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Abstract. Lucrarea prezintă un studiu de caz: funcţionarea unei centrale termice echipată cu cazane de apă 
fierbinte, conectată într-un sistem centralizat de alimentare cu energie termică a unor consumatori urbani. Este 
prezentat modelul matematic realizat pentru simularea funcţionării centralei în condiţiile în care sarcina cerută de 
consumatori este variabilă şi este necesar un reglaj adecvat al debitului şi temperaturii agentului termic furnizat. 
Sunt prezentate rezultatele şi concluziile simulării pe baza datelor experimentale înregistrate de sistemul de 
monitorizare al centralei.  
Keywords: centrală termică cu cayane de apă fierbinte, reglaj termic, pompă cu turaţie variabilă. 

1. INTRODUCERE 

În România, odată cu politica de industrializare, 
între anii 1950 si 1960 au apărut marile ansambluri 
de blocuri şi s-a introdus încălzirea centralizată a 
clădirilor. Sistemul de alimentare a noilor construcţii 
cu energie termică produsă în sistem centralizat 
(SACET), prezenta avantaje multiple, cele mai 
importante fiind legate de consumul redus de com-
bustibil, comparativ cu soluţiile individuale utilizate 
pentru producerea energiei termice, precum şi de 
simplificarea instalaţiilor de încălzire utilizate de 
consumatori şi adaptarea acestora noilor condiţii de 
locuit. Din aceste motive, dezvoltarea SACET-urilor 
a devenit una dintre direcţiile principale ale politicii 
energetice atât la noi în ţară, cât şi la nivel euro-
pean [1].  

Aşa cum este arătat în „Strategia naţională 
privind alimentarea cu energie termică a localită-
ţilor” aprobată prin H.G. 882/2004, „ pentru zonele 
urbane aglomerate cu densitate mare de locuire, 
toate studiile realizate la nivel naţional şi inter-
naţional au condus la concluzia, că din punct de 
vedere al eficienţei energetice şi al protecţiei mediu-
lui, sistemele centralizate de alimentare cu energie 
termică sunt avantajoase”. Aceste sisteme, cuprind 

trei părţi componente: sursa de producere a energiei 
termice, reţeaua de transport şi distribuţie şi 
instalaţiile de încălzire şi preparare de apă caldă ale 
consumatorilor. În trecut, consumatorii de energie 
termică au avut un comportament pasiv, în sensul că 
nu erau acţionate organele de reglaj ale instalaţiilor 
individuale, variaţia sarcinii termice a sistemului 
fiind determinată doar de condiţiile climatice (pentru 
sezonul de încălzire) şi de necesarul de apă caldă 
menajeră. În perioada actuală, odată cu modifi-
carea condiţiilor socio-economice, comportamentul 
consumatorilor individuali s-a modificat foarte 
mult. Din dorinţa de a utiliza cât mai raţional energia 
termică, în scopul reducerii cheltuielilor legate de 
aceasta, consumatorii au început să utilizeze din ce în 
ce mai intens sistemele de reglaj ale instalaţiilor 
individuale, în corelaţie cu condiţiile de confort 
dorite şi nivelul acceptat al cheltuielilor, devenind 
consumatori activi [2, 3]. Au apărut de asemenea şi 
s-au extins sisteme de contorizare, precum şi 
sisteme din ce în ce mai performante de reglaj 
automat la nivelul consumatorilor (robinete de 
reglaj termostatate, module termice cu senzor de 
temperatură exterioară etc.), care au determinat o 
variaţie mare a sarcinii termice cerută de la sistem 
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şi necesitatea ca acesta să se poată adapta rapid 
acestor sarcini variabile. În consecinţă, concomitent 
cu găsirea de soluţii pentru micşorarea inerţiei 
reţelelor de transport, este necesară realizarea unor 
surse de producere a energiei termice flexibile, 
complet automatizate şi autoreglabile, care să poată 
urmări variaţiile de sarcină determinate de con-
sumatori. Acest mod de lucru trebuie să permită 
renunţarea la graficele de reglaj statice, pe trepte de 
temperatură utilizate în prezent şi trecerea la un reglaj 
dinamic, continuu al sarcinii termice realizate [4]. 

