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1. DEZVOLTAREA PRODUCERII ENERGIEI 
ELECTRICE 

 
 

1.1 Concepţia producerii energiei electrice 
 

Producerea energiei electrice reprezintă procesul de transformare a 
diferitelor forme de energie primară în energie electrică, în cadrul unor instalaţii 
specializate de complexitate mare, denumite centrale electrice. Evoluţia 
consumului de energie electrică a făcut ca acestea să fie tot mai mari, puterile lor  
instalate fiind limitate de restricţii tehnologice, economice, de mediu sau de 
securitate. 

Centrala electrică reprezintă un ansamblu de instalaţii complexe, în 
care se asigură condiţiile pentru conversia unei forme primare de energie în 
energie electrică. Ea materializează tehnologic o concepţie de conversie.  

Se pot evidenţia la limită, două concepţii opuse de producere a energiei: 
• O concepţie centralizată, bazată pe centrale electrice de mare putere, 

care utilizează surse primare cu “concentrare energetică mare” 
(combustibili fosili sau nucleari). Puterea acestor centrale este de regulă 
superioară consumului local, implicând existenţa unui sistem de 
transport şi distribuţie a energiei electrice. Ansamblul centralelor şi al 
reţelelor electrice de transport, exploatate şi conduse într-o concepţie 
unitară constituie un sistem electroenergetic. 

• O concepţie distribuită, cu surse mici, amplasate lângă consumatori. 
Se bazează în general pe utilizarea unor surse primare “uşoare”, cu 
concentrare energetică redusă (solară, eoliană etc.). Centrala este 
destinată strict pentru acoperirea consumului local, eliminându-se 
necesitatea de a transporta energia electrică la distanţă. 

În prezent concepţia centralizată are încă o pondere mult mai mare, rolul 
producerii distribuite crescând însă odată cu accesul tot mai dificil la sursele 
primare cu concentrare energetică ridicată, pe de-o parte, şi a restricţiilor tot mai 
severe impuse de protecţie a mediului, pe de altă parte. 

Dezvoltarea unei concepţii sau alteia depinde de modul în care la nivelul 
unei ţări sau comunitate există o strategie globală, prioritară faţă de cea de la nivel 
de grup, companie sau societate.  
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1.2 Surse de energie primară 
 

1.2.1 Categorii de surse primare de energie 
 

Dezvoltarea unei industrii energetice puternice este condiţionată de 
existenţa unor surse de energie primară care să se caracterizeze prin: diversitate, 
accesibilitate, siguranţă, preţuri stabile, asigurarea cantităţilor dorite pe o perioadă 
de timp cât mai mare. În raport cu aceste condiţii, atenţia industriei energetice se 
îndreaptă spre o gamă din ce în ce mai diversificată de surse de energie primară, cu 
particularităţi din ce în ce mai diferite. Prin conversia realizată în instalaţii 
specializate, aceste surse acoperă cererea de energie electrică şi termică a societăţii. 

În mod convenţional, sursele de energie primară sunt împărţite în două 
mari categorii: 

• surse finite; 
• surse regenerabile. 
 
Sursele finite de energie primară se consideră a fi limitate atât în timp, cât 

şi în spaţiu. Ele sunt capabile să acopere nevoile societăţii umane doar pentru o 
perioadă de timp limitată. Mărimea acestei perioade de timp depinde de volumul 
rezervelor de energie primară la care are acces societatea umană. Cele mai 
importante surse finite de energie primară sunt combustibilii fosili şi nucleari. Din 
punct de vedere al modului în care se definesc rezervele corespunzătoare surselor 
finite de energie, se disting: 

• Rezerva certă: reprezintă cantitatea din respectivul combustibil 
existentă în zăcământ, care a fost certificată prin măsurători şi a cărui 
exploatare este considerată ca fiind rentabilă în condiţiile economice şi 
de dezvoltare tehnologică corespunzătoare unui anumit moment dat.   

• Rezerva certă recuperabilă: reprezintă cota din rezervele certe care 
poate fi recuperată (extrasă din zăcământ), în condiţiile economice şi 
de dezvoltare tehnologică corespunzătoare unui anumit moment dat. 

• Rezerva adiţională: reprezintă cantitatea din respectivul combustibil, 
adiţională în raport cu rezervele certe, care poate fi: 
- certificată prin măsurători, dar a cărei exploatare nu este rentabilă 

pentru condiţiile tehnologice şi economice curente; 
- rezultată în urma unor estimări care se referă atât la porţiuni 

neexploatate ale unor zăcăminte cunoscute, cât şi la regiuni care 
oferă condiţii geologice favorabile. 

• Rezerva adiţională recuperabilă: reprezintă cota din rezervele 
adiţionale posibil a fi recuperate în viitor. 

 
Se subliniază faptul că volumul rezervelor certe, respectiv adiţionale, este 

variabil în timp, el depinzând de dezvoltarea cunoştinţelor geologice, de variaţia 
preţului combustibililor, de progresul înregistrat în domeniul tehnologiei. De 
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exemplu, scăderea preţului la o categorie de combustibili poate muta un zăcământ 
din zona rezervelor certe în cea a rezervelor adiţionale, exploatarea lui devenind 
nerentabilă din punct de vedere tehnico – economic. 

Sursele regenerabile se referă la acele categorii de surse primare de energie 
care sunt generate în mod continuu de către sistemele naturale. Se disting 
următoarele categorii principale de surse regenerabile de energie: hidraulică, 
solară, eoliană, geotermală, a mareelor, a valurilor, biomasa. Ele se caracterizează 
prin: 

• Potenţialul teoretic brut: Reprezintă energia care ar deveni disponibilă 
prin conversia în energie utilă a tuturor fluxurilor naturale de energie 
regenerabilă, cu o eficienţă de 100 %. 

• Potenţial tehnic: Reprezintă cota din potenţialul teoretic brut care 
poate fi convertită în energie utilă, ţinând seama de nivelul de 
dezvoltare tehnologic şi de posibilitatea de utilizare a acesteia de către 
societatea umană (geografia umană). 

• Potenţial economic: Reprezintă cota din potenţialul tehnic care poate fi 
convertită în energie utilă, în condiţii de rentabilitate economică. 

Toate sursele de energie menţionate mai sus participă, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, la satisfacerea nevoilor energetice ale societăţii umane. Este 
foarte interesant să se analizeze evoluţia în timp a disponibilului de energie primară 
în lume. Se poate constata că rezervele şi producţia evoluează dependent de 
consum, de politica (investiţiile) în domeniul prospecţiunilor, de interesul marilor 
companii implicate şi foarte mult de interesele politice şi strategice ale ţărilor mari 
consumatoare de energie. 

Dacă se urmăreşte această evoluţie, se poate constata că secolul XX 
marchează trecerea de la dominaţia puternică a cărbunelui la penetrarea petrolului 
şi gazelor naturale. Avantajele folosirii acestora a condus la diminuarea 
prospecţiunilor miniere. Crizele energetice din 1973 şi 1979, care în esenţă au fost 
crize petroliere, au relansat interesul pentru cărbune. Concluziile evidente ale 
acestor mutaţii impun existenţa obligatorie a unei strategii naţionale în acest 
domeniu, strategie care să impună o dezvoltare orientată spre mai multe forme de 
energie primară şi pe realizarea unor stocuri strategice, tampon, care să preia 
fluctuaţiile cauzate de crizele şi perturbaţiile economice şi politice.  

În tabelul 1.1 este prezentat modul în care este acoperită cererea mondială 
de energie electrică, în funcţie de tipul de energie primară, pentru perioada 2007 – 
2035. 

Din analiza datelor de mai sus se pot trage următoarele concluzii:  
• Combustibilii fosili continuă să acopere cea mai mare parte din cererea 

mondială de energie primară (90 % în anul 2020). 
• Deşi va creşte în valoare absolută, energia hidraulică va satisface în 

anul 2020 o cotă mai mică a cererii de energie primară, în raport cu 
anul 1997. Acelaşi lucru este valabil şi pentru energia nucleară. 

• În ciuda avântului deosebit pe care îl vor înregistra, sursele 
regenerabile de energie (altele decât cea hidraulică) nu vor acoperi în 
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anul 2020 decât 3 % din cererea mondială. 
 

