agent ne-toxic, ne-poluant și larg răspândit în natură; 

• căderea de entalpie a aburului, de ordinul a 400 kJ/kg, permite realizarea turbinelor cu 

abur cu puteri unitare foarte mari, ajungându-se astăzi până la 1500 MW; 

 
Fig.2. Schema de principiu a C.T.E. de termoficare in condensatie si priza reglabila: 
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• arderea realizându-se în instalații separate (cazane) și ne-existând amestec între fluidul de 

lucru (abur) și gazele arse, ca în cazul turbinei cu gaze, se poate utiliza orice tip de 

combustibil. Acest avantaj face deosebit de interesantă utilizarea drept combustibil a 

cărbunilor inferiori sau a oricăror deșeuri ce întrețin arderea (de exemplu deșeuri 

menajere); 

• prezintă solicitări termice reduse, având durate de viață ridicate și revizii tehnice relativ 

rare. Se citează în literatura de specialitate cazuri în care turbinele cu abur au funcționat 

nouă ani fără întrerupere. 

 

Dezavantaje și limitări: 

• au randament termodinamic relativ scăzut datorită valorii coborâte a temperaturii maxime 

din ciclu, temperatură care este în mare parte dictată de temperatura de fierbere a apei în 

transformarea apă-abur; 

• sunt instalații voluminoase, scumpe (mai scumpe decât instalațiile cu motoare de aceeași 

putere electrică), cu foarte multe instalații anexă; 

• au nevoie de timp de pornire foarte mare, de la 3 la 5 ore, necesar transformării apei în 

abur și aducerii echipamentelor în stare normală de lucru; 

• necesită debite de răcire mari, dacă turbinele sunt cu condensație; 

• sunt sensibile la încărcări parțiale, din punct de vedere al randamentului relativ intern al 

turbinei cu abur; 

• consumuri proprii mari, mai ales în cazul turbinelor cu abur cu condensație și priză, și la 

folosirea combustibilului solid; 

• cheltuieli de exploatare și mentenanță ridicate. 

 

3. Centrale de cogenerare cu turbine cu gaze recuperative 

 

Instalatia cu turbina cu gaz (ITG) este o masina termica ce realizeaza conversia 

energiei chimice in energie mecanica, utilizand ca agent termic un gaz.  Gazele utilizate frecvent in 

acest scop sunt: aer, gaze de ardere, dioxid de carbon, heliu, etc. Ciclu termodinamic, dupa care 

evolueaza instalatiile moderne cu turbine cu gaz, este ciclu Brayton, intalnit in literatura de 

specialitate si sub denumirea Joule. In figura de mai jos este prezentata, in coordonate T-S 

(temperatura – entropie), forma ciclului Brayton teoretic, pentru care se disting urmatoarele 

transformatii termodinamice:  

 

1 – 2 Compresie izentropica 3 – 4 Destindere izentropica 

2 – 3 Incalzire izobara 4 – 1 Racire izobara  
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Fig. 5. Ciclu Brayton teoretic 

 

 Din punct de vedere al modului de interactiune intre agentul termic si produsele de combustie 

corespunzatoare sursei calde a ciclului se desting: ITG in circuit deschis si ITG in circuit inchis. 

 

3.1. Clasificare 

 

Turbinele cu gaze au fost iniţial concepute pentru aviaţie, dar în timp companiile constructoare de 

turbine cu gaze au făcut mici modificări la aceste turbine şi le-au adaptat pentru scopuri energetice; 

astfel de turbine cu gaze se numesc «aeroderivative». După dezvoltarea acestei tehnologii, 

companiile constructoare au început să producă turbine cu gaze special dedicate aplicaţiilor 

energetice; astfel de turbine cu gaze se numesc «heavy-duty». Principala caracteristica tehnica care 

diferentiaza cele doua tipuri constructive il constituie turatia. Astfel, turbinele cu gaze «heavy-duty» 

functioneaza la o turatie de 3000/3600 rot/min, generatorul electric fiind antrenat direct de turbina cu 

gaze, pe cand turbinele cu gaze aeroderivative functioneaza la turatii mult mai mari (de regula peste 

10000 rot/min), antrenarea generatorului electric facandu-se prin intermediul unui reductor de 

turatie. 

 

• Aeroderivative 

• heavy-duty  

 

3.2.Descriere sumară 

In cazul turbinelor cu gaze producerea de căldură într-o astfel de instalaţie are în loc cazanul 

recuperator care foloseşte căldura sensibilă a gazelor de ardere pentru prepararea agentului termic la 

parametrii necesari impusi de consumator. În cazanul recuperator (C.R.) se poate produce apă caldă, 

apă fierbinte şi abur la diverse nivele de presiune. Cazanul recuperator poate fi echipat şi cu o 

instalaţie de postardere, care permite creşterea cantităţii de căldură produsă în centrală. Instalaţia de 

postardere împreună cu cazanele de apă fierbinte reprezintă instalaţiile care acoperă cererea de vârf. 

In unele cazuri, cazanul recuperator este prevazut si cu un ventilator auxiliar, ele devenind instalatie 

de rezerva pentru alimentarea consumatorilor de caldura in cazul stationarii turbinei cu gaze din 

diferite motive (avarii, lucrari de intretinere curenta etc).  
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3.3.Principiu de funcționare: 

 

3.3.1. ITG – in circuit deschis 

Agentul de lucru se amesteca cu produsele de combustie la sursa calda si apoi se destind impreuna in 

turbina pentru a fi ulterior esapate in atmosfera. Inchiderea ciclului se realizeaza prin intermediul 

atmosferei care reprezinta in acelasi timp si sursa rece a ciclului. Schema de principiu pentru ITG in 

circuit deschis si procesul real in coordonate T-s se prezinta urmatoarele transformari: 

➢ 0 – 1 caderea de presiune (laminare) in filtrul de aspiratie a aerului in compresor; 

➢ 1 – 2  compresia politropa ini compresie (K); 

➢ 2 – 3 ardere in camera de combustie, cu pierdere de sarcina (CA); 

➢ 3 – 4 destindere politropica in turbina de gaz (T); 

➢ 4 – 5 pierdere de sarcina (laminare) in amorizorul de zgomot (AZ) 

 

Modul de functionare a ITG in circuit deschis poate fi descris astfel: aerul este aspirat de compresor 

prin intermediul unui filtru de aer FA, care are rolul de a opri eventualele impuritati mecanice ceea 

ce ar duce la degradarea paletajului compresorului; dupa ce este comprimat, aerul patrunde in camera 

de combustie unde se amesteca cu combustibilul. Energia necesara compresiei este furnizata de 

turbina de gaz (compresorul si turbina de gaz sunt dispuse pe aceeasi linie de arbori).  

Produsele de ardere ies din camera de combustie si se destind in turbina de gaz producand lucru 

mecanic. O parte din lucru mecanic produs este utilizat pentru antrenarea compresorului iar cealalta 

parte este transmisa catre generatorul electric; gazele de ardere sunt esapate in atmosfera prin 

intermediul unui amortizor de zgomot care are rolul de a reduce poluarea fonica; cand turbina de gaz 

intra in componenta unui cilcu combinat gaz-abur, rolul AZ este indeplinit de cazanul de abur. 

  

 

Fig. 6 . Schema de principiu pentru ITG in circuit deschis. 