Lucrarea de faţă, derivată dintr-o lucrare de 
cercetare mai amplă a autorilor asupra funcţionării 
sistemului centralizat de alimentare cu energie 
termică a Municipiului Bucureşti [5], realizează 
modelarea funcţionării unei surse de alimentare cu 
energie termică, pe baza unui studiu de caz. Acesta 
se referă la două cazane moderne de apă fierbinte, 
fiecare având puterea termică nominală de 35 MW, 
instalate în cadrul celei de a doua etape de mo-
dernizare a Centralei Termice de Zonă  RADET  
Bucureşti – „Casa Presei”. 

2. DESCRIEREA CENTRALEI 

Construită odată cu complexul Casa Scânteii 
(actualmente Casa Presei) între anii 1951-1952, 
Centrala Termică de Zonă (CTZ) „Casa Presei” a 
fost preluată de RADET Bucureşti în noiembrie 
1995. 

2.1. Echipamentele şi schema  
de funcţionare 

Amplasată în partea de nord a Bucureştiului 
(fig. 1), CTZ „Casa Presei” produce apă fierbinte 
cu temperatura maximă de 150 oC şi presiunea 
maximă de 16 bar, pe care o introduce în sistemul 
centralizat de alimentare cu căldură al capitalei prin 
două conducte magistrale. Prin magistrala I, centrala 
alimentează cu energie termică un număr de 
3000 apartamente (racordate la sistemul de termo-
ficare), însumând un număr de peste 9800 persoane 
din cartierul Pajura. Prin magistrala II capacitatea 
CTZ ajunge la puterea instalată de 80 Gcal/h, 
centrala alimentând pe lângă o serie de agenţi 
economici şi un număr de 15.500 apartamente în 
care locuiesc cca. 54.500 persoane. Fostul combinat 
poligrafic „Casa Scânteii”, actualmente „Compania 
Autonomă a Imprimeriilor Coresi”, este alimentat 
tot din această centrală. 

CTZ „Casa Presei” a fost modernizată în prima 
etapă, în anul 1996, prin echiparea cu  patru CAF noi 
de câte 5,8 MW (5 Gcal/h) şi un cazan de abur saturat 
de 2 t/h la 8 bar şi175 C. În continuare, centrala 
termică de zonă „Casa Presei” s-a dezvoltat în a doua 
etapă de modernizare, în anii 2002-2004, prin instala-
rea a încă două CAF de câte 35 MW (30 Gcal/h), un 
cazan de abur saturat de 8 t/h la 16 bar şi 204C,  o 
gospodărie de combustibil lichid şi de stins incendiu 
şi o staţie de reglare, măsurare şi utilizare pentru gaze 
naturale cu debitul de 12.000 Nm3/h.  

 

 
 

Fig. 1. Amplasarea CTZ „Casa Presei” în sistemul de termoficare al părţii de nord  
a municipiului Bucureşti (sursa: RADET Bucureşti). 
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Fig. 2. Schema termomecanică a etapei a II-a de modernizare. (Sursa: RADET Bucureşti). 
 

Cazanele care echipează centrala funcţionează 
în regim cald (cu temperatura apei la intrare de 
95 ºC) pentru prevenirea atingerii punctului de 
rouă acidă în gazele de ardere. Acest lucru se 
realizează cu ajutorul unor pompe de recirculaţie cu 
turaţie variabilă, câte una pentru fiecare cazan. Aces-
tea aspiră apă de la ieşirea cazanelor şi o introduce la 
intrare, reuşind în acest fel ca prin amestec să 
mărească local temperatura de pe întoarcerea în 
instalaţie. Reglarea temperaturii agentului termic la 
plecarea din centrală, în vederea respectării dia-
gramei de reglare, se realizează cu ajutorul unei 
electrovane care prin deschidere creează o injecţie de 
agent din returul centralei, micşorând temperatura 
agentului termic. În felul acesta, cazanele sunt 
menţinute calde, chiar şi pe perioadele de ne-
funcţionare, independent de sarcina centralei sau 
de nivelul de temperatură pe reţeaua de distribuţie 
determinat de graficul de reglaj.  

Centrala este organizată pe două secţiuni 
funcţionând după aceiaşi schemă termomecanică : 
„Etapa I” cu o putere termică de 23 MW (20 
Gcal/h) cuprinzând bateria formată din cele patru 
cazane de 5,8 MW  şi „Etapa II” cu o putere 
termică de 70 MW cuprinzând bateria formată din 
cele două cazane de 35 MW. În figura 2 este 
prezentată schema termomecanică pentru bateria 
celor două cazane corespunzătoare etapei a II-a de 
modernizare. 