Tabelul 1.1 Producţia mondială de energie electrică pentru perioada 2015-2035,  
trilioane kWh (%) 

An Combustibili 
lichizi Cărbune Gaz natural Regenerabile Nuclear 

2015 0,86 8,83 4,17 4,96 3,08 
2020 0,82 9,83 4,97 5,82 3,58 
2025 0,78 11,19 5,76 6,62 3,92 
2030 0,77 12,91 6,43 7,34 4,19 
2035 0,83 15,02 6,85 7,97 4,50 

 
În conformitate cu previziunile Agenţiei Internaţionale de Energie, 

producţia mondială de energie electrică va creşte de la 14 000 TWh, în 1997, până 
la aproximativ 26 000 TWh în anul 2020. În Tabelul 1.2 este prezentat modul în 
care diversele surse de energie primară participă la producţia de energie electrică. 
Se pot remarca următoarele elemente: 

• Ponderea combustibililor fosili în producerea de energie electrică va 
creşte de la 63,5 % la 73,7 %. 

• Cărbunele îşi menţine poziţia de lider în ceea ce priveşte producţia de 
energie electrică. 

• Prin avantajele pe care le oferă, îndeosebi din punct de vedere al 
protecţiei mediului, ponderea gazului natural se va dubla. 

• Deşi în valoare absolută participarea surselor regenerabile de energie 
(altele decât energia hidraulică) va creşte semnificativ, ponderea lor nu 
va depăşi 2,3 %. 

 
Tabelul 1.2 Participarea formelor de energie primară la producerea  

de energie electrică, % 
Sursă de energie primară Anul 1997 Anul 2020 

Cărbune 39,5 37,7 
Petrol 9 6 
Gaz natural 15 30 
Combustibili nucleari 17 9 
Energie hidraulică 18 15 
Alte surse regenerabile* 1,5 2,3 
TOTAL 100 100 

* Include următoarele categorii de energii regenerabile: geotermală, eoliană, solară, a mareelor, a 
valurilor, biomasa, deşeuri industriale şi menajere 
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1.2.2 Cărbunele 
 
Cărbunele este una din cele mai importante surse primare de energie, lui 

revenindu-i aproape 70 % din energia înglobată în rezervele certe de combustibili 
fosili. Cărbunele care a constituit baza revoluţiei industriale din secolul XIX, după 
o perioadă importantă de regres (1950 – 1980), revine ca o energie primară 
deosebit de importantă pentru viitor.  

Din punct de vedere al calităţii, cărbunii pot fi împarţi în: 
• cărbuni bituminoşi (superiori): Includ huila şi antracitul, iar formarea 

lor a început în perioada jurasică. 
• cărbuni bruni: Formarea acestora a început în paleogen. În această 

categorie se disting cărbunele brun sub-bituminos şi lignitul. 
• turba: Reprezintă rezultatul unui proces de carbonificare incomplet. 
 
Pentru industria energetică îndeosebi primele două categorii prezintă o 

importanţă deosebită.  
În raport cu ceilalţi combustibili fosili cărbunele are o serie de avantaje 

indiscutabile: 
• Se găseşte din abundenţă. 
• Poate acoperi nevoile societăţi umane pe o perioadă mare de timp, 

permiţând elaborarea unor strategii energetice pe termen lung. 
• Este răspândit pe o arie geografică mult mai largă decât petrolul sau 

gazul natural. 
• Preţul este relativ stabil, fiind puţin influenţat de factori politici. 
• Nu există probleme majore privind transportul de la sursă la 

consumator. 
• Există tehnologii mature din punct de vedere comercial care permit o 

utilizare “curată” a cărbunelui, cu impact minim asupra mediului 
înconjurător. 

 
Limitările cele mai importante privind utilizarea cărbunilor sunt provocate 

în special de puternicul impact pe care îl au asupra mediului înconjurător. Se 
amintesc în acest sens emisiile de pulberi, oxizi de sulf, oxizi de azot, dioxid de 
carbon. Pentru reducerea emisiilor aferente primelor trei categorii de noxe există la 
ora actuală tehnologii mature din punct de vedere comercial capabile să satisfacă 
cele mai severe restricţii. Din punct de vedere al dioxidului de carbon (care 
contribuie în mod substanţial la amplificarea efectului de seră), cărbunele se 
caracterizează prin cea mai ridicată emisie specifică în raport cu cantitatea de 
căldură rezultată prin ardere. În consecinţa, în următoarele decenii eforturile vor fi 
îndreptate înspre dezvoltarea unor tehnologii performante, mature din punct de 
vedere comercial, care să asigure reţinerea şi stocarea dioxidului de carbon rezultat 
din arderea combustibililor fosili. 
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 1.2.3 Petrolul şi gazele naturale lichide 
 
 Petrolul rămâne o energie primară deosebit de căutată datorită avantajelor 
importante pe care le oferă atât din punct de vedere al valorii sale energetice cât şi 
al proprietăţilor sale fizico-chimice. Utilizarea lui este la ora actuală îngrădită atât 
de reducerea rezervelor, cât şi de accesul dificil la zăcăminte repartizate în mod 
inegal din punct de vedere geografic. Un alt dezavantaj major al petrolului este 
legat de preţ, care prezintă fluctuaţii importante, de multe ori din cauze politice. 
 Pe lângă petrol, o pondere deloc neglijabilă o au gazele naturale lichide. 
Acestea sunt reprezentate de hidrocarburi componente ale gazului natural (etan, 
propan, butan, pentan) care sunt recuperate sub formă lichidă. În general statisticile 
includ rezervele de gaze naturale lichide în cele de petrol. 

 
 
1.2.4 Gazul natural 

 
 Gazul natural este definit ca un amestec de hidrocarburi care este exploatat 
în stare gazoasă şi a cărui componentă principală este reprezentată de metan. În 
ultimele decenii gazul natural a devenit combustibilul preferat în raport cu 
cărbunele sau petrolul, în principal din următoarele motive: 

• Gazul natural este un combustibil relativ “curat” din punct de vedere 
ecologic, cu emisii reduse de oxizi de sulf, oxizi de azot şi pulberi. 
Datorită raportului carbon/hidrogen mai scăzut decât în cazul 
cărbunelui şi petrolului, emisiile de dioxid de carbon sunt de asemeni 
simţitor mai reduse. 

• Aria geografică de răspândire este mai largă decât în cazul petrolului. 
Peste 85 de ţări posedă zăcăminte semnificative de gaz natural. 

• Au fost dezvoltate tehnologii industriale de mare eficienţă care 
funcţionează pe bază de gaz natural (ex. ciclurile combinate gaze-
abur). 

Ca dezavantaj principal se menţionează problemele pe care le implică 
transportul de la sursă la consumator. Acest transport necesită existenţa unor 
conducte magistrale de mare capacitate care în multe cazuri trebuie să traverseze 
teritoriile unor terţe ţări. De asemeni preţul gazului natural este mult mai instabil 
decât în cazul cărbunelui. 

 
 
1.2.5 Uraniul 

 
 Uraniul reprezintă una din sursele primare cu concentrare energetică 
deosebit de ridicată. Datorită reactivităţii chimice ridicate uraniul nu este întâlnit în 
natură în stare metalică, ci sub formă de oxizi (UO2, U3O8), fosfaţi, silicaţi, etc.  
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 În anul 1999 cererea mondială de uraniu a fost de aproximativ 61 600 tone, 
urmând ca ea să ajungă la 54 500 – 79 800 tone/an în 2015. Aproximativ 75 % din 
cererea anului 1999 a fost acoperită din producţia zăcămintelor de uraniu, restul 
provenind din alte surse cum ar fi stocurile deja existente de combustibili nucleari 
sau arme nucleare dezafectate. Pe plan mondial peste 90 % din producţia de uraniu 
este asigurată doar de 10 ţări, dintre care cel mai important este Canada. 
 Folosirea uraniului în aplicaţii civile este strâns legată de dezvoltarea 
centralelor nuclearoelectrice (CNE). Deşi în perioada 1980 – 1990 energetica 
nucleară s-a confruntat cu crize majore, cum ar fi accidentele de la Three Miles 
Island (SUA) şi Cernobîl (Ucraina), ea rămâne în continuare o variantă viabilă de 
acoperire a cererii de energie electrică. 
 Ţinând seama de rezervele de uraniu existente, CNE vor putea juca şi în 
viitoarele decenii un rol important în acoperirea cererii de energie electrică. În 
acest scop este necesară rezolvarea unor probleme cum ar fi: 

• Creşterea siguranţei în exploatare; 
• Scăderea costurilor de capital la nivele comparabile cu cele ale 

centralelor electrice care funcţionează pe combustibili fosili; 
• Stocarea în siguranţă a deşeurilor nucleare (inclusiv a combustibilului 

uzat); 
• Creşterea gradului de acceptare a CNE de către opinia publică. 
 