 

3.3.2. ITG – in circuit inchis 

Turbina de gaz in circuit inchis urmareste: 

• Aproprierea ciclului turbinei de gaz de ciclu ideal Carnot prin raciri si incalzirii 

repetate in timpul compresiei si al destinderii 

• Folosirea unui mediu de lucru perfect curat pentru compresor si turbina; 

• Realizarea ciclului cu presiuni ridicate, cu ajutorul carora sa se reduca volumul 

specific al gazelor, dimensiunile masinii si sa se poate spori puterea unitara; 

• Folosirea oricarui combustibil pentru sursa calda; 

 

Turbina de gaz in circuit inchis este o instalatie cu ardere externa, la care transmisia de caldura de la 

gazele de ardere la mediul de lucru se face prin suprafata metalica a unui cazan de aer cald. 
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Intrebuintarea unor raciri si incalziri multiple nu a fost posibila in practica, turbina in circuit inchis 

realizandu-se in doua trepte de compresie si una, cel mult doua, trepte de destindere, dar fara 

incalzire intermediara, asa cum este prezentat in figura de mai jos.  

 
Fig.7. Turbina cu circuit inchis 12,5 MW (Siemens) 

 

Cele doua trepte de comprimare au intre ele un racitor de aer, combinat au intre ele un racitor de aer, 

combinat cu un recuperator de caldura pentru termoficare.  

Aerul comprimat se incalzeste suplimentar in schimbatorul de caldura recuperativ, apoi in cazanul de 

aer cald si se destinde in turbina. Turbina are o turatie mai mare de 3000 rot/min si antreneaza 

generatorul printr-un reductor de turatie. Aerul care paraseste turbina traverseaza din nou 

recuperatorul 6 si se raceste apoi in racitoare 10 si 11, reluandu-si parcursul in circuit inchis. 

 Instalatia are nevoie de apa pentru racirea aerului dupa iesirea din recuperator aerului dupa 

iesirea din recuperator si intre treptele de presiune. Necesarul de apa de racire este de trei ori mai mic 

decat la turbinele cu abur. In cazul ITG in circuit inchis masa de agent termic se conserva in 

interiorul ciclui, deci se pot utiliza in acest scop gaze mai scumpe dar cu proprietati termodinamice 

mai bune: CO2, He. 

  Instalatia are nevoie de apa pentru racirea aerului dupa iesirea din recuperator s 

intre treptele de presiune. Necesarul de apa de racire este de trei ori mai mic decat la turbinele cu 

abur.   

In cazul ITG in circuit inchis masa de agent termic se conserva in interiorul ciclului, deci se pot 

utiliza in acest scop gaze mai scumpe dar cu proprietati termodinamice mai bune: CO2, He.  La 

turbinele de gaz, recuperarea de caldura pentru livrare la consumatori externi se face la iesirea 

gazelor din turbina si la racirile intermediare intre treptele de comprimare. Schema unei instalatii 

prevazuta cu schimbatoare de caldura pentru termoficare adaptate unei turbine cu gaz in circuit 

deschis pe doua axe este prezentata in figura de mai jos. Recuperarea interna de caldura, cu ajutorul 

schimbatorului de caldura 5, reducand temperatura gazelor de ardere de la punctul J la K, micsoreaza 

cantitatea de caldura QRG pentru termoficare. In perioadele cand nu exista consum termic, suprafata 

de schimb de caldura din gazele de ardere se ocoleste prin by-pass-ul 12. 

Cazanul recuperator poate avea o ardere suplimentara folosind excesul de aer din gazele de ardere 

sau poate functiona independent, chiar daca turbina de gaz este oprita. In acest caz, cazanul primeste 

aerul de ardere cu ajutorul ventilatorului special 11. Recuperarea caldurii se fac in modul cel mai 

usor cu ajutorul apei fierbinti, instalatia pretandus-se ca sursa de caldura pentru termoficare urbana. 

Cantitatea de caldura recuperata depinde de nivelul de temperatura de pe conducta de intoarcere a 

retelei de temperatura aerului exterior. Cantitatile de caldura recuperabila din gazele de ardere si de 

la racirea intermediara sunt puse in evidenta prin suprafetele hasurate QRG si QRR din digrama T-S a 

ciclului reprezentata in figura de mai jos.  
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Turbinele cu gaze sunt maşini termice care 

realizează conversia energiei chimice în energie mecanică, utilizând ca fluid motor gazele rezultate 

prin arderea directă a combustbilului în flux de aer în exces comprimat. 

 

 

Puterea produsă de 

destinderea în turbină şi cea consumată de compresor sunt direct proporţionale cu temperatura 

absolută a gazelor de ardere ce trec prin turbină. De aceea se doreşte utilizarea TG la cea mai mare 

temperatură a gazelor posibilă. TG pot fi folosite atât ca instalaţii de bază şi semibază, cât şi ca 

instalaţii de vârf sau de rezervă. Un mare avantaj în cazul acestor turbine îl reprezintă investiţiile 

necesare cu 50 – 60 % mai mici ca cele în TA de aceeaşi capacitate. În ceea ce priveşte cogenerarea, 

TG sunt folosite mai ales în cicluri combinate TG-TA. Din punct de vedere al modului de 

interacţiune între agentul termic şi gazele de ardere se disting instalaţii cu TG în circuit deschis, 

respectiv în circuit închis.  Trebuie menţionat faptul că TG au excese de aer în camera de ardere de 

4–6 sau chiar mai mult. În aceste condiţii gazele de ardere pot fi folosite drept comburant. 

 
Fig.8. Diagrama T-S al ITG 

 
Fig. 9. Schema termică de principiu ale CCG cu TG şi cazan 

recuperator cu ardere suplimentară (conform [Athanasovici, și alții, 

2010]) 
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Astfel, cazanele recuperatoare pot fi transformate în instalaţii termice de vârf prin introducerea de 

combustibil suplimentar care să ardă cu gazele de ardere. În acest caz se numesc cazan recuperator 

cu post-ardere (CRPA). Dacă se doreşte o cantitate mai mare de căldură decât poate CR oferi, se 

poate introduce în cazan combustibil şi aer suplimentar de ardere, transformându-se într-un cazan 

recuperator cu ardere suplimentară.  Ca instalaţii de vârf se pot folosi CAF-uri sau cazane de abur, în 

funcţie de necesităţiile consumatorului.[Athanasovici, și alții, 2010].[9] 

 

Avantaje instalațiile cu turbine cu gaze: 

• utilizează ca agent de lucru aerul, element întâlnit nelimitat în natură, ne-toxic, ne-

poluant, gratis și la îndemână; 

• datorită curgerii continue a gazului prin mașină și a vitezelor mari ale fluidului se pot 

obține puteri unitare mari cu echipamente puțin voluminoase; 

• temperatura de intrare în turbină ridicată (900-1300 0C), obținându-se o creștere a 

temperaturii inițiale a ciclului termodinamic, cu creștere corespunzătoare a randamentului 

termic; 

• se obține direct mișcarea rotativă, fără mecanismul bielă - manivelă; 

• au un mers lin, fără trepidații; 

• au o pornire rapidă (12-20 minute); 

• necesită debite mici de apă de răcire; 

• cheltuieli de exploatarea și mentenanță reduse. 