Cele două grupuri de cazane pot fi alimentate 
atât cu gaze naturale cât şi cu combustibil lichid. Ca-
zanele care formează „Etapa I” pot fi alimentate cu 

gaze sau cu CLU, iar cele care formează „Etapa II” 
cu gaze, CLU sau păcură. Pentru acoperirea pier-
derilor de agent pe traseul consumatorilor, centrala 
dispune de o staţie de dedurizare de la care, prin 
intermediul unui degazor încălzit cu abur saturat, 
se completează debitul pe returul centralei cu apă 
fierbinte tratată, la temperatura de cca. 100 oC.  

2.2.  Funcţionarea cazanelor de 35 MW  
(30 Gcal/h) 

Bateria de cazane instalată în etapa a II-a de 
modernizare (fig. 2) conţine două CAF, având 
puterea termică nominală de 35 MW (30 Gcal/h). 
Centrala funcţionează cu un singur cazan sau cu 
amândouă în paralel, după cum sarcina termică 
cerută este mai mică sau mai mare decât sarcina 
nominală. Funcţionarea cazanului este automată, în 
sensul că operatorul setează de la panoul de 
comandă temperatura pe returul cazanului şi tempe-
ratura pe turul acestuia. În funcţie de temperatura 
returului reţelei, datorită pompei cu turaţie variabilă, 
se modifică automat debitul recirculat pe cazan, 
astfel încât să se menţină temperatura programată 
pe retur. Acest lucru determină modificarea debitului 
cazanului şi deci a sarcinii termice. Debitul de 
combustibil se modifică automat, astfel încât să se 
menţină temperatura programată pe tur. Debitul 
recirculat pe reţea este menţinut constant şi se 
modifică din pompele de circulaţie, de asemenea cu 
turaţie variabilă, numai atunci când reglajul automat 
al cazanului nu poate realiza temperatura impusă 
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pe turul reţelei. Aceasta comandă se face manual. 
Atunci când unul dintre cazane nu funcţionează, 
pentru a-l menţine cald, este oprită recircularea, 
dar se trece prin cazan un debit minim de apă 
fierbinte preluată din returul reţelei. Astfel 
suprafaţa de schimb de căldură este menţinută la o 
temperatură ridicată şi se reduce mult timpul 
necesar intrării cazanului în sarcină (perioada 
tranzitorie de pornire). Din studiul efectuat asupra 
acestei perioade  se constată că ea se compune 
dintr-o perioadă de cca. 7...8 min. în care cazanul 
este ventilat şi o perioadă de maximum 10 min., în 
funcţie de temperatura aerului cu care se ventilează 
cazanul, în care se ajunge la regim staţionar. În 
consecinţă regimurile tranzitorii nu sunt semni-
ficative pentru răspunsul sursei la modificarea 
sarcinii cerută de consumator şi se poate considera 
că, în raport cu întârzierea introdusă de reţea, sursa 
îşi modifică instantaneu parametrii de funcţionare 
şi la modificarea acestor parametri, regimurile de 
funcţionare sunt regimuri staţionare.  

Reglajul sursei se face la ora actuală manual 
prin menţinerea constantă a debitului pe tur şi 
realizarea unei temperaturi a agentului termic 
constantă, pe paliere  fixate de către Dispeceratul 
de Termoficare, în principal în funcţie de condiţiile 
climatice exterioare. În funcţie de temperatura 
returului, rezultă sarcina termică, care se reglează 
prin debitele recirculate şi prin modificarea diferenţei 
de temperatură pe cazan. Comportarea consuma-
torilor în raport cu regimul termic exterior precum 
şi regimul termic dorit în interior, prin acţionarea 
elementelor de reglaj ale corpurilor de încălzire, 
determină modificarea debitului in reţeaua de 
distribuţie a agentului secundar. Această modifi-
care de debit determină modificarea regimului de 
temperatură al schimbătoarelor de căldură din 
punctele termice sau modulele termice şi determină 
răspunsul acestora fie prin modificarea temperaturii 
pe returul reţelei de agent primar, fie a debitului de 
agent primar, fie simultan prin modificarea tempera-
turii returului şi modificarea debitului.    