 
1.2.6 Energia hidraulică 

 
 Energia hidraulică reprezintă cea mai importantă sursă regenerabilă de 
energie, acoperind aproximativ 18 % din cererea mondială de energie electrică. În 
mod convenţional noţiunea de energie hidraulică este asociată doar cursurilor de 
apă, alte surse primare pe bază de apă (cum ar fi energia valurilor sau mareelor) 
fiind asimilate la categoria Surse regenerabile de energie.  
 Deşi ocupă deja un rol major în balanţa energetică mondială, există în 
continuare un potenţial tehnic şi economic impresionant care nu a fost pus încă în 
valoare şi care ar putea contribui în viitor la acoperirea cererii de energie electrică. 
Dintre avantajele certe oferite de energia hidraulică se pot aminti: 

• Resursele sunt larg răspândite pe glob, peste 150 de ţări dispunând de 
potenţiale hidroenergetice semnificative. 

• Tehnologia de conversie a energiei hidraulice în energie electrică este 
matură din punct de vedere comercial. 

• Joacă un rol important în reducerea emisiei de gaze cu efect de seră. 
• Centralele hidroelectrice (CHE) se caracterizează prin flexibilitate în 

exploatare. 
• CHE se caracterizează prin costuri de exploatare deosebit de scăzute şi 

durate mari de viaţă. 
• Amenajările hidroenergetice pot contribui la rezolvarea altor probleme 
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cum ar fi irigaţiile sau asigurarea cu apă potabilă a populaţiei. 
 

Principalele limitări care apar în dezvoltarea CHE sunt legate de costurile 
ridicate de capital şi de impactul deosebit de sever produs asupra mediului în faza 
de construcţie – montaj.  
 

1.2.7 Surse regenerabile de energie 
 
 Una din alternativele energetice deosebit de tentante la ora actuală este 
reprezentată de utilizarea surselor regenerabile de energie. Dintre beneficiile aduse 
de utilizarea acestor surse se pot aminti: 

• Prezervarea rezervelor de combustibili fosili ale omenirii; 
• Reducerea impactului asupra mediului înconjurător produs de sectorul 

energiei electrice, cu accent asupra diminuării emisiei de gaze cu efect 
de seră. 

 
Principalele surse regenerabile care pe termen mediu pot fi luate în 

consideraţie la acoperirea cererii de energie sunt: energia hidraulică (prelucrată în 
microhidrocentrale), biomasa, energia solară, energia eoliană şi energia geotermală.  
 Microhidrocentralele formează o categorie distinctă atât sub aspect tehnic, 
cât şi financiar. În general, în această categorie sunt cuprinse CHE cu o putere 
electrică instalată mai mică de 10 MW. Microhidrocentralele se limitează la 
interesele de valorificare a unor surse relativ mici de energie hidraulică, fiind 
promovate în general de colectivităţi locale sau de industria de capacitate mică şi 
mijlocie. 



2. CENTRALE CONVENŢIONALE CU ABUR 
 

 
2.1 Cicluri termodinamice cu turbine cu abur 

 
Ciclul termodinamic care stă la baza funcţionării centralelor 

convenţionale cu abur (CCA) este cel cu abur supraîncălzit, cunoscut şi sub 
denumirea de ciclul Hirn  (figura 2.1a). Principala caracteristică este faptul 
că, pentru a produce lucrul mecanic, este utilizat abur supraîncălzit. 

 

 
a)     b)  

Fig. 2.1. Cicluri termodinamice cu turbine cu abur 
a – ciclul Hirn; b – ciclul Rankine 

 
 Se disting următoarele transformări: 

• 0 - 1:  destindere cu producere de lucru mecanic - transformare  
izentropă; 

• 1 - 2:  cedare de căldură la sursa rece a ciclului - transformare  
izobară; 

• 2 - 3:  compresie cu consum de lucru mecanic - transformare  
izentropă; 

• 3 - 4 - 5 - 1:  încălzire la sursa caldă a ciclului - transformare izobară. 
 

Într-o serie de centrale electrice nucleare, solare, geotermale poate fi 
întâlnit de asemeni şi ciclul Rankine. În acest caz, spre deosebire de ciclul Hirn, 
pentru producerea de lucru mecanic se utilizează abur saturat (figura 2.1b). 

În figura 2.2 este prezentată o instalaţie care funcţionează având la bază un 
ciclu de tip Rankine sau Hirn. 

s 

1 

4 
5 

0 

x = 1 x = 0 
s 

T 

x x 
1 2 

3 4 0 

x = 0 
x = 1 2 

3 
  

 

 

T 



SISTEME DE GENERARE A ENERGIEI ELECTRICE 16

 

 
Fig. 2.2 Instalaţie care funcţionează după un ciclu Rankine - Hirn 

GA - generator de abur; TA - turbină cu abur; GE - generator electric; 
K - condensator; PA - pompă de alimentare. 

 
 

Generatorul de abur are rolul de a vaporiza apa şi de a o transforma în 
abur saturat sau supraîncălzit. Acest proces se realizează cu aport de căldură din 
exterior (arderea unui combustibil fosil, fisiune nucleară, energie geotermală, 
captare energie solară). 
 Turbina cu abur  asigură destinderea aburului, producând lucrul mecanic.  
 Generatorul electric transformă energia mecanică produsă de turbină în 
energie electrică. 
 Condensatorul asigură condensarea vaporilor de apă eşapaţi din turbină. 
Reprezintă sursa rece a ciclului termodinamic. Pentru evacuarea căldurii spre 
exterior se poate utiliza drept agent de răcire apa sau (mai rar) aerul atmosferic. 
 

 
2.2 Concepţia de ansamblu a CCA 
 
In figura 2.3 sunt prezentate componentele de bază ale unei CCA 

pentru cazul cel mai general în care combustibilul utilizat este cărbunele. Se 
disting urmăroarele componente de bază: 

a) Clădirea principală: cuprinde ansamblul echipamentelor si 
instalaţiilor care compun circuitul termic al CCA (generator de 
abur, turbină cu abur, generator electric, etc.); 
 

TA 

GE 

GA 

PA 
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Fig. 2.3 Schema unei Centrale Convenţionale cu Abur funcţionând pe cărbune 
 

 
b) Gospodăria de combustibil care următoarele funcţiuni: 

- Prelucrarea primară a combustibilului înainte de a fi trimis 
către generatorul de abur; 

- Asigurarea unei rezerve care să asigure funcţionarea centralei 
în cazul în care se întrerupe alimentarea cu combustibil; 

 
c) Circuitul de răcire: pentru evacuarea căldurii de la sursa caldă a 

ciclului termodinamic este utilizat un agent termic: apă sau aer. 
Datorită proprietăţilor sale termodinamice net superioare, atunci 
când este posibil, ca agent de răcire este utilizată apa. Apa de 
răcire poate proveni din surse naturale: râuri, lacuri, mare. 

 
d) Staţia electrică care asigură evacuarea energiei produse în 

sistemul electroenergetic. 
 
2.3 Bilanţul energetic al CCA 
 
În Figura 2.4 este prezentat sub forma unei diagrame de tip Sankey bilanţul 

energetic al CCA, iar în Tabelul 2.1 sunt explicitate principalele categorii de 
pierderi şi randamentele aferente.  
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Fig. 2.4  Bilanţul energetic al unei CCA de condensaţie 
 
 Randamentul de producere a energiei electrice (randamentul electric 
brut ) este dat de produsul randamentelor (vezi Tabelul 2.1): 
 
 GMTCDGAB ηηηηηη ⋅⋅⋅⋅=      (2.1) 

iar puterea electrică la bornele generatorului (puterea electrică brută) 
este: 
 
 BB QP η⋅= 0        (2.2) 
 
 
 Puterea electrică livrată către consumator este inferioară valorii obţinute cu 
ajutorul relaţiei 2.2. Acest fapt se datorează, pe de-o parte, consumurilor interne ale 
CCA (ex. motoare de antrenare a pompelor, ventilatoarelor, etc.), iar pe de altă 
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parte pierderilor care apar în sistemul interior de transport a energiei electrice (ex. 
în transformatoare). Puterea livrată către consumator, denumită putere electrică 
netă, va fi în acest caz:  
 
 NETNET QP η⋅= 0       (2.3) 
 

unde se defineşte randamentul net de producere a energiei electrice: 
 

 ( )SPBNET εηη −⋅= 1       (2.4) 
 

Tabelul 2.1 Categorii de pierderi şi randamentele aferente pentru CCA 

Categoria de pierdere Notaţie 
(vezi figura 2.4) 

Randamentul 
aferent 

Valori uzuale pentru 
randament 

Pierderi în cazanul de abur datorită: 
arderii incomplete din punct de 
vedere chimic şi mecanic, pierderilor 
de căldură prin evacuarea în exterior 
a produselor de combustie (gaze de 
ardere, zgură), pierderilor de căldură 
prin radiaţie şi convecţie în mediul 
ambiant 

∆QGA 

ηGA 

(randament 
generator de 

abur) 

0,85 - 0,94 
(în funcţie de tipul 

combustibilului şi de 
dimensiunea 
cazanului) 

Pierderi în conductele de legătură ale 
circuitului termic ∆QCD 

ηCD 

(randament 
conducte) 

0,97 - 0,99 

Pierdere datorată căldurii cedate la 
sursa rece a ciclului termodinamic 
(condensator) 

∆QK 
ηT 

(randamentul 
termic) 

0,35 - 0,49 

Pierderi de putere datorate frecărilor 
din lagărele turbinei cu abur ∆PM 

ηM 

(randament 
mecanic) 

 

0,99 – 0,996 
(crescător odată cu 

puterea) 

Pierderile de putere în generatorul 
electric. Ţine seama de pierderile 
mecanice ale acestuia şi de cele 
electrice din înfăşurările statorice şi 
rotorice.  