 

Dezavantaje și limitări: 

• gazul fiind în curgere continuă, secțiunea de intrare în turbină (după camera de ardere) 

este solicitată termic permanent la temperatura maximă din ciclu (tehnologia actuală 

permite atingerea unor temperaturi maxime de cca. 1300 0C). Limitarea temperaturii 

maxime din ciclu limitează respectiv și randamentul termodinamic, și impune utilizarea 

unor materiale speciale, rezistente la temperaturi foarte înalte, scumpe și obținute prin 

tehnologii speciale; 

• fiecare fază a ciclului desfășurându-se separat în alt echipament, (compresia în 

compresor, arderea în camera de ardere, destinderea în turbină) au loc pierderi 

suplimentare corespunzătoare randamentelor echipamentelor respective; 

• energia mecanică consumată de compresor este de cca. 50% din aceea produsă de turbină; 

• la pornire are nevoie de o instalație anexă (motor de pornire), care să comprime aerul 

până ce turbina propriu-zisă poate acționa compresorul; 

• utilizarea aerului ca agent de lucru limitează căderile de entalpie la cca. 80 kJ/kg pentru 

turbinele 

 

4. Centrale de cogenerare cu  motoare cu ardere interna 

 

Centralele de cogenerare cu motoare Diesel se folosesc pentru alimentarea unor consumatori mai 

mici de energie termica. Se recupereaza caldura din circuite de racire si de ungere a motoarelor si din 

gazele de ardere. Pana nu de mult moarele Disesel erau folosite in centrale doar pentru producerea de 

energie electrica constituind grupuri electrogene de rezerva. Datorita compactizarii, simplitatii in 

exploatare si a sigurantei in alimentare cu energie electrica si termica, acest tip de centrala este din ce 

in ce mai des folosit in zone cu necesar relativ scazut de energie termica. 
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4.1. Clasificare din punct de vedere al recuperari energiei termice 

 

In cazul motoarelor cu ardere interna producerea de căldură într-o astfel de instalație se face prin trei 

tipuri de recuperare: 

• recuperarea căldurii de înaltă temperatură din gazele de ardere ; prin această recuperare se 

poate produce apă fierbinte sau abur ; 

• recuperarea căldurii de medie temperatură din răcirea blocului motor ; prin această recuperare 

se poate produce apă caldă sau chiar apă fierbinte dar la temperaturi puțin peste 100 °C ; 

• recuperarea căldurii de joasă temperatură din răcirea uleiului de ungere si a aerului de ardere 

(in cazul motoarelor supra-alimentate) ; prin această recuperare se poate produce apă caldă. 

 

4.2. Descriere sumară 

 

Ciclul motoarelor termice folosite pentru cogenerare se deosebeşte de ciclul clasic de cogenerare cu 

turbine prin următoarele: pe parcursul ciclului de producere a lucrului mecanic, agentul de lucru nu 

îşi schimbă starea de agregare; producerea energiei termice 3se realizează cu schimbătoare 

recuperative; se considera că în cazul recuperării de căldura din gazele de ardere, nu toată căldura 

poate fi recuperată; existenţa recuperatorului de căldură pe traseul gazelor de ardere introduce o 

cădere suplimentară de presiune ce va influenţa lucrul mecanic produs de motor. Puterea motorului 

poate scădea cu cca. 1 -1,5%. Analiza soluţiei de cogenerare utilizând motoare termice se face in 

funcţie de tipul motorului, respectiv după tipul ciclului după care acesta va funcţiona. 

 

4.3. Principiu de funcționare al centralelor de cogenerare cu turbine cu gaze: 

 

Figura de mai jos prezintă schema de principiu a instalației de bază dintr-o centrală de cogenerare cu 

motor cu ardere internă. Pentru simplificare nu sunt prezentate instalatiile de varf si cele speciale de 

racire pentru evacuarea caldurii de joasa si medie temperatura. 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. 
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A - aer; Cb - combustibil; MAI - motor cu ardere internă; RU - racitor de ulei; GA - gaze 

de ardere; GE - generator electric; El - energie electrica; AF - apa fierbinte; PC - pompa 

de circulatie; SC – sch racire auxiliar. 

Fig. 10. Schema de principiu a unei centrale de cogenerare cu motor cu ardere internă 

După ce părăsesc motorul, gazele de ardere(GA) 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. 

 

4.4. Avantaje si Dezavantaje: 

 

Avantaje pentru motoarele termice: 

• arderea desfășurându-se în cilindri, cele două transformări (energia chimică a combustibilului 

în energie calorică, și energia calorică în lucru mecanic) se produc în același spațiu, rezultând 

o construcție compactă a motorului, cu dimensiuni și gabarite mai mici față de cazul 

turbinelor cu abur sau a turbinelor cu gaze de aceeași putere; 

• toate fazele ciclului desfășurându-se în același spațiu (cilindrii motorului) se pot atinge 

momentan temperaturi foarte înalte (chiar superioare a 2000 0C pentru câteva fracțiuni de 

secundă), crescând temperatura maximă a ciclului și deci randamentul termodinamic; 

• ocupă spații reduse, putându-se realiza sub formă de surse mobile de producere a energiei; 

• pornirea este rapidă (30 secunde-2 minute); necesitățile de apă de răcire sunt reduse; 

• randamentul termic este constant într-o plajă de valori a încărcării de 50 - 100 %; 

• gama de puteri electrice largă, de la zeci de kW la cca. 30 MW; 

• oferă posibilitatea funcționării mai multor motoare în sistem modular, cu avantaje legate de 

disponibilitatea în caz de avarie și funcționarea la sarcini parțiale. 
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Dezavantaje și limitări: 

• arderea desfășurându-se în motor, solicitările termice ale pieselor sunt foarte mari, ceea ce 

pune probleme suplimentare de răcire, conducând în același timp la uzuri rapide ale pieselor; 

• au puteri limitate (cca. 30 MW), prezintă trepidații relativ puternice; 

• necesită sistemul bielă-manivelă pentru transformarea mișcării liniare a pistonului în mișcare 

de rotație; 

• întreținere greoaie, cu multe sisteme anexe (răcire cu ulei, deci circuit special de ulei); 

• consumă doar combustibili superiori (motorină, gaz sau păcură cu conținut scăzut de sulf); 

• cost de exploatare ridicat. 

 

Tabel 1. Specificatii tehnice al tehnologiilor de cogenerare (ITA, ITG, MP). 

 

Marime 

CHP cu 

turbine cu 

abur 

CHP cu turbine cu 

gaze 

CHP cu motoare 

cu ardere 

internă 

Puterea electrică, MWel 0,5-250 0,5-250 0,01-30 

Combustibil Toți 

Gaz natural, propan, 

combustibil lichid 

ușor 

Gaz natural, 

biogaz, propan 

Randament electric (PCS), % 15-38 22-36 22-45 

Randament global (PCS), % 80 70-75 70-80 

Agent termic folosit pentru 

livrarea căldurii 

Abur JP, MP, 

IP ; apă 

fierbinte 

Abur JP, MP ; apă 

fierbinte 

Abur JP ; Apă 

fierbinte ; apă 

caldă 

Consum propriu de 

electricitate, % din producție 
3-12 2-5 2-3 

Producție specifică de 

electricitate, MWhel/MWht 
0,1-0,6 0,5-1 0,5-1,2 

Comportarea la sarcini 

parțiale 
Foarte bună Slabă Foarte bună 

Timp de pornire 1 h - 1 zi 10min -1 h 10 sec 

Disponibilitate Cca. 100 % 90-98 % 92-97 % 

Ore între 2 reparații capitale >50000 25000-50000 25000-50000 

Durata de viață, ani 25 15-20 10-15 

Presiunea gaz natural, kPa - 700-3500 7-310 

Zgomot Ridicat Moderat Ridicat 

Suprafata specifică, m2/MWt 60-130 10-30 50-110 

Perosnal, nr./unitate 5-30 2-8 1-3 

Investiția specifică, €/kWel 700-1800 600-1200 700-1800 

Costuri fixe de operare și 

mentenanță, % din investiție 

pe an 

1-5 1,5-3 1,5-2 

Costuri variabile de operare 

și mentenanță, €/MWhel 
2-5 4-8 6-14 
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4.5. Comparaţie între aceste trei tehnologii de bază, utilizând următoarele criterii de 

comparaţie: 

 

• Maturitatea tehnică. 