 

 
 

Fig. 3.  Conturul de bilanţ şi punctele principale ale schemei. 
 

3. MODELUL MATEMATIC 

Parametrii care determină funcţionarea centralei 
sunt consideraţi ca fiind funcţie de timp (τ) şi sunt 
următorii: 

 debitul de agent necesar pe turul reţelei: 
 TT VV   ; 

 debitul de agent pe retur:  RR VV   ; 

 temperatura agentului pe turul reţelei: 
 TT tt  ; 

 temperatura agentului pe retur  RR tt  . 

Între debitul de agent care pleacă pe magistra-
lele de ducere şi debitul de întoarcere există în mod 

normal o diferenţă, determinată de pierderile teh-
nologice sau de avariile de pe reţeaua de distribuţie. 
Aceasta diferenţă este completată cu apă de adaus 
cu temperatura de cca. 100 oC, preparată în staţia 
de tratare. Ca urmare, sarcina termică a centralei 
este determinată de fapt de debitul de agent şi 
temperaturile de ducere, respectiv întoarcere ale 
agentului. Aceştia sunt parametrii de comunicaţie 
la interfaţa sursă de energie termică – reţea de 
distribuţie şi sunt determinaţi de cerinţa consuma-
torilor care, acţionând asupra organelor de reglaj 
individuale determina debitul pe reţea şi nivelul de 
temperatură pe retur. Nivelul de temperatură cu 
care este furnizat agentul în reţea se stabileşte pe 
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baza unui scenariu bazat pe anticiparea comportării 
consumatorilor în raport cu evoluţia parametrilor 
climatici.  

Modelul matematic al centralei consideră cei 
patru parametri menţionaţi ca date de intrare. 
Răspunsul la modificarea acestor parametri constă 
în luarea deciziei asupra numărului de cazane 
aflate simultan în funcţiune, stabilirea debitelor 
corespunzătoare circuitelor interne, astfel încât sa 
fie respectat regimul termic impus cazanelor 
precum şi reglarea arzătoarelor în conformitate cu 
sarcina termică care trebuie realizată. 

Rezultă următorii parametri care se modifică în 
raport cu parametrii de intrare: 

– debitele de alimentare ale cazanelor: 

21 VVaCAF   şi 22 VVaCAF  ; 

– debitele cazanelor: 1CAFV  şi 2CAFV ; 

– debitele recirculate pe cazane: 1RCV  şi 2RCV ; 

– debitul recirculat pe reţea (debitul de răcire): 

RRV ; 

– temperaturile la ieşire din cazane: 1TCAFt  şi 

2TCAFt ; 

– sarcina termică pentru fiecare cazan: 1CAFQ  şi 

2CAFQ . 
Modelul matematic este realizat pe baza 

bilanţurilor de masă si energie pe conturul centralei, 
al CAF şi în punctele caracteristice conform figurii 8. 

În funcţie de debitul returului rezultă debitul 
apei de adaus. 

 RTAD VVV    [m3/h]  (1) 

Notând raportul dintre debitul apei de adaus şi 
debitul care pleacă pe turul reţelei cu: 

  
T

AD

V

V



 ,  (2) 

rezultă: 

  
TR

TAD

VV

VV

)1( 









    [m3/h]  (3) 

Ecuaţiile care exprimă bilanţul de masă şi energie 
al centralei sunt: 
















]kJ/h[                    3600                   

h]/[m3

Q

tcVtcVtcV

VVV

RRRADTT

ADRT







  

(4) 

unde 1000 kg/m3 este densitatea apei, iar 

185,4c  kJ/kgK este căldura specifică a apei.  

Ţinând cont de relaţiile (3) şi (4) sarcina 
termică utilă cerută centralei se exprimă sub forma: 

 
 

   [kW]   116,1

16,1

RADTT

RRADADTT

tttV

tVtVtVQ

 





  (5) 

Această sarcină se consideră că se împarte în 
mod egal pe cele două cazane, dacă depăşeşte sarcina 
limită 3108,34  nomlim QQ   kW (30 Gcal/h): 

  QQQ CAFCAF
  5,021  [kW]  (6) 

şi se realizează de către un singur cazan dacă este 
sub această limită: 

  

QQQ

QQQ

CAFCAF

CAFCAF









21

21

;0

0;
      [kW]  (7) 

Consumurile orare de combustibil ale cazanelor 
vor fi date de relaţiile: 

  
ic

CAF
CAFh H

Q
C


1

1


  [m3

N/h]  (8) 

 
ic

CAF
CAFh H

Q
C


2

2


  [m3

N/h]  (9) 

în care, conform datelor rezultate din monitorizarea 
centralei 95,0c , iar puterea calorică inferioară 
a combustibilului, ca valoare medie pentru gazul 
distribuit în zona de nord a oraşului, a fost 
considerată 33562iH  kJ/m3

N. 