∆PG 

ηG 
(randament 
generator 
electric) 

0,975 – 0,99 
(crescător odată cu 

puterea) 

 
Termenul SPε  reprezintă cota de servicii proprii electrice a centralei. Ea 

are în general valori cuprinse în intervalul 0,05 - 0,15. Valoarea lui SPε  depinde de 
tipul combustibilului (mai mare în cazul cărbunilor) şi de puterea instalată. 
 Randamentul dat de expresia 2.1 este inferior celui mai  mic dintre 
randamentele componente. Din Tabelul 2.1 se poate observa că cele mai mici 

valori pot fi întâlnite în cazul randamentului termic al ciclului: Tη . Deci, 
principalele eforturi de creştere a eficienţei globale de conversie a energiei primare 
în energie electrică trebuiesc îndreptate în sensul majorării randamentului termic al 
ciclului termodinamic utilizat (Hirn). 
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 2.4 Soluţii de creştere a performanţelor CCA 
 
 Expresia randamentului termic pentru un ciclu termodinamic este: 
 

 
1

21
Q

Q
T −=η        (2.5) 

 
unde Q1, Q2 reprezintă căldura primită la sursa caldă, respectiv cedată la 

sursa rece a ciclului. 
  

Deci, pentru a îmbunătăţi randamentul termic, şi implicit randamentul 
global de utilizare a energiei primare, sunt necesare măsuri în sensul creşterii lui 
Q1, respectiv micşorării lui Q2. În Tabelul 2.2 sunt prezentate în acest sens 
principalele metode posibile. 
 

Tabelul 2.2 Principalele metode posibile de creştere a randamentului termic 
Metode care acţionează asupra 
sursei de căldur ă 

- creşterea presiunii iniţiale 
- creşterea temperaturii iniţiale 
- introducerea supraîncălzirii intermediare 

Metode care acţionează asupra  
sursei reci 

- scăderea temperaturii (presiunii) de condensaţie 
- preîncălzirea regenerativă a apei de alimentare 
- cogenerarea 

 
 

 2.4.1 Creşterea parametrilor ini ţiali: presiune, temperatură 
 
 Parametri iniţiali ai ciclului corespund punctului de ieşire din generatorul 
de abur (intrare în turbina cu abur). Creşterea presiunii şi temperaturii iniţiale 
conduce în mod nemijlocit la creşterea randamentului termic al ciclului Hirn. 
Pentru o creştere simultană a presiunii şi a temperaturii cu 40 bar, respectiv 30 °C, 
se menţionează o mărire posibilă a randamentului termic cu 5 puncte procentuale. 
 Această metodă de creştere a randamentului este grevată însă de o serie de 
restricţii de ordin tehnologic: 

• Principala restricţie în calea creşterii presiunii şi temperaturii iniţiale 
este dată de rezistenţa mecanică a componentelor circuitului termic 
(îndeosebi a celor aparţinând generatorului de abur). În cazul utilizării 
unor oţeluri feritice obişnuite, limitele maxime sunt de 200 bar, 
respectiv 570 °C. Introducerea unor oţeluri  puternic aliate de tip 
feritic/martensitic sau austenitic, permite însă realizarea unor unităţi 
energetice cu parametri supracritici. În acest caz presiunea iniţială 
poate trece de 300 bar, iar temperatura iniţială atinge 600 °C. 

• Creşterea presiunii iniţiale are ca efect o creştere a umidităţii aburului 
în zona finală a turbinei. Prezenţa în număr mare a picăturilor de apă în 
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aburul ce se destinde cu mare viteză (>200 m/s) conduce la un 
fenomen de eroziune pronunţată şi de distrugere a paletelor rotorice 
din zona finală a turbinei. Creşterea temperaturii iniţiale are un efect 
contrar asupra umidităţii la eşaparea din turbina cu abur. În consecinţă, 
creşterea presiunii iniţiale trebuie acompaniată în mod necesar de o 
creştere a temperaturii iniţiale. Pentru un ciclu simplu de tip Hirn, fără 
supraîncălzire intermediară, având temperatura iniţială de 570 °C, 
valoarea presiunii iniţiale este limitată superior la 140 bar. 

 
 
 2.4.2 Supraîncălzirea intermediară 
 
 Supraîncălzirea intermediară (SÎI) este o metodă de creşterea a 
randamentului termic ce acţionează asupra sursei calde a ciclului termodinamic. 
Metoda presupune ca destinderea aburului în turbină să fie întreruptă, iar acesta să 
fie trimis înapoi la generatorul de abur. Aici el este din nou supraîncălzit până la o 
temperatură comparabilă cu cea iniţială şi apoi se destinde în continuare în turbina 
cu abur. În Figura 2.5 este prezentată schema simplificată pentru un grup energetic 
cu supraîncălzire intermediară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.5 Schema simplificată pentru un grup energetic cu supraîncălzire intermediară 

GA – generator de abur; SÎI - supraîncălzitor intermediar; CIP - corp de înaltă presiune;  
CMJP - corp de medie şi joasă presiune; GE - generator electric; K - condensator;  

PA - pompă de alimentare; PR – preîncălzitor regenerativ 
 
 Prin introducerea SÎI se poate obţine o creştere a randamentului termic cu 
aproximativ 5 puncte procentuale.  
 
 2.4.3 Scăderea temperaturii (presiunii) de condensaţie 
 
 Scăderea temperaturii (presiunii) de condensaţie reprezintă o metodă care 
acţionează la sursa rece a ciclului termodinamic. Cu cât temperatura aburului la 
condensator este mai scăzută, cu atât Q2 este mai mică şi conform relaţiei 2.5, 
randamentul termic creşte. Se menţionează faptul că efectul produs de o scădere a 

CIP CMJP 

PR 

GA SÎI 
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temperaturii de condensaţie cu 1°C poate echivala cu cel corespunzător creşterii cu 
10 – 15 °C a temperaturii iniţiale a ciclului. Deci această metodă de creştere a 
randamentului termic este foarte eficientă. 

O temperatură scăzută de condensaţie este condiţionată de existenţa unor 
fluide de răcire având un debit şi un nivel termic corespunzător. În cazul ciclurilor 
cu abur, agentul optim de răcire s-a dovedit a fi apa. Valoarea limită până la care 
poate fi coborâtă temperatura de condensaţie este dată de temperatura 
corespunzătoare agentului de răcire (foarte apropiată de cea a mediului ambiant). 
Pentru temperaturi inferioare valorii de 373 K va rezulta o scădere a presiunii de 
condensaţie sub 1 bar, iar partea finală a turbinei cu abur lucrează sub vid.   

Există o serie de elemente care limitează obţinerea unor presiuni de 
condensaţie foarte scăzute: 

� Considerente legate de amplasamentul centralei pot diminua accesul la 
o sursă de apă de răcire naturală suficient de puternică (râu, lac, mare, 
etc.). Soluţia în acest caz este apelarea la un sistem în care apa de 
răcire a condensatorului este vehiculată în circuit închis, trecând printr-
un schimbător de căldură aer - apă (turn de răcire) unde cedează în 
atmosferă căldura extrasă din ciclu termodinamic. În Figura 2.6 sunt 
reprezentate schematic sistemele de răcire posibile pentru o CCA. Din 
punct de vedere termodinamic cel mai bun sistem de răcire este cel în 
circuit deschis. 

� Apar reglementări din ce în ce mai severe în scopul evitării poluării 
termice a surselor naturale de apă. Chiar în condiţiile în care în 
imediata apropiere a centralei există o sursă de apă corespunzătoare, 
aceste reglementări impun evitarea răcirii în circuit deschis şi trecerea 
la un circuit mixt şi chiar închis. Toate aceste măsuri aduc severe 
penalităţi termodinamice. 