ITA au fără îndoială maturitatea tehnică cea mai mare, fiind exploatate de peste 100 ani. ITG şi 

IMAI, au o maturitate mult mai scurtă, utilizarea lor începând după anul 1920. Utilizarea pe scară 

largă în domeniul energetic (cogenerare) a început după anul 1920, în prezent aceste tehnologii 

câştigând teren, ele fiind utilizate cu succes în domeniul cogenerării de mică şi medie putere. 

• Tipul de combustibil care se poate utiliza. 

La ITA se poate utiliza orice fel de combustibil (inclusiv deşeurile menajere) deoarece arderea este 

externă. La ITG şi IMAI sunt utilizaţi numai combustibili superiori (combustibil gazos sau 

combustibil lichid uşor) deoarece arderea este internă. Particularitatea pentru ITG este că presiunea 

combustibilului trebuie să fie foarte ridicată de peste 15 bar. 

• Modul de realizarea al arderii şi de preluare a căldurii în ciclu, de la sursa caldă 

La ITA arderea este externă, agentul de lucru (aburul) nu vine în contact direct cu sursa de căldură 

(flacăra şi gazele de ardere). Deoarece arderea este atmosferică, se reduce încărcarea termică 

specifică, mărindu-se în acest fel volumul focarului. Transferul de căldură de la sursa de căldură la 

agentul motor are loc printr-o suprafaţă, mărindu-se în acest fel considerabil consumul de metal, şi 

impunându-se folosirea în zona fierbinte a ciclului a unor materiale speciale termorezistente la o 

temperatură mai mare decât cea a agentului motor. Acest lucru limitează posibilităţile de creştere a 

temperaturii medii superioare (Tms), deci a posibilităţii de creştere a randamentului ciclului. ITG şi 

IMAI utilizează arderea internă subpresiune. Agentul termic care rezultă din ardere (gazele de 

ardere) reprezintă şi fluidul motor. Pentru a limita procesele de roziune şi coroziune în instalaţie, este 

necesar a se utiliza combustibili superiori (combustibil gazos sau combustibil lichid uşor). Arderea 

internă sub presiune, în interioarul agentului de lucru (fluidul motor), majorează considerabil 

încărcarea termică specifică şi nu creează transfer de căldură prin suprafaţă. Din această cauză, la 

aceste instalaţii consumul de metal este cu mult mai redus, lucru care generează şi volum şi costuri 

specifice mai scăzute. În zona fierbinte a ciclului, materialele pot fi răcite la temperaturi inferioare 

agentului motor, ceea ce permite creşterea temperaturii medii superioare a ciclului, deci se permite 

creşterea randamentului ciclului termodinamic. 

 

• Agentul de lucru (fluidul motor) utilizat 

ITA utilizează ca agent de lucru apa (abur) care este ieftin, nepoluant, uşor de transportat şi stabil 

chimic. Căldura specifică şi căldura latentă de vaporizare este mare, cantităţile de căldură şi de lucru 

mecanic pe kg de fluid motor sunt mari, fapt care avantajează capacităţile de puteri mari şi foarte 

mari. ITG şi IMAI utilizează ca agent de lucru gazele de ardere care nu înregistrează schimbări ale 

stării de agregare. Deoarece comprină aerul la densităţi mici şi volume mari, necesită un lucru 

mecanic care reprezintă circa 50% din lucrul mecanic de destindere, deci se reduce lucrul mecanic 

net pe kg. Cantităţile de căldură şi de lucru mecani pe kg de fluid motor sunt mai mici, fapt ce 

limitează posibilităţile de creştere a puterii unitare. În concluzie, ITA se pretează la unităţi mari şi 

foarte mari, ITG şi IMAI la unităţi de puteri mai reduse. 

 

• Modul de parcurgere a instalaţiei de către fluidul motor 

La ITA şi ITG, care utilizează maşini de compresie (pompe şi compresoare) şi de destindere 

(turbine), cuirgerea fluidului motor este continuă, neavând şocuri în funcţionare. La IMAI, unde se 

foloseşte acelaşi tip de maşină şi pentru compresie şi pentru destindere (maşina cu piston) curgerea 

fluidului este discontinuă, înregistrându-se şocuri şi vibraţii periodice mari. De asemenea, sunt zone 

de frecare între componentele mecanice mult mai mari, motiv pentru care uzura în timp a acestor 

instalaţii este mult mai accentuată. Acesta este motivul pentru care durata de viaţă a motoarelor cu 

ardere internă este mai scăzută decât la celelalte două tipuri de echipamente energetice. Deoarece 
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curgerea fluidului este discontinuă, debitele de fluid motor sunt mai reduse decât la ITA şi ITG, 

motiv pentru care şi puterile unitare sunt mai reduse la IMAI. 

 

• 6.Modul “de închidere” al ciclului termodinamic şi influenţa  

Parametrilor climatici (externi) asupra performanţelor ciclului ITA lucrează în ciclu închis. Sursa 

caldă, respectiv cazanul, cu posibilităţi de creşterea temperaturii medii superioare limitate, încălzeşte 

fluidul motor (aburul) producând lucru mecanic. Destinderea are loc până aproape de temperatura 

mediului ambiant (la condensator), ceea ce permite realizarea unui randament bun al ciclului. Aburul 

condensat este preluat în ciclu, trecut prin sistemul de încălzire regenerativă, şi cu ajutorul pompei de 

alimentare este reintrodus în cazanul de abur, unde se reia ciclul. Funcţionând în ciclu închis, ciclul 

cu ITA practic nu este influenţat de factorii climatici. ITG şi IMAI lucrează în ciclu deschis, 

respectiv “închidrea” ciclului termodinamic se face prin atmosferă (se aspiră aerul de combustie din 

atmosferă şi se evacuează gazele de ardere în atmosferă). Din această cauză randamentul la ITG cât 

şi IMAI este influenţat de parametrii externi. Această influenţă este mai pronunţată la ITG, această 

instalaţie funcţionând cu excese de aer foarte mari (2,5). 

• Adaptarea ciclurilor termodinamice la cogenerare 

La ITA, căldura care rezultă din ciclu (căldura deşeu) fără a afecta randamentul acestuia (respectiv 

producţia de energie electrică) este neglijabilă. Pentru a adapta ITA la cogenerare, este necesar să se 

renunţe la o parte din lucru mecanic de destindere, pentru a utiliza această energie sub formă de 

căldură. La ITA cu condensaţie şi priză reglabilă, extragerea aburului la diverse nivele energetice 

privează ciclul de aportul suplimentar de lucru mecanic, deci practic se reduce producţia de energie 

electrică. La ITA cu contrapresiune, cu cât temperatura consumatorului termic este mai ridicată, cu 

atât creşte temperatura medie inferioară a ciclului (Tmi), reducându-se proporţional şi energia 

electrică produsă. Deci la ciclul cu abur, utilizarea cogenerării privează ciclul de aportul suplimentar 

de lucru mecanic, care se regăseşte sub formă de căldură. La ITG şi IMAI, cogenerarea este 

recuperativă, respectiv căldura recuperată din ciclu este o căldură deşeu, gradul de recuperare al 

acesteia în cogenerare neafectând cu nimic randamentul ciclului propriu-zis, respectiv producţia de 

energie electrică. La ITG aproape toată căldurii evacuate din ciclu are un potenţial termic ridicat 

(circa 500 oC), putându-se obţine agenţi termice cu temperaturi ridicate. La IMAI numai o parte din 

căldura evacuată din ciclu (circa 60%) este la un potenţial termic ridicat (circa 500 – 530 oC), 

respectiv căldura recuperată din gazele de ardere aevacuate, restul fiind recuperat la un potenţial 

termic mult mai scăzut, de 70-90 oC, reprezentând recuperarea căldurii din apa de răcire şi din răcirea 

uleiului de ungere. În concluzie, căldura recuperată din IMAI are un potenţial termic mai scăzut, 

putându-se obţine astfel agenţi termici de până la 120 oC. 

