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Abstract. Sistemele energetice de propulsie trebuie sa asigure funcţionarea in condiţii de siguranţă pentru echipaj 
şi navă în toate zonele de navigaţie şi pentru toate regimurile de funcţionare cu costuri de exploatare scăzute, cu 
consum redus de combustibil şi nepoluante. Prezentul articol reprezintă variante de sisteme energetice de 
propulsie navală cu cicluri combinate CODAG (Combined Diesel and Gas turbine) şi avantajele acestora fată de 
propulsia cu motoare diesel.  
Keywords: CODAG;  Combined Gas Electrica Steam Turbine (COGES); turbină cu gaze; steam turbine; emissions. 

1. VARIANTE CONSTRUCTIVE DE 
CICLURI COMBINATE UTILIZATE 
PÂNĂ ÎN PREZENT 

Datorită contextului economic din ultimii ani şi 
a tendinţei de reducere a poluării mediului în-
conjurător, a apărut  nevoia, de a creşte eficienţa 
sistemelor de propulsie, prin  folosirea instalaţiilor 
de propulsie cu cicluri combinate, atât pe navele 
civile cât şi pe cele militare. Tendinţa în dezvolta-
rea sistemelor de propulsie cu cicluri combinate 
este de a  conecta motoare cu ardere internă Diesel 
cu alte maşini termice, respectiv turbine cu gaze 
sau cu abur, dar şi sisteme de propulsie cu cicluri 
combinate turbine cu gaze şi turbine cu abur. 

Principalele variante sunt: 
1) În combinaţii de motor cu ardere internă cu 

ciclul Diesel şi turbină cu gaze: 
– CODOG (COmbined Diesel Or Gas turbine), 

unde motorul Diesel este folosit pentru viteze mici 
şi medii, iar pentru obţinerea unor viteze foarte 
mari se foloseşte turbina cu gaze;  

– CODAG (COmbined Diesel and Gas turbine) 
care funcţionează pentru sarcini mici şi medii numai 
pe motoare Diesel, iar pentru sarcini, se cuplează 
turbina de gaze împreună cu motorul Diesel;  

– CODELAG (Combined diesel-electric and 
gas), este un sistem de propulsie combinat şi hibrid, 
în care axele port-elice sunt antrenate cu energie 
electrică (fig. 1) furnizată de la Diesel-Generatoare 

până la atingerea vitezei maxime, iar pentru viteze 
superioare (de regulă v > 17 Nd) cuplează şi turbina 
cu gaze cu ajutorul unui reductor primar ce com-
patibilizează turaţia de propulsie cu cea a turbinei. 
Sistemul poate funcţiona şi în modul de propulsare 
doar cu  turbină cu gaze, propulsia efectuându-se fără 
ajutorul motoarelor electrice. 

2) Cicluri combinate cu turbine cu abur şi 
turbine cu gaze: 

– COGOG (COmbined Gas Or Gas turbine) 
fig.2, unde arborele port-elice este antrenat fie de 
turbina pentru viteze de croazieră, iar pentru 
atingerea vitezei maxime se cuplează turbina cu 
gaze principală sau de forţaj şi se decuplează 
turbina cu gaze de croazieră. 

– COGAG(COmbined Gas And Gas turbine) 
fig.3 unde arborele port-elice este antrenat de 
oricare din cele două turbine identice pentru viteza 
navei de până la 2/3 din viteza maximă, iar pentru 
atingerea vitezei maxime se cuplează şi a mbele 
turbină . 

3) Un alt sistem combinat de propulsie şi hibrid,  
este COGES (Combined Gas turbine Electrical 
Steam turbine) (fig. 4), una dintre navele echipate 
cu acest sistem fiind nava de linie pentru pasageri 
„Millenium”. Acest sistem de propulsie acţionează 
cu ajutorul turbinelor generatoare electrice ce 
alimentează propulsoare electrice de tip azipod sau 
motoare electrice ce acţionează linia axială. 
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Fig.1. Sistem de propulsie CODELAG (Combined diesel-electric and gas turbine) [12]. 
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Fig.2. Sistem de propulsie COGOG  
(COmbined Gas Or Gas turbine) [6]. 