� Pentru unităţile care utilizează un circuit de răcire deschis, este necesar 
ca în anotimpul rece temperatura apei de răcire la intrarea în 
condensator să fie limitată inferior. Se evită în felul acesta scăderea 
exagerată a presiunii de condensaţie şi deplasarea punctului final al 
destinderii într-o zonă de umiditate ridicată. Conform celor afirmate în 
paragrafele anterioare, în această zona apar efecte nedorite în ceea ce 
priveşte procesul de eroziune la ultimele şiruri de palete ale turbinei. 
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Fig. 2.6 Sisteme de răcire ale unei CCA 
a - În circuit deschis: întregul necesar de apă de răcire provine de la o sursă naturală 
(ex. râu) b - În circuit închis: tot debitul de apă de răcire evoluează în circuit închis 

trecând printr-un turn de răcire; c - În circuit mixt: o cotă de apă de răcire trece prin TR, 
restul provenind de la o sursă naturală 

TA - turbină cu abur; K - condensator; TR - turn de răcire; PR - pompă de răcire 
 
   
 2.4.4 Preîncălzirea regenerativă 
 
 Preîncălzirea regenerativă a apei de alimentare a generatorului de abur 
constituie una din principalele metode de creştere a randamentului termic. Ea poate 
aduce o creştere a acestuia cu 9 - 12 puncte procentuale. 
 Principiul preîncălzirii regenerative se bazează pe extracţia din turbină a 
unei părţi din aburul parţial destins şi folosirea acestuia pentru ridicarea 
temperaturii apei de alimentare. 

Randamentul termic al ciclului este cu atât mai mare cu cât numărul de 
prize ale turbinei, respectiv de preîncălzitoare regenerative este mai mare. Totuşi, 
sporul de randament adus prin introducerea unui preîncălzitor suplimentar scade pe 
măsură ce numărul acestora creşte. În mod uzual numărul preîncălzitoare poate 
varia în intervalul 7 – 9. 
 
 
 2.4.5 Cogenerarea 
  
 Cogenerarea reprezintă producerea combinată şi simultană de energie 
electrică şi termică. În cazul CCA principiul constă în faptul că aburul, după ce s-a 
destins în turbină, nu mai intră în condensator, ci este trimis către un consumator 
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extern pentru a acoperi necesarul de energie termică al acestuia. Căldura 
corespunzătoare acestui flux de abur este considerată efect util, în timp ce 
pierderile la condensator devin nule (Q2 = 0). Conform relaţiei 2.5, randamentul 
termic pentru un astfel de ciclu devine egal cu unitatea: 
 1=Tη         (2.6) 
 În Figura 2.7a este prezentată schema termică simplificată corespunzătoare 
unui astfel de grup energetic de termoficare, care utilizează o turbină cu abur cu 
contrapresiune. La o astfel de turbină presiunea de eşapare este sensibil mai 
ridicată decât în cazul unităţilor energetice de condensaţie, ea depinzând de nivelul 
termic cerut de consumator:   

• 0,7...2,5 bar pentru consumatori urbani (încălzire, preparare de apă 
caldă sanitară, etc.); 

• 1...40 bar pentru consumatori industriali. 
 O caracteristică a acestui tip de schemă este dependenţa totală între nivelul 
producţiei de energie electrică, respectiv termică. Va exista producţie de energie 
electrică doar atâta timp cât există şi cerere de energie termică. Pentru a înlătura 
acest dezavantaj în figura 2.7b este propusă o schemă în care este utilizată o turbină 
cu abur cu condensaţie şi priză reglabilă. Se disting în acest caz două fluxuri de 
abur: 

• Un flux de abur care, după ce s-a destins în turbină, este extras prin 
intermediul unei prize şi trimis către consumatorul termic. Priza poate 
permite reglarea presiunii aburului în funcţie de nevoile 
consumatorului. 

• Un flux de abur care se destinde prin toată turbina până la condensator. 
 În această variantă, chiar dacă nu există o cerere de energie termică, va fi 
posibilă producerea de energie electrică pe baza aburului ce se destinde până la 
condensator. Evident, randamentul termic va fi mai mic decât în cazul turbinei cu 
contrapresiune datorită căldurii cedate la condensator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.7 Schema termică simplificată pentru un grup energetic de cogenerare 
a - Cu turbină cu contrapresiune; b - Cu turbină cu priză reglabilă şi condensaţie 

GA – generator de abur; TA – turbină cu abur; GE – generator electric; CT – consumator 
termic; K – condensator; PA – pompă de alimentare; DT – degazor termic 
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Aplicarea metodelor de creştere a randamentului termic conduce la o 

complicare a schemei circuitelor termice din centralele convenţionale cu abur. In 
Figura 2.8 este prezentată o astfel de schemă pentru un grup de mare putere dotat 
cu supraîncălzire intermediară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.8 Circuitul termic al unui grup energetic de condensaţie pură dotat cu 
supraîncălzire intermediară 

GA – generator de abur; CIP – corp de înaltă presiune; CMP – corp de medie presiune; CJP – corp de 
joasă presiune; PIP – preîncălzitoare regenerative de înaltă presiune; PJP - preîncălzitoare 

regenerative de joasă presiune; RAL – recuperator abur labirinţi; PA – pompă de alimentare;  
D – degazor termic; REJ – recuperator abur ejectori; REt – recuperator abur etanşări;  

PC – pompă de condens principal; ST – staţie de tratare chimică a condensului principal;  
EJ – ejector cu abur; PR – pompă de răcire 

 
 2.5 Generatoare de abur 
 

2.5.1 Schema de ansamblu 
 

Aburul constituie unul din cei mai importanţi vectori energetici întâlniţi în 
industrie, el putând fi utilizat atât ca agent motor (ex. antrenări de turbine), cât şi 
direct în cadrul unor procese (ex. industria chimică). În consecinţă, generatorul de 
abur reprezintă o instalaţie prezentă într-un număr mare de aplicaţii industriale. 
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Generatorul de abur are rolul de a transforma apa în abur saturat sau 
supraîncălzit pe baza căldurii provenite, printre altele, din arderea unor 
combustibili fosili sau din recuperarea căldurii provenite din diverse procese 
industriale. 

În practica curentă majoritatea generatoarelor de abur sunt de tip 
acvatubular, ele reprezentând obiectul prezentului capitol. Un accent deosebit se va 
pune asupra generatoarelor de abur bazate pe arderea unor combustibili.  

Generatorul de abur acvatubular are în componenţă canale de dimensiuni 
relativ mari în care sunt imersate sisteme de ţevi. Gazele de ardere provenite din 
arderea combustibililor circulă prin canale, pe la exteriorul ţevilor, cedând căldură 
către agentul termic (apă şi abur) care este vehiculat prin interiorul acestora. 
Arderea combustibililor se realizează într-o zonă situată la baza canalelor, numită 
focar. Pereţii canalelor pot fi realizaţi fie din materiale ceramice rezistente la 
temperaturi înalte (cărămizi refractare), fie din membrane metalice răcite la interior 
cu apă şi/sau abur. În figura 2.9 sunt prezentate elementele menţionate mai sus. 

 
 

2.5.2 Combustibili utilizaţi în generatoarele de abur 
 

Generatoarele de abur utilizează o mare varietate de combustibili, conform 
celor prezentate în Tabelul 2.3 

 
 Combustibilii solizi şi lichizi  se caracterizează printr-o stare iniţială, care 
defineşte compoziţia masică exprimată în procente, în condiţiile reale de utilizare 
(relaţia 2.7). În cadrul compoziţiei se disting 5 elemente: C – carbon; H – hidrogen; 
O – oxigen; N – azot; cS  - sulf combustibil şi două substanţe: A – masa minerală 

necombustibilă, denumită şi cenuşă; tW  - umiditatea. 
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Fig. 2.9 Generator de abur acvatubular utilizat în centralele convenţionale cu abur 
 
 

Tabelul 2.3 Categorii de combustibili utilizaţi în mod curent  
în generatoarele de abur 

Solizi Lichizi Gazoşi 
- cărbune (cărbune brun, lignit, huilă, 

antracit) 
- şisturi bituminoase 
- deşeuri solide combustibile 
- biomasă 

- păcură - gaz natural 
- gaze reziduale combustibile (provenite 

din industria metalurgică, rafinării) 
- biogaz 

 
Similar, combustibilii gazoşi se caracterizează printr-o compoziţie 

volumetrică exprimată în procente (relaţia 2.8). 
 