În punctul 1 de amestec al returului cu apa de 
adaus care provine de la staţia de tratare cu 
temperatura ADt , se pot scrie ecuaţiile de bilanţ de 
masă şi energie:  

  










ADADRRT

ADRT

tcVtcVtcV

VVV

 



1

  (10)  

Eliminând debitul RV  între cele două ecuaţii se 

obţine expresia temperaturii apei de alimentare: 

  

 

   C][      1 o

1

ADR

T

ADADRADT
a

tt

V

tVtVV
tt

 









  (11) 

Se consideră că un cazan (CAF1) funcţionează 
tot timpul, al doilea cazan intrând în funcţiune 
numai atunci când sarcina termică este mai mare 
decât sarcina maximă a cazanului.  

Din ecuaţia de bilanţ: 

   111 3600 CAFaTCAFaCAF QttcV    [kJ/h]  (12) 
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rezultă: 

  
1

1
1

3600

aCAF

CAF
aTCAF Vc

Q
tt




  [oC]  (13) 

Temperatura la intrarea cazanului este pre-
stabilită la valoarea recomandata de 95 oC pentru 
evitarea punctului acid de rouă la ieşirea gazelor 
din cazan. 

  951 RCAFt  oC  (14) 

 Rezultă debitul de apă al cazanului: 

   11

1
1

3600

RCAFTCAF

CAF
CAF ttc

Q
V






   [m3/h]  (15)  

şi debitul recirculat: 

  111 aCAFCAFRC VVV    [m3/h]  (16)  

Al doilea cazan (CAF2) funcţionează numai 
când sarcina termică depăşeşte sarcina limită. Când 
acest cazan nu funcţionează, pentru a-l menţine 
cald, debitul se menţine la o valoare minimă, iar 
debitul recirculat este nul. 

În cazul în care cazanul este în funcţiune 
( 01 CAFQ ) ecuaţiile care descriu funcţionarea sunt 
identice cu cele referitoare la CAF1: 

 Din ecuaţia de bilanţ: 

   222 3600 CAFaTCAFaCAF QttcV       [kJ/h] 

(17) 

rezultă: 

  
2

2
2

3600

aCAF

CAF
aTCAF Vc

Q
tt




  [oC]  (18) 

Temperatura la intrarea cazanului este pre-
stabilită la valoarea recomandată 952 RCAFt oC, 

pentru evitarea punctului acid de rouă la ieşirea 
gazelor din cazan. 

 Rezultă debitul de apă al cazanului: 

   22

2
2

3600

RCAFTCAF

CAF
CAF ttc

Q
V





  [m3/h]  (19)  

şi debitul recirculat: 

  222 aCAFCAFRC VVV    [m3/h]  (20)  

Dacă sarcina cazanului este zero ( 02 CAFQ ) 
atunci: 

aTCAFRCAFRCCAFmCAF tttVVV  2222   şi0;   
(21)  

Debitele de apă de alimentare se stabilesc în 

funcţie de debitul de apă recirculat pe reţea RRV , 

definindu-se factorul de recirculare prin raportul: 

  
t

RR
r V

V



   (22) 

Debitul de apă de alimentare se va exprima sub 
forma: 

 tra VV  )1(   [m3/h]  (23)  

Dacă funcţionează un singur cazan, ;1 QQCAF
   

02 CAFQ , atunci debitele de apă de alimentare 

sunt: 

  min2min1 ; CAFaCAFCAFaaCAF VVVVV     (24) 

Dacă funcţionează ambele cazane, atunci 
sarcina şi debitul de apă se împart în mod egal pe 
cele două cazane: 

  QQQ CAFCAF  5,021
 ;   

 aaCAFaCAF VVV   5,021   (25) 

În conformitate cu prescripţiile tehnice ale 
producătorului s-a impus o valoare minimă, 
respectiv maximă pentru debitele cazanelor: 

 400min CAFV  m3/h; 800max CAFV  m3/h  (26) 

De asemenea pe baza caracteristicilor pompelor 
de recirculare, debitul recirculat nu poate depăşi 
valoarea maximă 350max RCV  m3/h. 