 

• Gabaritele şi suprafeţele ocupate 

ITA au gabaritele cele mai mari, având şi suprafeţele ocupate cele mai  mari. ITG şi IMAI sunt mult 

mai compacte, suprafeţele ocupate de acestea fiind mult mai reduse. 

 

• Adaptarea la sarcini variabile, la porniri şi la opriri 

ITA au o inerţie termică foarte mare, timpul de pornire fiind de ordinul orelor, depinzând direct 

proporţional de gabaritul şi de capacitatea, instalaţiei. Pornirile şi opririle afectează considerabil 

durata lor de viaţă. Nu se recomandă funcţionarea lor la sarcini parţiale. ITG pot funcţiona la sarcini 

parţiale, dar nu sub 70%, scăderea sub această valoare afectând în mod sensibil randamentul 

instalaţiei (randamentul electric). Numărul de porniri şi opriri este limitat. IMAI se adaptează cel mai 

bine la funcţionarea la sarcini parţiale, randamentul acestora nefiind afectat atât de mult de scăderea 

sarcinii, permiţându-se scăderea până la 50% (mai afectate la reducerea sarcinii sunt motoarele IMAI 

cu supraalimentare). Pornirile şi opririle nu afectează în mod sensibil durata lor de viaţă. 

 

• Investiţiile specifice  
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Investiţiile specifice cele mai ridicate se înregistrează la ITA, mai scăzute la ITG şi cele mai scăzute 

la IMAI.[11] 

 

5. Instalaţii frigorifice cu compresie mecanică de vapori (IFCMV) 

 

Instalaţiile frigorifice şi pompele de căldură, sunt maşini termice care au rolul de a prelua căldură de 

la un mediu având temperatura mai scăzută şi de a o ceda unui mediu având temperatura mai 

ridicată[12]. Instalaţiile frigorifice cu compresie mecanică de vapori se folosesc pentru obţinerea 

unor temperaturi, în general în intervalul -20..-90ºC.[13]. 

Instalaţiile frigorifice cu două şi trei trepte de compresie se utilizează în general în domeniul -30-

60º, folosindu-se un singur agent de lucru. Instalaţiile frigorifice în cascadă (două sau trei) sunt 

utilizate pentru obţinerea unor nivele de frig de -70-90ºC, cascadele fiind parcurse de agenţi 

frigorifici diferiţii. Avantajul instalaţiilor frigorifice cu compresie constă în aceea că, la schimbarea 

stării de agregare prin vaporizare şi condensare, coeficienţii de transfer de căldură au valori ridicate, 

astfel că schimbătoarele de căldură din circuitul frigorific pot fi dimensionate în condiţii economice. 

În plus, aceste două procese sunt izoterme în cazul fluidelor pure, ceea ce face posibilă reducerea 

pierderilor datorită ireversibilităţii transferului de căldură între agentul frigorific utilizat şi cele două 

surse de căldură, prin menţinerea diferenţelor minime de temperatură în limite acceptabile. [14]. 

 

a.) Clasificarea IFCMV 

1. cu compresie într-o singură treaptă; 

2. cu compresie în două trepte; 

3. cu comprimare în trei trepte; 

4. în cascadă 

 

• IFC cu o treaptă de compresie sunt utilizate pentru realizarea unor temperaturi de 

vaporizare tv = - 25...30°C, utilizând ca agenţi frigorifici freonii sau amoniacul. 

Presiunea de vaporizare (pv=pjp) trebuie să fie superioară presiunii atmosferice, iar 

aceea de condensare (pc≈pip), inferioară valorii de 16 bar. Raportul de compresie este 

de cca. 8...10, la freoni şi 6...8, la amoniac. Dimensiunile compresorului sunt mai mari 

în cazul freonilor decât pentru amoniac. Ca urmare, în instalaţiile cu putere frigorifică 

(Qv) mică şi medie, se recomandă freonii (au puteri frigorifice volumice mici); în 

schimb, la IFC cu puteri mari, sau utilizate pentru realizarea unor temperaturi de 

vaporizare (tv )reduse, se recomandă amoniacul (are putere frigorific ă volumică 

mare). 

• IFC cu compresie multiplă , se justifică atunci când consumatorul de frig necesită o 

temperatură scăzută, ceea ce impune realizarea unei temperaturi de vaporizare (tv) mai 

coborâtă, adică o diferenţă ΔtIFC=Tc-Tv  cât mai mare. Cum temperatura mediului 

ambiant (tac), care fixeaz ă temperatura (tc) şi presiunea(pc=pip), este constantă rezultă 

că trebuie să crească raportul de compresie (πc) al compresorului, care poate depăşi 

valorile maxime recomandate (  

πc 
max=10 la freoni şi πc 

max=8 max la amoniac). Ca urmare, compresia într-o singură treaptă ar 

conduce la o eficienţă energetică redusă , influenţând direct şi capacitatea frigorifică Qv a 

compresorului (prin randamentul s ă u volumetric redus). De asemenea, la ie ş irea din compresor, va 

mari temperatura de supraîncălzire a vaporilor la valori periculoase. Pentru limitarea acestor 

dezavantaje, se recomand ă compresia agentului frigorific în mai multe trepte înseriate, cu răciri 

intermediare. În acest fel, pentru fiecare treaptă de compresie, aspiraţia vaporilor de agent frigorific 

se va face de la o stare cât mai apropiată de saturaţie. Cele mai utilizate sunt IFC cu două trepte de 

compresie, unde se pot obţine temperaturi de vaporizare minime tv = - 65°C, la freoni şi - 50°C, la 

amoniac[23]. 
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b.) Descriere sumara 

 

Cel mai răspândit mod de producere a frigului în procesele industriale este bine cunoscutul ciclu al 

IFC, în care un fluid este comprimat, condensat şi se vaporizează într-un sistem închis. 

 

Ciclul IFC constă în următoarele: 

1. agentul frigorific de JP, sub formă de vapori saturaţi uscaţi (1), este comprimat în 

compresor de la presiunea pjp (din vaporizator), la pip (din condensator); 

2. ca urmare a creşterii presiunii, vaporii de agent frigorific se condensează în Cd, 

eliberând în mediul înconjurător căldura Q c (apei, sau aerului), la temperatura 

constantă de condensare (tac = 30...40°C); 

3. agentul frigorific, în stare lichidă, la IP (presiunea din Cd) se destinde în VL, 

vaporizându-se; la presiunea coborâtă de după VL (pjp ),  

4. agentul frigorific în stare de vapori umezi, în vaporizator preia căldura Q v , răcind un 

alt agent termic (apă, aer), la temperatura de răcire t ar = 0,5...10°C; în stare de vapori 

saturaţi uscaţi de JP (pjp ), reintră în compresorul C 

 
Figura 11. Schema de principiu a IFC: C - compresor mecanic; Cd - condensator; 

VL - ventil de laminare; V - vaporizator; 1 – agent frigorific (vapori saturaţi 

uscaţi - joasă presiune); 2 - agent frigorific (vapori supraîncălziţi - înaltă 

presiune); 3 agent frigorific - condensat; 4 - agent frigorific (vapori umezi - 

joasă presiune); 5 - apă răcită în IFC (t ar = 0,5 ... 10°C); 6 - apă caldă 

(t ac = 30 ... 40°C); W - energie (lucru mecanic) pentru antrenarea 

compresorului; Q c - căldură cedată în condensator; Q v - căldură preluată 

(frig livrat) în vaporizator 

 

Eficienta energetica (coeficientul de performanta) al IFC este data de: 

 

• COPIFC  = Qv/W 

Unde:  

Qv + Q = Qc 

 

In cazul ciclului teoretic: 
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• COP t IFC  = Tv/Tc-Tv 

 

în care Tc şi Tv reprezintă temperatura de condensare , respectiv de vaporizare, în K. 