∑ =+++++++ 100222222 OHHCSHONHCOCO nm . [%] (2.8) 

 
 Puterea calorifică reprezintă cantitatea de căldură degajată prin arderea 
completă a unităţii de masă sau volum a combustibilului. În mod uzual, în cazul 
combustibililor folosiţi în generatoarele de abur se utilizează puterea calorifică 
inferioară, care nu ţine seama de căldura latentă de vaporizare a vaporilor de apă 
din gazele de ardere.  

canal gaze de ardere 

focar 

sisteme de ţevi 

structur ă de rezistenţă 

alimentare combustibil 
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În tabelul 2.4 sunt prezentate puterile calorifice inferioare pentru o serie de 
combustibili utilizaţi în mod curent în generatoarele de abur. 
 

Tabelul 2.4 Puteri calorifice inferioare pentru combustibili utilizaţi în CCA  

Cărbune brun (inclusiv lignit) 5 000 ÷ 16 000, kJ/kg 
Huilă 20 000 ÷ 30 000, kJ/kg 
Antracit 29 000 ÷ 31 000, kJ/kg 
Păcură 39 000 ÷ 42 000, kJ/kg 
Gaz natural (inclusiv gazul de sondă) 30 000 ÷ 36 000, kJ/m3N 
Gaz de furnal 3 000 ÷ 5 000, kJ/m3

N 
Gaz de cocserie 14 000 ÷ 19 000, kJ/m3N 

 
 

2.5.3 Circuitul apă - abur 
 

2.5.3.1 Structura 
 
 Circuitul apă – abur al generatorului este format din sisteme de ţevi 
imersate în canalele de gaze de ardere. Din punct de vedere funcţional se disting 
următoarele suprafeţe de transfer de căldură care intră în componenţa acestui 
circuit: economizor, vaporizator, supraîncălzitor primar şi supraîncălzitor 
intermediar. 
 Economizorul (ECO) realizează creşterea de temperatură a apei de 
alimentare până la o valoare apropiată de cea de saturaţie. Transferul de căldură 
între apă şi gazele de ardere este de tip convectiv. 
 Vaporizatorul  (VAP) asigură trecerea apei din fază lichidă în cea de abur 
saturat. Transferul de căldură se realizează preponderent prin radiaţie. 
 Supraîncălzitorul primar  (SÎ) realizează supraîncălzirea aburului produs 
de către vaporizator până la nivelul de temperatură dorit. Transferul de căldură se 
poate realiza atât convectiv, cât şi radiativ. 
 Supraîncălzitorul intermediar  (SÎI)  apare în cazul centralelor 
termoelectrice convenţionale şi asigură o creştere a temperaturii aburului deja 
destins în corpul de înaltă presiune al turbinei. 

 
Din punct de vedere al modului în care se realizează circulaţia agentului 

apă – abur în interiorul vaporizatorului, generatoarele de abur pot fi cu circulaţie 
naturală, cu circulaţie forţată multiplă sau cu circulaţie forţată unică (fig. 2.10). 
 
 

2.5.3.2 Generator de abur cu circulaţie naturală 
 

 La acest tip de generator, după ce străbate economizorul, apa este introdusă 
într-un cilindru (tambur) care reprezintă punctul de separaţie dintre faza lichidă, 
respectiv gazoasă (figura 2.10a). Din tambur, apa saturată este direcţionată către 
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vaporizator prin intermediul unor ţevi descendente amplasate în exteriorul 
canalelor de gaze de ardere (figura 2.11). Vaporizatorul constă din ţevi ascendente 
situate, spre deosebire de cele descendente, în calea gazelor de ardere, pe pereţii 
focarului. În ţevile ascendente are loc un proces de fierbere, la tambur fiind 
returnată o emulsie apă – abur. Vaporii saturaţi astfel formaţi sunt colectaţi pe la 
partea superioară a tamburului, fiind direcţionaţi către supraîncălzitor. În acelaşi 
timp, faza lichidă este reintrodusă în bucla vaporizatoare prin intermediul ţevilor 
descendente.  

 

 
Fig. 4.3 Circuitul apă – abur al generatorului de abur 

a – cu circulaţie naturală; b – cu circulaţie forţată multiplă; c – cu circulaţie forţată unică 
1 – economizor; 2 – vaporizator; 3 – supraîncălzitor; 4 – pompă de alimentare;  

5 – tambur; 6 – purjă; 7 – pompă de circulaţie; 8 – butelie separatoare 
 
 

Pentru vaporizare completă, o unitate de masă de apă trebuie să parcurgă 
de mai multe ori traseul descris mai sus. Numărul de bucle efectuat de această 
unitate de masă până la vaporizarea completă poartă denumirea de multiplu de 
circulaţie (m).  
 Circulaţia în sistemul vaporizator se realizează pe baza diferenţei de 
densităţi existente între ţevile descendente (cu apă), respectiv cele ascendente (cu 
emulsie apă – abur). Această diferenţă de densităţi creează la rândul ei o diferenţă 
de presiune care asigură circulaţia agentului termic (relaţia 2.9): 
 
 ( ) hgp ascdesc ⋅⋅−=∆ ρρ , [Pa]     (2.9) 
 

 unde descρ  reprezintă densitatea apei din ţevile descendente, în 3/ mkg ; 

ascρ  - densitatea emulsiei apă - abur din ţevile ascendente, în 3/ mkg ; g -

1 1 1
2

3 3 3

4 44

2

2

5 5

6 6
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acceleraţia gravitaţională, în 2/ sm ; h - înălţimea ţevilor descendente, 
considerată egală cu aceea a ţevilor ascendente, în m. 

 

Fig. 2.11 Structura sistemului vaporizator dintr-un generator cu circulaţie naturală 
1 – ţevi descendente; 2 – ţevi ascendente; 3 – perete focar 

 
 Odată cu creşterea presiunii de lucru, diferenţa dintre densităţile fazei 
lichide, respectiv gazoase ale apei scade. În consecinţă, diferenţa de presiune dată 
de relaţia 2.9 se va diminua, în condiţiile în care înălţimea la care este amplasat 
tamburul este limitată în general la 40 – 50 m. Apare deci o limitare superioară a 
presiunii de lucru până la care circulaţia în sistemul vaporizator se poate efectua în 
condiţii corespunzătoare. În practică, generatoarele cu circulaţie naturală sunt 
utilizate pentru presiuni ale aburului de până la 140 bar. 
 După cum s-a precizat mai sus, prezenţa tamburului asigură o delimitare 
clară între faza lichidă, respectiv gazoasă. Dacă salinitatea în apa de alimentare a 
generatorului depăşeşte limitele admisibile este posibilă o corectare a acesteia 
printr-o purjare efectuată la tambur. Purjarea implică extragerea unei cote de apă cu 
conţinut ridicat de săruri şi înlocuirea acesteia cu apă având o calitate chimică 
corespunzătoare. 

 
 

2.5.3.3 Generator de abur cu circulaţie forţată multiplă 
 

 Spre deosebire de generatoarele cu circulaţie naturală, în acest caz apare o 
pompă de circulaţie amplasată pe ţevile descendente ale sistemului vaporizator 
(figura 2.10b). Prezenţa pompei conduce la o mărire a vitezei de circulaţiei a 
agentului apă – abur în sistemul vaporizator şi o creştere a coeficientului global de 

tambur 

FOCAR 
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transfer de căldură. Multiplul de circulaţie are valori mai scăzute decât în cazul 
generatoarelor cu circulaţie naturală. 

Presiunea posibil de a fi atinsă pe parte de abur creşte până la 180 bar. 
Generatorul cu circulaţie forţată multiplă păstrează toate avantajele privind 

corectarea regimului chimic al apei prin purjare la tambur. Se menţionează totuşi 
faptul că pompa de circulaţie lucrează în condiţii grele de temperatură, existând în 
acelaşi timp pericolul de apariţie a cavitaţiei. 

 
 

2.5.3.4 Generator de abur cu circulaţie forţată unică 
 

 Circulaţia forţată unică presupune egalitate între debitele de agent termic 
care evoluează în economizor, vaporizator, respectiv supraîncălzitor. 
 Pentru vaporizare completă, o unitate de masă de apă are nevoie de o 
singură trecere prin sistemul vaporizator. Spre deosebire de cazurile anterioare, 
generatorul cu circulaţie forţată unică nu dispune de un punct fix de schimbare de 
fază. Acesta se deplasează în lungul suprafeţei de transfer de căldură a 
generatorului în funcţie de sarcină. Există variante de generatoare cu circulaţie 
forţată unică prevăzute cu butelii separatoare amplasate imediat după sistemul 
vaporizator (Figura 2.10c). Această butelie joacă rolul unui tambur, dar nu 
intervine decât la sarcini foarte mici (pentru a limita domeniul în care se deplasează 
punctul de schimbare de fază) şi în etapele de pornire ale generatorului de abur. 
 Datorită lipsei tamburului nu este posibilă o corectare a regimului chimic 
al apei. Ca urmare, devine obligatorie o demineralizare totală a apei de alimentare a 
generatorului de abur. 