 Pentru a fi îndeplinite aceste condiţii, factorul 
de recirculare r  trebuie să se găsească, într-o 

anumită plajă de valori, care este maximă la 
sarcina maximă a cazanelor şi se îngustează la 
micşorarea acesteia.  

Pe baza acestui model s-a realizat un program 
de simulare a funcţionării centralei atunci când se 
cunosc legile de variaţie a temperaturilor pe turul şi 
returul reţelei şi debitele pe tur şi retur [5]. 
Programul a fost realizat în VISUAL BASIC şi 
porneşte de la o valoare prestabilită pentru factorul 
de recirculare, modificând această valoare, astfel 
încât să fie îndeplinite condiţiile de funcţionare. 

4. REZULTATE 

 Pentru testarea programului de simulare a 
funcţionării centralei termice CTZ „Casa Presei”, a 
fost realizat un scenariu ipotetic de reglaj calitativ, 
prin modificarea temperaturii agentului la plecare 
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din centrală în patru trepte. S-au considerat patru 
paliere de temperatură a câte 200 ore de funcţio-
nare, temperatura fiind majorată din zece în zece 
grade între 90 oC şi 120 oC (fig.4). Comportarea 
consumatorilor a fost simulată prin variaţii ale 
temperaturii returului în limitele 60...80 oC. Debitul 
de agent pompat în reţeaua de alimentare cu energie 
termică a fost considerat constant, având mărimea 
de 800 m3/h. Deoarece realizarea temperaturii 
impuse la plecare din centrală se face prin ameste-
carea apei fierbinţi de la ieşirea cazanelor cu o 
fracţiune din debitul de retur, debitul recirculat 
scade în trepte, corespunzătoare treptelor de 
temperatură impuse (fig. 5).  

Cele patru trepte de temperatură au fost alese 
astfel încât, pentru primele două, sarcina termică să 
fie acoperită de un singur cazan (CAF 5). Al doilea 
cazan (CAF 6) este considerat oprit şi menţinut 
cald trecând prin el doar un debit minim (25 m3/h) de 
apă caldă preluată din debitul de retur (fig. 6 şi 7). 
Trecerea la treapta a doua, cu temperatura de 100 
oC, nu determină pornirea celuilalt cazan, deoarece 
nu se depăşeşte sarcina termică maximă admisă. Se 
modifică debitul apei de alimentare şi debitul 
pompei de recirculare, astfel încât pe de o parte să 
fie menţinută la intrare temperatura de 95 oC, iar pe 
de altă parte să fie realizată sarcina termică cerută 
prin mărirea temperaturii la ieşire (fig. 8). 
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Fig. 4.  Temperaturile pe turul şi returul centralei. Fig. 5. Debitul pe tur şi debitul recirculat din 
returul centralei. 

Fig. 6. Debitul de apă fierbinte, debitul de apă de 
alimentare şi debitul recirculat pentru CAF 5. 

Fig. 7. Debitul de apă fierbinte, debitul de apă de 
alimentare şi debitul recirculat pentru CAF 6. 

Fig. 8. Temperaturile la intrare şi ieşire din CAF 5. Fig. 9. Temperaturile la intrare şi ieşire din CAF 6. 
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Trecerea la treapta a treia, de 110 oC, determină 
intrarea în funcţiune şi a celui de al doilea cazan. 
Din cauza solicitării variabile a consumatorilor, 
temperatura pe returul centralei se modifică 
aleatoriu în limitele 60 ... 80 oC, determinând 
oscilaţia sarcinii termice în jurul valorii maxim 
admise (35 MW) pentru un singur cazan. Ca 
urmare, CAF 6 va fi pornit şi oprit automat (fig. 9), 
după cum sarcina termică este mai mare sau mai 
mică decât această limită. Când funcţionează 

ambele cazane, se consideră că se stabilesc în mod 
automat reglajele de debite şi temperatură, astfel 
încât sarcina să fie repartizată în mod egal pe cele 
două cazane. În fig. 5, 7 şi 9 se poate observa acest 
regim, în care sarcina termică pe reţea determină 
pornirea şi oprirea celui de al doilea cazan în jurul 
unui anumit prag. Trecerea la ultima treaptă de 
temperatură, de 120 oC, determină funcţionarea 
continuă a celor două cazane, cu sarcina repartizată 
în mod egal pe fiecare. 
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Fig. 10. Temperaturile şi debitele măsurate şi calculate pentru CAF 5. 
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Fig. 11. Temperaturile şi debitele măsurate şi calculate pentru CAF 6. 