 Fig.3. Sistem de propulsie COGAG  
(COmbined Gas And Gas turbine) [7]. 
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Fig. 4. Sistem de propulsie COGES (Combined Gas turbine Electrical Steam turbine) [8]. 
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2. INSTALAŢIA DE PROPULSIE CODAG 

Sistemul de propulsie cu cicluri combinate 
CODAG, a fost pentru prima oară utilizat pe prima 
fregată germană clasa Sachsen, F124, care a 
devenit operaţională în anul 2001. Schema pentru 
sistemul  de propulsie integrat CODAG al fregatei 
F124 arată ca în figura  5. 

Acest sistem de propulsie reprezintă un sistem 
derivat din sistemele de propulsie CODOG şi 
CODAD (COmbined Diesel And Diesel). 

Tot cu un sistemul  de propulsie CODAG este 
echipată şi nava de pasageri „Queen Mary 2” 
(fig. 6), dar în acest caz atât motoarele Diesel căt şi 
tubina cu gaze antrenează fiecare cîte un generator 
electric, iar energia electrică generată de acestea prin 
intermediul unui tablou de distribuţie alimentează 
câte un convertor de frecvenţă care la rândul lor 
alimentează căte un propulsor tip azipod. 

În alegerea sistemului de propulsie trebuie 
avute în vedere: 

– destinaţia navei; 
– viteza navei; 
– puterea sistemului energetic de propulsie; 
– consumule de combustibil; 
– masa instalaţiei; 
– dimensiunile spaţiului de instalare; 
– costurile pentru mentenanţă şi reparaţii; 
– manevrabilitatea şi compatibilitatea cu insta-

laţiile portuare; 
– exploatarea în condiţii de siguranţă şi 

respectarea normelor de poluare a mediului marin. 
Avantajele sistemului de propulsie cu cicluri 

combinate de tip CODAG sunt evidente atât în cazul 
navelor militare, cât şi în cazul navelor de suprafaţă 
civile (mai ales în cazul navelor de croazieră). Aceste 
avantaje sunt date tocmai datorită înlocuirii parţiale a 
propulsiei cu motoare diesel cu propulsie cu turbine 
cu gaze.     
 

 
 

Fig.5. Sistem de propulsie CODAG la F124 clasa Sachsen / schema mecanismelor de transmisie [12]. 
 

 
Fig. 6. Sistem de propulsie CODAG de la bordul navei de pasageri „Queen Mary 2” [1]: 

1 – motoare Diesel pentru viteze medii; 2 – turbină cu gaze; 4 – generator; 5 – tablou principal de distribuţie;  
6 – convertor de frecvenţă; 7 – transformator; 8 – propulsor azipod; 11 – caldarină recuperatoare cu gaze de ardere. 
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Avantaje turbinelor cu gaze utilizate la 
propulsie sunt [13]: 

– 
TG MAC

kW kW
;

kg kg

   
   

    3 3
TG MAC

kW kW
;

m m

      
   

 

– fiabilitate ridicată prin comparaţie cu motoarele 
diesel; 

– flux energetic evacuat cu gazele de ardere 
disponibil pentru căldarea recuperatoare; 

– vibraţii foarte scăzute cu valori aproape de 
zero; 

– consum de ulei redus; 
– costuri de mentenanţă foarte scăzute prin 

comparaţie cu un motor diesel ; 
– poluarea în atmosferă prin CO2, iar producţia 

de NOx şi SOx foarte mică, nefiind necesar 
Catalizatorul Selectiv cu Reacţie (SCR) sau alte 
instalaţii de tratarea gazelor de ardere; 

Astfel s-au dezvoltat două tipuri esenţiale de 
turbine cu gaze ce echipează sistemele de propulsie 
de pe navele moderne, cu ciclu simplu Brayton-Joule 
şi cele cu ciclu avansat Ericsson [3]. Un exemplu de 

astfel de turbine ce echipează sistemele CODAG 
sunt produse de Rolls Royce, respetiv MT30 cu 
ciclu simplu şi WR-21 (fig. 7), cu ciclu avansat. 
Diferenţa dintre cele două din punct de vedere 
energetic este că cea cu ciclu simplu are un 
randament mai scăzut în plaja de sarcini parţiale, 
iar WR-21 îşi menţine randamentul pe întreaga 
gamă de sarcini de exploatare. 
 