Circulaţia în sistemul vaporizator nu mai este condiţionată de diferenţa de 
densităţi dintre faza lichidă, respectiv gazoasă, ea fiind asigurată integral de către 
pompa de alimentare a generatorului. În consecinţă nu există limitări superioare 
privind presiunea aburului. In consecinţă, generatoarele de abur cu circulaţie forţată 
unică permit utilizarea unor cicluri cu abur cu parametrii supracritici. Caracteristic 
pentru acest caz este faptul că apa trece direct din faza lichidă în cea de vapori 
supraîncălziţi. În Figura 2.12 este prezentată evoluţia ciclului termodinamic pentru 
o unitate cu parametrii supracritici. 
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Fig. 2.12 Ciclul termodinamic pentru o unitate convenţională cu abur  

cu parametrii supracritici 
 
 

  
2.5.4 Circuitul aer – gaze de ardere. 

 
 Circuitul aer – gaze de ardere al unui generator de abur îndeplineşte 
următoarele funcţiuni: 

- vehicularea şi preîncălzirea aerul necesar arderii; 
- filtrarea gazelor de ardere; 
- evacuarea în atmosferă a gazelor de ardere. 
 
Din punct de vedere al presiunii din interiorul canalelor de gaze de ardere, 

generatoarele de abur pot fi cu depresiune (presiune uşor subatmosferică), sau cu 
suprapresiune (presiune uşor supraatmosferică).  

Din punct de vedere al circulaţiei aerului şi gazelor de ardere se disting 
următoarele cazuri: 
 

a) Tiraj natural 
Nu există ventilatoare de aer sau de gaze de ardere. Circulaţia se face pe 
baza înălţimii canalelor de gaze de ardere şi a coşului de fum, acestea 
asigurând un tiraj natural. Soluţia se aplică la generatoare de mică 
capacitate. 
b) Tiraj suflat 
În circuit se prevede doar ventilator de aer. Generatoarele de acest tip 
lucrează cu suprapresiune în focar, deci este necesară o etanşare foarte 
bună a canalelor de gaze de ardere. Soluţia este întâlnită la generatoare 
mici care utilizează hidrocarburi şi la cele pe cărbune cu ardere în pat 
fluidizat.  

punct critic 
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c) Tiraj aspirat 
Generatorul are doar ventilatoare de gaze de ardere, iar în focar se 
stabileşte o depresiune. Această variantă se aplică la generatoare mici pe 
cărbune sau lemn, cu ardere pe grătar. 
d) Tiraj mixt 
În circuit se întâlnesc ventilatoare atât de aer, cât şi de gaze de ardere. 
Reprezintă soluţia cea mai întâlnită în centralele electrice. 
 
În Figura 2.13 este prezentat cazul cel mai general al unui generator de 

abur cu tiraj mixt care utilizează drept combustibil cărbunele. După cum se poate 
observa, pe lângă canalele în care este amplasat sistemul apă – abur, circuitul aer – 
gaze de ardere cuprinde un număr important de echipamente auxiliare. 
 Filtrul de aer  are rolul de a reţine impurităţile mecanice care ar conduce la 
erodarea paletajului ventilatorului de aer, fiind amplasat chiar în aspiraţia acestuia.  
 Ventilatorul de aer asigură aerul necesar arderii combustibilului. Aerul 
poate fi aspirat din interiorul, sau din exteriorul clădirii unde este amplasat 
generatorul de abur. 
 La ieşirea din zona circuitului apă – abur, gazele de ardere se 
caracterizează printr-o temperatură relativ ridicată (în general peste 350 °C). 
Evacuarea lor în atmosferă la o asemenea temperatură ar reprezenta o importantă 
pierdere energetică pentru generatorul de abur. Pentru diminuarea acestor pierderi 
se introduce în circuit un preîncălzitor de aer. Aceasta are rolul de a preîncălzi 
aerul necesar arderii pe baza căldurii conţinută în gazele de ardere evacuate spre 
coş. Rezultă o serie de efecte benefice cum ar fi îmbunătăţirea arderii şi creşterea 
randamentului generatorului de abur. 

 
 

Fig. 2.13 Circuit aer – gaze de ardere cu tiraj mixt (combustibil cărbune)  
1 – filtru de aer; 2 – ventilator de aer; 3 – preîncălzitor de aer; 4 – sistem de ardere;  

5 – focar; 6 – circuit apă – abur; 7 – instalaţie de filtrare a oxizilor de azot; 8 – instalaţie de 
filtrare pulberi; 9 – ventilator de gaze de ardere; 10 – instalaţie de filtrare oxizi de sulf;  

11 – evacuare gaze de ardere în atmosferă; 12 - combustibil 
 

Gazele de ardere nu pot fi răcite oricât, fiind necesară asigurarea unei bune 
dispersii a noxelor în atmosferă, pe de-o parte, şi evitarea condensării vaporilor de 
apă, pe de altă parte. Se menţionează că, prin condensarea vaporilor de apă pe 
suprafeţele metalice ale canalelor de gaze de ardere, poate apărea un fenomen 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 

12 
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nedorit de coroziune al acestor suprafeţe. Temperatura de condensare a vaporilor 
de apă (temperatura de rouă) este cu atât mai ridicată cu cât conţinutul de sulf din 
combustibil este mai mare. În Tabelul 2.5 sunt prezentate intervale recomandate 
pentru temperatura de evacuare în atmosferă, în funcţie de tipul combustibilului. 

 
 

Tabelul 2.5 Valori uzuale pentru temperatura 
de evacuare în atmosferă a gazelor de ardere 

Tip combustibil Temperatură de evacuare, °°°°C 
Gaz natural 100 – 120 

Păcură cu conţinut redus de sulf ( %1<i
cS ) 120 – 125 

Păcură cu conţinut ridicat de sulf ( %1>i
cS ) 130 – 150 

Cărbune superior (antracit, huilă) 120 – 130 
Lignit 140 – 160 

  
 
Sistemul de ardere cuprinde instalaţiile de preparare ale combustibilului 

precum şi arzătoarele. Aceste sisteme diferă fundamental în funcţie de tipul 
combustibilului: solid, lichid sau gazos. 

Prin arderea combustibililor apar o serie produse care au un efect nociv 
asupra mediului înconjurător: pulberi, oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid de 
carbon. Legislaţia în vigoare impune concentraţii maxim admisibile în gazele de 
ardere pentru aceste noxe, îndeosebi pentru generatoarele de abur cu o putere 
termică instalată mai mare de 50 MWt (caracteristice centralelor electrice). 
Respectarea acestor limite necesită introducerea în circuitul gazelor de ardere a 
unor filtre  care să reţină pulberile (cenuşa), oxizii de azot şi de sulf. Poziţionarea 
filtrelor depinde de tipul funcţional al acestora, în Figura 2.13 fiind prezentată doar 
una din variantele cele mai des aplicate în centralele electrice. O filtrare 
corespunzătoare a gazelor de ardere va permite alegerea de valori pentru 
temperatura de evacuare în atmosferă mai mici decât cele prezentate în Tabelul 4.6. 
Filtrul de pulberi are şi un rol tehnologic, el reţinând particulele solide care ar 
conduce la erodarea paletelor ventilatorului de gaze de ardere. 

Ventilatorul de gaze de ardere asigură evacuarea în atmosferă a gazelor 
de ardere, fiind imperios necesar în cazul generatoarelor de abur care lucrează cu 
depresiune în focar. 

În mod clasic evacuarea în atmosferă se realizează prin intermediul unui 
coş de fum. O soluţie modernă utilizată în centralele electrice constă din utilizarea 
pentru evacuarea în atmosferă a turnurilor de răcire deja existente în structura 
centralei. Rezultă o reducere a costurilor de capital, nemaifiind necesară 
construirea unor coşuri de fum. În Figura 2.14 este prezentată o secţiune printr-o 
astfel de unitate energetică. 
 Un element prin care se diferenţiază generatoarele de abur este modul de 
realizare al canalelor de gaze de ardere în care sunt dispuse suprafeţele de schimb 
de căldură ale circuitului apă – abur. În acest sens se disting generatoare de abur cu 
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1 drum (vertical sau orizontal), respectiv două drumuri de gaze de ardere (fig. 
2.15). 