 

c.) Agenţi frigorifici 

 

În funcţie de temperatura de răcire, de mărimea fluxului de căldură extras, de domeniul de utilizare al 

frigului produs, se folosesc mai mulţi agenţi frigorifici  (peste 30). 

Dintre agenţii frigorifici, cei mai utilizaţi sunt amoniacul şi freonii. Amoniacul (NH3) - se utilizează 

în instalaţiile frigorifice industriale mijlocii şi mari, pentru temperaturi până la -70C.  

  

Avantaje: 

• cost redus 

• presiuni relativ mici de lucru 

• coeficient de transmitere a căldurii ridicat 

• uşurinţă de detecţie a scăpărilor (cu acid clorhidric fumans → la locul scăpărilor se 

formează clorură de amoniu sub forma unui fum alb) 

 

Dezavantaje: 

• inflamabil în amestec cu aerul, toxic, puţin solubil în ulei, corodează cuprul şi aliajele sale  

 

 

Freonii sunt derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor saturate (metan. etan) în care unii atomi de 

hidrogen sunt înlocuiţi prin atomi de Clor sau Fluor. 

 

Avantaje: 

• exponenţi adiabatici mici ceea ce duce la creşteri mici de temperatură la comprimare 

• dizolvă uleiul de ungere (deci asigură şi ungerea pieselor în mişcare) 

• toxicitate redusă 

• inflamabilitate redusă 

 

Dezavantaje: 

• cost ridicat 

• coeficienţi mici de transmitere a căldurii 

• distruge stratul de ozon din atmosferă ( 1 moleculă de freon distruge 1000 molecule de 

ozon). 

• IFC cu o treaptă de compresie 

 

Prin această instalaţie se preia căldura de la un corp, reprezentat în schemă prin fluidul ce se răceşte 

în vaporizator, denumit agent intermediar. Corpul ce se răceşte va fi denumit mediu răcit. Pentru 

preluarea căldurii de la mediul răcit se utilizează un agent frigorific, care în urma acestui proces 

vaporizează. Vaporii de agent frigorific sunt aspiraţi de compresor şi comprimaţi adiabatic pînă la o 

presiune finală dictată de temperatura mediului de răcire a condensatorului. Dacă mediul de răcire 

are o temperatură scăzuta presiunea de refulare a vaporilor va fi scăzută şi invers. Procesul teoretic 

ce comprimare este un proces adiabatic, fără schimb de căldură între vapori şi pereţii cilindrului. 

 

 Vaporii refulaţi de compresor pătrund în condensator, unde se răcesc şi apoi condensează, cedând 

căldura mediului de răcire, ce poate fi apa recirculată de turn, apă de la reţeaua publică, apa de puţ 

sau aeru. exterior. Lichidul rezultat este colectat în rezervorul de lichid, evitând astfel înecarea cu 
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lichid a condensatorului şi deci neutilizarea întregii suprafeţe de schimb de căldură a acestuia. La 

instalaţiile de puteri frigorifice mici şi medii condensatorul îndeplineşte şi rolul de rezervor de lichid. 

Din rezervorul de lichid, agentul frigorific se răceşte în subrăcitor până la temperaturi inferioare 

temperaturii de saturaţie, corespunzătoare presiunii sub care se află lichidul.  

 

Subrăcirea face ca puterea frigorifică realizată de instalaţie, la circulaţia aceluiaşi debit de agent, să 

fie mai mare decît la instalaţia fără subrăcire. Introducerea subrăcirii este dictată de considerente 

tehnico - economice, de disponibilul de mediu de răcire sub aspectul debitului şi al temperaturii, dacă 

creşterea eficienţei frigorifice a instalaţiei compensează creşterea cheltuielilor pentru investiţii şi 

exploatare legate de utilizarea subrăcitorului. Subrăcitorul poate fi încadrat în condensator, printr-o 

supradimensionare corespunzătoare a ultimului.  

 

Lichidul trece apoi printr-un ventil de reglaj, care are rolul de a reduce presiunea şi temperatura lui 

pînă la valorile corespunzătoare procesului ce are loc în vaporizator şi astfel procesul se reia. 

Procesele se desfăşoară între două nivele de presiune: p0 , de vaporizare şi pc , de condensare. Pentru 

determinarea celor două nivele de presiune trebuie cunoscută temperatura de vaporizare t0 , şi de 

condensare, tc . Se pleacă de la valori cunoscute pentru temperatura apei la intrare, respectiv ieşire 

din condensator (tai , tae ) şi pentru temperatura mediului răcit la ieşirea din vaporizator (tre ).[24] 

 

 

Figura 12. Schema şi ciclul de funcţionare al IFV într-o 

treaptă 

 

Procesele funcţionale, după cum rezultă din figura 12, sunt: 
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• comprimarea izentropică 1”–2s în compresorul Cp de la p0 şi T0 până la pc , T2s ; 

depăşirea temperaturii de condensare la refularea vaporilor din compresor (T2s > TC) 

este consecinţă a deplasării procesului de comprimare din domeniul umed, în cel 

supraîncălzit. 

• răcirea izobară 2s – 2”, urmată de condensarea izobar-izotermă 2”–3, în condensatorul 

Cd apoi subracirea 3-3’ 

• laminarea 3”–4 în ventilul de laminare VL determină scăderea presiunii şi 

temperaturii de la pC , Tc până la p0 , T0 

• vaporizarea izobar-izotermă 4–1 în vaporizator urmată de supraîncălzirea vaporilor 1-

1” 

6.  Instalaţii frigorifice cu absortie 

 

             Mașina frigorifică cu absorbție cunoaște o treapta superioara de dezvoltare, la începutul 

secolului 20, când savantul german E. ALTENKIRCH elaborează teoria termodinamica a 

TRANSFORMATOARELOR DE CĂLDURĂ, teorie unitara si care a stat la baza perfecționării 

mașinilor cu absorbție si ca mașini de frig si ca pompe de căldură. Acesta a elaborat si teoria 

mașinilor cu absorbție in mai multe trepte[17]. 

             Funcţionarea instalaţiei frigorifice cu absorbţie se bazează tot pe ciclul Carnot inversat, 

compresia agentului frigorific realizându-se pe cale termochimică, prin utilizarea unui amestec binar, 

consumându-se energie termică[18]. 