 
Programul de simulare al funcţionării centralei 

a fost testat şi pe un caz real, pe baza înregistrărilor 
la interval de o oră a temperaturilor şi debitelor 
agentului la plecare din centrală (tur), respectiv la 
întoarcere (retur). Rezultatele simulării funcţionării 
cazanelor în aceste condiţii au fost comparate cu 
înregistrările efectuate de sistemul de monitorizare 
şi sunt prezentate în figurile 10 şi 11. Centrala fiind 
în probe de funcţionare, cazanele au fost testate şi 
la suprasarcină. Ca urmare, la începutul perioadei 
considerate a fost oprit alternativ câte un cazan, 
întreaga sarcină fiind preluată de celălalt. După 
aceea, au funcţionat ambele cazane cu sarcina ter-
mică repartizată aproximativ în mod egal. Aceste 
operaţii şi reglajele necesare privind temperaturile 
şi debitele au fost efectuate manual de către 
personalul de exploatare al centralei. În programul 

de simulare nu a fost inclusă şi o astfel de opţiune, 
calculele fiind făcute în ipoteza funcţionării ambelor 
cazane, sarcina termică depăşind sarcina nominală 
de 35 MW a unui singur cazan. 

5. CONCLUZII 

Simularea efectuată pe baza scenariului ipotetic 
privind variaţia temperaturilor şi debitelor pe 
reţeaua de distribuţie a agentului primar a permis 
formularea următoarelor concluzii: 

 Modelul matematic pe baza căruia a fost re-
alizat programul de simulare descrie corect relaţiile 
funcţionale între temperaturi şi debite în vederea 
realizării sarcinii termice cerute. 

 Se constată că în condiţiile unui anumit scena-
riu de variaţie a temperaturilor agentului la plecare 
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din centrală, respectiv întoarcere, există o mulţime 
de variante privind reglajele celor două cazane, 
corelate cu debitul recirculat din retur, care realizează 
aceiaşi parametri în agent şi aceiaşi sarcină termică. 
Analiza acestor variante permite stabilirea soluţiei 
celei mai avantajoase din punct de vedere al con-
sumurilor de combustibil şi energie de pompare. 

 Instalaţia de cazane fiind echipată cu arzătoare 
cu reglare automată în mai multe trepte (10 trepte), 
pompe cu turaţie variabilă şi vane acţionate pas cu 
pas, pe baza simulării efectuate cu acest model se 
pot stabili funcţii de reglare automată, care să 
permită realizarea unui regim optim de temperaturi 
şi debite, în conformitate cu solicitările consuma-
torilor de energie termică. 

Simularea efectuată pa baza scenariului real, 
rezultat din datele de exploatare ale centralei, a a 
permis formularea următoarele concluzii: 

 Se constată o bună coincidenţă între rezultatele 
calculelor şi înregistrările preluate de la sistemul 
de monitorizare al centralei.  

 Diferenţele care apar din compararea rezulta-
telor se explică prin faptul că programul de simulare 
presupune luarea automată a unor decizii optime 
privind reglajele temperaturilor şi debitelor, în timp 
ce reglarea în exploatare se realizează doar parţial 
automat, deciziile operatorului fiind esenţiale. 

 Simularea funcţionării în condiţiile impuse de 
sarcinile variabile ale consumatorilor, permite perso-
nalului de exploatare luarea în timp real a deciziilor 
privind reglajele optime de temperaturi şi debite. 

 Utilizarea unui astfel de model matematic 
pentru realizarea automată a reglajelor de tempera-

turi şi debite, permite o funcţionare dinamică a 
centralei şi urmărirea în timp real a sarcinii termice 
cerute de către consumatori. De asemenea se reali-
zează un consum minim de combustibil, respectiv o 
emisie minimă de gaze, în concordanţă cu cerinţele 
reale ale consumatorilor de energie termică. 
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