 
 

 

Fig. 2.14 Secţiune prin circuitul aer–gaze de ardere al unei unităţi energetice pe cărbune 
1 – sistem apă – abur; 2 – sistem preparare combustibil; 3 – sala turbinelor; 4 – filtru oxizi 
de azot; 5 – preîncălzitor de aer; 6 – ventilator de aer; 7 – filtru de pulberi;  8 – ventilator 
gaze de ardere; 9 – filtru oxizi de sulf; 10 – evacuare gaze de ardere în atmosferă (turn de 

răcire) 
 

 
   a)    b) 

Fig. 2.15 Generatoare de abur  
a – cu 2 drumuri de gaze de ardere;  

b – cu 1 drum de gaze de ardere vertical (generator de abur turn)  
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2.6 Turbina cu abur 
 
2.6.1 Treapta de turbină 
Turbina cu abur este o maşină termică motoare, care transformă energia  

aburului în energie mecanică. O turbină este formată din una sau mai multe trepte, 
fiecare având în compunere (Figura 2.16): 

• o parte statorică, constituită dintr-un şir de canale fixe numite ajutaje; 
• un arbore (rotor) pe care sunt dispuse palete. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.16 Elementele unei trepte 

D – diafragmă; A – ajutaj; P - paletă 
 
Atât ajutajele, cât şi paletele, se fixează pe piese-suport. Pereţii dintre 

ajutaje se fixează pe plăci circulare numite diafragme, care fac parte integrantă din 
statorul turbinei. Paletele se montează pe discuri sau pe tamburi, care la rândul lor 
se fixează pe arborele turbinei. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  2.17 Tipuri de trepte 
a – axiale; b – radiale; c - diagonale 
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 După direcţia de curgere a aburului, treptele pot fi (Figura 2.17): 
 

*  axiale, când aburul circulă paralel cu axul de rotaţie al turbinei; 
*  radiale, când aburul circulă perpendicular pe ax; 
*  diagonale, când aburul circulă oblic faţă de ax. 

 
În ajutaje energia termică a aburului este transformată în energie cinetică. 

Are loc un  proces de destindere (scădere a presiunii) prin care aburul îşi măreşte 
viteza. În palete pot avea loc două categorii de procese (Figura 2.18): 

*  energia cinetică a aburului este transformată în lucru mecanic. 
*  o parte din energia termică a aburului este transformată în energie 

cinetică (are loc un proces de destindere). 
 În acest mod, energia aburului este transferată paletelor, asigurând 
antrenarea rotorului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.18 Procese din treapta de turbină 
 
Din punct de vedere al modului în care energia aburului este transformată 

în lucru mecanic treptele turbinei pot fi: 
� Trepte cu acţiune 

Într-o treaptă cu acţiune lucrul mecanic se produce prin lovirea paletei 
de către aburul ieşit cu viteză din ajutaje. Aburul se destinde numai în 
ajutaje, iar în palete suferă doar o schimbare de direcţie, presiunea 
rămânând constantă. 

� Trepte cu reacţiune 
Lucrul mecanic se produce prin lovirea paletelor de către aburul ieşit 
cu viteză din ajutaje (efect de acţiune) şi prin creşterea vitezei spre 
ieşirea din palete (efect de reacţiune). Aburul se destinde atât în 
ajutaje, cât şi în palete. 
 

Ajutaje Palete Energie 
termica 

Energie 
cinetica 

Lucru 
mecanic 

Energie 
termica 

Energie 
cinetica 

0 1 2 
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2.6.2 Structura turbinei cu abur 
 
Căderile de entalpie prelucrate de o turbină sunt deosebit de mari, de 

ordinul 1000....1500 kJ/kg. Este necesară transformarea treptată a energiei  
aburului în lucru mecanic în mai multe trepte. O turbină cu abur, în configuraţia ei 
cea mai simplă, cuprinde (Figurile 2.19 şi 2.20): 

• o parte rotorică formată dintr-un arbore pe care sunt fixate paletele prin 
intermediul unor discuri. Rotorul se sprijină la cele două capete pe 
lagăre. 

• o parte statorică (carcasa) pe care sunt fixaţi pereţii ajutajelor prin 
intermediul unor diafragme. Carcasa are două părţi: inferioară, 
respectiv superioară. 

 
Admisia aburului se efectuează pe la un capăt al turbinei. Aburul se 

destinde succesiv în treptele turbinei şi apoi este evacuat pe la celălalt capăt. 
 

Fig. 2.19 Secţiune printr-o turbină cu abur axială (schiţă) 
1 - carcasă superioară; 2- carcasă inferioară; 3 - diafragmă; 
4 - ajutaje; 5 - disc; 6 - palete 7 - arbore; 8 - admisie abur 

în turbină; 9 - eşapare abur din turbină. 
 
Destinderea aburului în turbină se efectuează cu scădere de presiune, 

respectiv cu creştere de volum specific. Va rezulta o creştere a debitului volumetric 
de abur în lungul turbinei şi implicit o creştere a secţiunii de trecere prin ajutaje şi 
palete. Această creştere de secţiune se obţine prin mărirea atât a diametrului la care 
sunt amplasate ajutajele şi paletele, cât şi a înălţimii acestora. Efectul este o formă 
evazată a turbinei. 

Considerente legate de dimensiunea maximă pe care o pot avea paletele 
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aferente ultimei trepte impun pentru unităţile de mare putere realizarea părţii de 
joasă presiune cu mai multe fluxuri în paralel. 

 

Fig. 2.20 Vedere a unei turbine cu abur fără carcasă superioară 
 
Raţiuni economice au condus la necesitatea mai multor tipuri de turbină, 

unele scumpe şi cu randament bun, altele mai ieftine, dar cu randament mai slab. 
Se disting: 

a) Turbină cu o singură treaptă: A - P 
b) Turbină cu trepte de viteză: A - P - P – P 

Destinderea se realizează într-un singur ajutaj, iar energia cinetică este 
prelucrată în mai multe şiruri de palete, numite şi trepte de viteză. 

c) Turbine cu trepte de presiune: A - P  - A - P - A - P (figura 2.19)  
Ajutajele şi paletele alternează. Sunt turbine cu randament ridicat dar şi 
mai scumpe faţă de variantele anterioare. Majoritatea covârşitoare a 
turbinelor cu abur întâlnite în centralele termoelectrice fac parte din 
această categorie. 
 
 

2.6.3 Clasificarea turbinelor cu abur. 
 
 Din punct de vedere funcţional turbinele cu abur se pot clasifica după 
cum urmează: 

• În funcţie de modul de producere a forţei în palete: 

carcasă inferioară 

rotor 

discuri cu palete 

postament turbină 
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- Turbine cu acţiune; 
- Turbine cu reacţiune; 
- Turbine cu reacţiune redusă. 

• În funcţie de parametrii aburului la intrarea în turbină: 
- Turbine cu abur saturat (întâlnite îndeosebi la centralele 

nuclearoelectrice); 
- Turbine cu abur supraîncălzit. 

• În funcţie de destinaţie: 
- Turbine destinate pentru antrenări mecanice. Lucrul mecanic 

produs de turbină este utilizat pentru antrenarea unor pompe, 
compresoare, etc. 

- Turbine cu abur energetice, care sunt utilizate în centralele 
electrice. 

• În funcţie de efectele utile produse turbinele energetice pot fi: 
- Turbine de condensaţie pură: energia aburului este folosită 

exclusiv pentru producerea de lucru mecanic. 
- Turbine de cogenerare: o parte din abur este extras de la 

prizele turbinei şi este utilizat pentru alimentarea unui 
consumator termic. Efectele utile sunt atât lucrul mecanic 
dezvoltat prin destinderea aburului, cât şi energia termică 
livrată către consumator. 

• În funcţie de presiunea aburului la ieşirea din turbină: 
- De condensaţie: 15,0<ep  bar; 

- Cu eşapare în atmosferă: 2,1...1=ep  bar; 

- Cu vid înrăutăţit: 1...7,0=ep  bar; 

- Cu contrapresiune: aatmosferice pp > . 

 
Ultimele două categorii sunt utilizate în aplicaţii de cogenerare. 
 

 Din punct de vedere constructiv turbinele cu abur se clasifică după: 
- Direcţia de curgere a aburului: axiale, radiale, diagonale; 
- Numărul de corpuri de turbină; 
- Numărul de fluxuri în paralel la eşaparea din turbină. 

 
În figurile 2.21 ÷ 2.23 sunt prezentate configuraţiile pentru o serie de 

turbine cu abur. 
Tabelul 2.6 prezintă principalele caracteristici tehnice pentru o serie de 

turbine cu abur existente în centralele termoelectrice din România. 
 
 
 
 
 