             Amestecurile binare, utilizate ca agent de lucru în instalaţiile frigorifice cu absorbţie, sunt 

constituite din două componente: agentul frigorific şi absorbantul. Absorbantul trebuie să dizolve 

puternic agentul frigorific fără să intre cu el în reacţie şi să aibă temperatura de vaporizare, la 

presiune constantă, mult mai mare ca a acestuia. Procesul de absorbţie este însoţit, de obicei, de o 

degajare de căldură, care trebuie îndepărtată din aparat pentru a nu frâna procesul, absorbţia fiind 

mai intensă la temperatură coborâtă[19]. 

             Cele mai cunoscute cupluri de substanţe utilizate în soluţiile lichide din instalaţiile frigorifice 

prin absorbţie sunt: 

• Soluţia hidroamoniacală (apă şi amoniac; H2O – NH3) în care apa este absorbantul, iar 

amoniacul este agentul frigorific;  

• Amestecul bromură de litiu şi apă (LiBr – H2O) în care apa este agentul frigorific, iar 

bromura de litiu este absorbantul [20]. 

 

6.1. Principiul de functionare al unei Instalatii Frigorifice cu absortie 

            

               În figura 13 este prezentată schema de principiu a unei instalații frigorifice ce funcționează 

pe principiul absorbției.  

             Soluţia bogată este încălzită în fierbătorul F în care se introduce căldura qF, generată de un 

agent încălzitor. Vaporii de agent frigorific degajaţi de soluţie sunt condensaţi în condensatorul K, 

răcit cu apă, în care se cedează căldura qK. Apoi agentul frigorific lichid este laminat în robinetul de 

laminare VL2, iar în vaporizator se va obţine efectul frigorific prin preluarea căldurii q0. 

               Vaporii de agent formaţi sunt absorbiţi în absorbatorul A, de către soluţia săracă, care vine 

din fierbător prin robinetul de laminare 1. În absorber circulă apa de răcire care preia căldura qA. 

Pompa P trimite soluţia îmbogăţită din absorber în fierbător, cedându-i echivalentul caloric al 

lucrului mecanic de pompare qP[21].  
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Fig. 13. Schema de principiu al IF cu absortie [21]   

 

               Prin procesele de absorbţie a vaporilor în absorber, pomparea soluţiei bogate în fierbător şi 

fierberea acesteia cu degajare de vapori de agent frigorific, se realizează o comprimare a vaporilor 

dinspre vaporizator spre condensator. Această comprimare termochimică este analogă comprimării 

efectuate de compresor în cazul instalaţiilor frigorifice cu comprimare mecanică de vapori[21]. 

 

6.1.1. Instalatii frigorifice cu absortia apei in solutie de Br -Li 

 

               Instalaţia frigorifică cu absorbţia apei de bromură de litiu utilizează apa ca agent frigorific 

şi o soluţie de bromură de litiu ca absorbant. Principiul lor de funcţionare nu se deosebeşte de cel al 

instalaţiilor care utilizează absorbţia amoniacului în apă. Datorită folosirii apei ca agent frigorific, cu 

toate că procesele au loc sub un vid destul de înaintat, în aceste instalaţii, răcirea apei nu se face sub 

57ºC, ele fiind utilizate, în special, pentru instalaţiile de condiţionare[14]. 

               În fig. 14 şi 15 sunt prezentate două din cele mai răspândite scheme de instalaţii frigorifice 

cu absorbţia apei în soluţie de bromură de litiu. 
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Fig. 14. Schema instalaţiei frigorifice cu 

absorbţia apei în soluţie de Br-Li, tip 

Carrier: 

 

 

Fig. 15. Schema instalaţiei frigorifice cu 

absorbţia  

apei în soluţie de Br-Li, tip Trane: 

1 – generator; 2 – condensator; 3 – 

vaporizator; 4 – absorbitor; 5 – 

economizor; 6, 7 – ventil de laminare; 8 – 

pompă de circulaţie; 9 – pompă de 

recirculare[19]. 

 

 

 

1 – generator; 2 – condensator; 3 – 

vaporizator;       4 – absorbitor; 5 – 

economizor; 6 – pompă de  

circulaţie; 7 – pompă de recirculare[19]. 

 

               Soluţia săracă din absorbitor, prin economizor este trimisă în generator, unde este încălzită 

cu abur sau apă fierbinte, rezultând vapori de apă. Deoarece vaporii rezultaţi sunt puri, nu mai sunt 

necesare rectificatorul şi deflegmatorul, vaporii fiind transmişi direct în condensator. Condensatul, 

după o laminare, pătrunde în vaporizator, unde vaporizează, absorbind căldura de la apa răcită. 

Vaporii formaţi se absorb în soluţia de bromură de litiu, închizându-se circuitul. Pentru intensificarea 

proceselor de absorbţie şi vaporizare, precum şi pentru a se evita modificarea condiţiilor de 

funcţionare datorită formării unei coloane de lichid, soluţia în absorbitor şi vaporizator este 

recirculată cu pompe speciale[19]. 

 

 

In figura 16 este reprezentata diagrama p-T a instalatiei frigorifice cu absortia apei in solutie Br-Li. 
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Fig. 16 Ciclul termodinamic al instalatiei cu Br.Li – Apa  

 

1 – starea solutiei sarace la finalul absortiei vaporilor de apa; 1a – starea solutiei 

preincalzite dupa economizorul E; 2 – starea solutiei la inceputul fierberii; 3– starea 

solutiei la sfarsitul fierberii;                         3a – starea solutiei bogate dupa economizor; 4 

– starea solutiei la inceputul absortiei vaporilor de apa; 

5 – procesul de condensare; 6 – procesul de vaporizare [22]. 

 

               Din punct de vedere al complexităţii constructive şi al eficienţei energetice, există două 

variante de chillere prin absorbţie: cu simplu efect, respectiv cu un singur generator de vapori (mai 

simple d.p.d.v. constructiv, dar mai puţin eficiente) şi cu dublu efect, respectiv cu două generatoare 

de vapori (mai complexe d.p.d.v. constructiv, dar mai eficiente) [20]. 

 

6.1.2. Calculul ciclului termodinamic 

 

Se considera urmatoarele date de calcul: 

• Qo - puterea frigorifică a instalaţiei, în kW; 

• T3 - temperatura soluţiei la sfârşitul fierberii, oC;  

• T1 - temperatura soluţiei la sfârşitul absorbţiei; 

• Tc = T5 - temperatura de condensare (Tc ≠ T1); 

• To = T6 – temperatura de vaporizare. 

 

 

Notam: 

• ms - debitul de soluţie ce pleacă din absorbitor, în kg/s; 

• m0 - debitul de agent frigorific, în kg/s; 

• f=ms/mo - coeficientul de circulaţie; 

• Qa - puterea termică a absorbitorului, kW; 

• Qg - puterea termică a generatorului, în kW; 

• Qc - puterea termică a condensatorului, kW. 

 

Bilanţul de soluţie de Br.Li în generator 

ms * ξs = (ms - m0) * ξb  
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f=ms/mo = ξb /( ξb - ξs) [22 ]  

unde ξb si ξs sunt concentraţiile soluţiei sărace care intră în generator, a soluţiei bogate care se 

întoarce în absorbitor[14]. 

Bilanţul termic la vaporizator 

Qo = m0  *q0  

m0 = Qo/ r  

ms = f * mo  

unde q0 ≈ r (căldura latentă de vaporizare la To)[22]. 