Tabelul 1 

Parametrii turbinei MT30 [14] 

Parametru Turbina cu gaze MT30 
Putere dezvoltată funcţie 
de temperatura aerului 
preîncălzit 

Puterea (MW) Temp.( oC ) 
36 26 

30.7 (acţionare 
mecanică) 

45  

34.1 (acţionare 
mecanică) 

32  

Consum specific de 
combustibil 

0.207  (kg/kWhr) 

Debitul de aer 113  (kg/s) 
Masa generator gaze-
turbină de putere 

6,200  (kg) 

 

 
 

Fig. 7. Turbină cu gaze navalizată WR-21 cu ciclu avansat Ericsson,  produsă de Rolls-Royce [14]. 
 

 
 

Fig. 8. Compararea consumului de combustibil al turbinei cu gaze WR-21, produsă de Rolls&Royce  
cu consumurile altor turbine cu ciclu simplu Brayton-Joule şi motor diesel semirapid în raport cu sarcina [16]. 
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În graficul din figura 8 se pot vedea avantajele 
raportului consum specific de combustibil al unui 
ciclu avansat în comparaţie cu cel al unei turbine cu 
ciclu simplu. Se observă că deşi are un consum mai 
mic de combustibil turbina cu gaze WR-21 dezvoltă 
puteri superioare atât în raport cu turbinele clasice cu 
ciclu simplu, cât şi în raport cu un motor diesel 
semirapid de putere aproximatv egală. 

3. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA 
CARACTERISTICILOR ENERGETICE 
ALE INSTALAŢIEI DE PROPULSIE 
CODAG 

Deoarece instalaţia de propulsie CODAG se 
compune dintr-un motor diesel şi o turbină cu gaze 
se impune alegerea motorului diesel care să asigure 
puterea pentru propulsia navei la viteze medii de 
deplasare şi adoptarea turbinelor cu care trebuie să 
asigure viteza maximă de deplasare. 

Astfel că dacă din punct de vedere energetic 
motoarele diesel satisfac cerinţele actuale pentru 
navele comerciale de orice natură, la nivelul turbi-
nelor cu gaze se pune problema scăderii consumului 
de combustibil, având în vedere consumul crescut de 
combustibil de calitate superioară. Pe de altă parte 
deşi au capacitatea de a dezvolta o putere foarte 
mare în raport cu volumul lor, turbinele cu gaze au 
nevoie de spaţiu de ardere, spaţiu pentru aspiraţia 
aerului şi evacuarea gazelor de ardere mult mai 
mari, ceea ce devine o provocare şi un compromis 
la proiectarea acestora.  

Un alt motiv pentru care se urmăreşte folo-
sirea instalaţia de propulsie CODAG este acela 
că turbinele cu gaze au producţia de NOx şi SOx 
foarte mică, fapt ce ajută la respectarea normelor 
IMO conform anexei 4 cu privire la limitele de 
emisii de NOx (fig. 9), conform standardului 
Tier III [17]. 

 

 
 

Fig. 9. IMO, Anexa 4 – Limitele de emisii NOx [17]. 
 

3.1. Îmbunătăţirea ciclului termodinamic 
simplu al turbinei cu gaze 

Acest lucru presupune realizarea unor 
modificări ale turbinei astfel încât ciclul sau să fie 
cât mai apropiat de ciclul Carnot. 

Ciclul  ideal termodinamic simplu al unei turbine 
cu gaze este cel mai bine descries de ciclul Brayton-
Joule (fig. 10.a.). Acest ciclu se compune din două 
izentrope şi două izobare. În diagrama acestui ciclu 
se observă că de la starea 1 la starea 2 fluidul de 

lucru este supus unei comprimări  izentropice, apoi 
este încălzit izobar până la starea 3 în camera de 
ardere. De la starea 3 la starea 4 se produce o 
destindere izentropică, iar apoi se produce o răcire 
izentropică până la starea 1. Căldura d furnizată 
ciclului în camera de ardere este notată cu Q2-3, iar 
căldura cedată de sistem este notată Q4-1. 

Mărimea fizică care defineşte acest ciclu din 
punct de vedere termodinamic este randamentul 
termic ηth. Această mărime reprezintă raportul 
dintre energia cantitatea de energie schimbată în 
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energie mecanică şi energia termică furnizată în  
sistem. 

 2 3 4 1

2 3

 




th

Q Q

Q
      (3.1), [3]   

Considerând că procesele 1-2 şi 3-4 sunt iz-
entropice între două izobare, formula randamentului 
termic devine: 
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  (3.2), [3] 
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1

p

p
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Pentru a îmbunătăţi randamentul termic al turbinei 
cu ciclu simplu este necesar transformarea lui într-un 
ciclu echivalent cu ciclului Carnot, deoarece in cazul 
ideal ciclul Carnot este format din două izobare şi 
două izoterme şi cu regenerarea totală a căldurii se 
obţine randamentul termic maxim între valoarea 
maximă şi minimă de temperatură între care acesta se 

realizează. Ciclul turbinei cu gaze echivalent cu ciclul 
Carnot se numeşte ciclul Ericsson (fig. 11.a) [3]. 