Bilanţul termic la condensator 

Qc=mo*qc  

unde qc - căldura de condensare la temperatura Tc [22]. 
Bilanţul termic la generator 

              Qg=ms(h3-h1a) +mo(h5-h3) [22] 

Bilanţul termic la absorbitor 

              Qa=ms(h3a-h1)+mo(h6-h3a) [22] 

Bilanţul total pe instalaţie 

               Qg+Qo=Qa+Qc [22] 

Coeficientul de performanţă 

               COP=Qo/Qg [22] 

               Parametrul de performanţă al chiller-elor prin absorbţie este coeficientul de performanţă 

(COP), definit ca raport dintre puterea frigorifică (Q0), reprezentând efectul util al echipamentului şi 

puterea termică pe care o consumă (Qg). Chillerele cu simplu efect prezintă valori ale COP ≈ (0.6 - 

0.75), iar cele cu dublu efect prezintă valori ale        COP ≈ (0.75 - 0.85) [20]. 

 

6.2. Avantajele si dezavantajele utilizarii Instalatiilor frigorifice cu absortia apei in 

Br-Li 

 

Avantaje: 

• folosesc drept agent frigorific apa; 

• lucreaza la presiuni mici de vacuum; 

• nu au nevoie de coloana de rectificare fiindcă la fierberea în generator (desorbitor), se degajă 

numai vapori de apă[22]. 

 

Dezavantaje:  

• actiunea puternic corosiva a bromurii de litiu; 

• necesită introducerea de inhibitori de coroziune in solutie; 

• presiunea de vacuum ce trebuie menţinută [în absorbitor şi vaporizator presiunea este de 6-7 

Torr][22]. 

 

7. Centrale de trigenerare cu MP si IF cu absortie 

 

Cogenerarea este un concept ingineresc care implică producerea de electricitate și căldură utilă 

printr-o singură operațiune, prin urmare combustibilul este utilizat eficient în comparație cu 

obținerea celor doi produși prin procedee separate. Cerinţele de cogenerare pot fi îndeplinite în mai 

multe moduri, de la turbine cu abur şi gaze naturale, pile de combustie şi motoare Stirling. Nu este o 

cerință echilibrată de energie electrică şi termică, în cele mai multe aplicaţii practice de unităţi de 

cogenerare convenţionale. Mai mult, există o cerere mare de răcire pentru scopuri tehnologice sau de 

aer condiţionat. Din punct de vedere energetic şi din punct de vedere economic, utilizarea cea mai 

eficientă a energiei primare, în cazul în care este posibil, este efectuată prin sisteme de cogenerare 

care sunt capabile să producă simultan energie electrică, căldură, şi, de asemenea, sa condiționeze 
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aerul. Aceste sisteme combinate de energie pot fi numite sisteme de trigenerare, care reprezintă o 

producţie combinată de energie electrică, căldură şi frig [25-28]. 

 

 

7.1. Principiul de functionare al unei Centrale de trigenerare cu MP si IF cu absortie 

 

               Instalaţia frigorifică poate funcţiona autonom, adică poate satisface orice cerere de frig, 

independent de sarcina motorului cu ardere internă. Producerea 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[29]. 

 

               In figura 17 este prezentata schema de principiu a unei centrale de trigenerare cu instalaţie 

frigorifică cu absorbţie cu motor cu ardere internă. 

 

 

Fig. 17.  Schema de principiu a unei centrale de trigenerare cu instalaţie frigorifică  

cu absorbţie cu motor cu ardere internă 
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7.2. Eficienţa globală a sistemului de trigenerare 

               Pentru definirea eficienţei sistemului de trigenerare (CCHP), trebuie analizat şi comparat 

sistemul de trigenerare, cu sistemul de producere separată a energiei electrice şi termice (SHP). 

               La generarea energiei cu un sistem SHP, „eficienţa globală” - the overall efficiency 

(EFFSHP) se defineşte ca sumă a producţiei de energie electrică (E), a producţiei de energie termică 

utilă (QH) şi a producţiei de energie necesară climatizării (QC), împărţită la energia corespunzătoare a 

combustibililor consumaţi pentru a produce cele trei forme de energii, şi se poate calcula cu relaţia: 

EFFSHP =  
E + QH + QC

E
EFFP

+
QH

EFFF
+

QC

COP · EFFP

 

 

unde: E – este producţia netă de energie electrică din sistemul SHP; 

           QH – este producţia de energie termică utilă din sistemul SHP;  

           QC – este producţia de energie pentru climatizare din sistemul SHP;  

           COP – este coeficientul de performanţă al unităţii de climatizare;  

           EFFP – este eficienţa generării electrice;  

           EFFH – este eficienţa generării termice.  

 

               Faţă de generarea separată, eficienţa globală (sau randamentul global) pentru producerea 

prin trigenerare (EFFCCHP), într-un sistem CCHP, se defineşte ca sumă a producţiei de energie 

electrică şi mecanică (E), a producţiei de energie termică utilă (QH) şi a producţiei de energie 

necesară climatizării (QC), împărţită la energia corespunzătoare a combustibilului total consumat 

(QF), (în kWh), şi se poate calcula cu relaţia: 

EFFCCHP =  
E + QH + QC

QF
 

 

unde: E – este producţia netă de energie electrică din sistemul CCHP;  

           QH – este producţia de energie termică utilă din sistemul CCHP;  

           QC – este producţia de energie pentr climatizare din sistemul SHP;  

Fig.17a. Schema de principiu de trigenerare, GE 
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           QF – este cantitatea de energie conţinută de combustibilul consumat în procesul de trigenerare 

pentru producerea energiei electrice, termice şi pentru climatizare. 

 

               În comparaţie cu sistemul SHP, la sistemul CCHP eficienţa energetică este mai mare, ca 

urmare a recuperarii pierdelor de energie şi tranformării acesteia în energie utilă [31]. 

7.3. Avantajele si dezavantajele  

 

Avantaje  

Faţă de producerea separată a energiei electrice, căldurii şi a frigului, trigenerarea prezintă o serie de 

avantaje de natură tehnică, economică şi de impact ecologic asupra mediului înconjurător, printre 

care pot fi menţionate următoarele:  

 

▪ se obţine o eficienţă globală de producere a energiei superior soluţiei 

separate;  

▪ la producerea aceloraşi cantităţi de energie electrică, căldură şi frig în 

trigenerare, faţă de producerea separată, se realizează întotdeauna o 

economie de energie primară; 

▪ se reduce efortul de investiţii în instalaţiile de extracţii şi transport, sau 

importul de combustibil, corespunzător cantităţii economisite faţă de 

producerea separată; 

▪ se obţin importante reduceri ale costurilor energiilor produse, prin 

utilizarea în comun a instalaţiilor energetice (concentrarea producţiei 

energiei electrice, căldurii şi a frigului în aceleaşi instalaţii), precum şi prin 

economia de combustibil realizată; 

▪ se diminuează pierderile de energie la transport datorită plasării sursei 

aproape de consumator, sau chiar la consumator; 

▪ soluţia de trigenerare necesită mai puţin spaţiu decât în cazul producerii 

separate;  

▪ în cazul amplasării sursei de energie la consumator permite o oarecare 

autonomie din punct de vedere al alimentării cu energie[30]. 

 

Dezavantaje  

 

Ca dezavantaje şi limitări ale soluţiei de trigenerare faţă de producerea separată a celor trei forme de 

energie se pot enumera următoarele:  

 

▪ interdependenţă în funcţiune a diverselor instalaţii de producere a energiei, 

ceea ce impune o necesitate a cererii constante de energie pentru unele 

soluţii de trigenerare;  

▪ din cauza interdependenţei mari a funcţionării instalaţiilor într-o centrală 

de trigenerare la sarcini nenominale sunt posibile pierderi de energie / 

exergie în diferite instalaţii de reglare;  

▪ necesită o siguranţă în exploatare mai mare decât în cazul producerii 

separate [30]. 
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