În realitate ciclul ideal simplu Brayton-Joule al 
turbinei cu gaze nu arată ca în figura 12, ci ca în 
figura 12, unde este trasată diagrama ciclului simplu 
al turbinei cu gaze în h-s. În procesele de compri-
mare şi destindere se observă o creştere a entropiei, 
iar procesele de încălzire şi răcire nu sunt perfect 
izobare, producându-se pierderi de presiune. 

În expresia matematică (3.3) este exprimat 
randamentul termic al ciclului prin intermediul 
entalpiei şi a pierderilor, convenabil de reprezentat 
prin utilizarea diagramei h-s (fig.11.b). 

 

1
sT Ts Cs

T c sC
th

s s

h h
h h

h h





 


   (3.3), [3]       

În randamentul izentropic din formula de mai sus 
sunt exprimate doar de pierderile termodinamice 
rezultate în urma transformării energiei termice în 
energie mecanică, alte pierderi rezultate din 
imperfecţiunea altor procese cum ar fi pierderile în 
urma combustiei, scurgerilor sau frecărilor la nivelul 
lagărelor sunt neglijate. 
 

 
Fig. 12:  

a – diagrama ciclului ideal simplu al unei turbine cu gaze în T-s; b – schema ciclului simplu deschis:  
K – compresor; CA – camera de ardere; T – turbina [3]. 

 

 
 

Fig. 11:  
a – diagrama ciclului Ercsson [3]; b – diagrama ciclului Brayton-Joule incluzând pierderile, în entalpie-entropie ( h-s) [3]. 
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Randamentul izentropic al compresorului ηsC, este 
definit ca raportul dintre energia transmisă sistemului 
într-un proces ideal şi energia absorbită de sistem 
într-un proces real: 

 Cs
sC

C

h

h
             (3.4),  [3] 

Iar randamentul izentropic al turbinei ηsT, este 
dat de expresia (3.5): 

 T
sT

Ts

h

h
  ,     (3.5), [3] 

Randamentul politropic reprezintă o altă pierdere 
din compresie, descrisă în formula de mai jos: 

 
1

1polC
n k

n k
 

 


          (3.6), [3] 

când n > k, iar în procesul de destindere:  

 
1

1polD
n k

n k
 

 


 ,       (3.7), [3]  

când n < k. 
Pierderile din formulele (3.6) şi (3.7) depind 

doar de  exponentul politropic n. 
Modalităţile de îmbunătăţirea randamentului 

termic al ciclului reies din formula (3.3), şi sunt 
detaliate mai jos.  

3.1.1. Răcire intermediară (răcire între 
compresoare) 

O metodă de a mări randamentul ciclului turbinei 
este acela de a scădea temperatura aerului la intrarea 
în compresorul de înaltă presiune. Prin această 
metodă aerul după ce iese din compresorul de joasă 
presiune este răcit prin traversarea unui răcitor 
(fig. 12 – TG LMS100) înainte de intrarea în com-
presorul de înaltă presiune, dar se păstrează o 
presiune constantă în limitele normale de funcţionare. 
Este de dorit ca temperatura aerului să fie scăzută cât 
se poate de mult. Astfel, presiunea de aer la ieşirea 
din compresorul de înaltă presiune este ridicată 
suplimentar şi orientată către camera de ardere. Se 
poate folosi metoda şi în cazul unor compresoare 
multitreaptă. Această metodă are efect atât la sarcini 
mari cât şi la sarcini mici, unde presiunea gazelor 
scade, dacă înainte de a fi introdus în camera de 
ardere aerul este preîncălzit după ce în prealabil a 
fost răcit. Altfel cel puţin la sarcini mici doar 
aplicarea acestei metode duce la scăderea randa-
mentului turbinei. Astfel apare metoda a doua de 
mărire a randamentului turbinei. 

 
Fig.12. Schema TG- LMS100 [15]: 

KJP – compresor de joasă presiune; KÎP – compresor înaltă 
presiune; TÎP – turbină de înaltă presiune; TJP – turbină de 

joasă presiune; TP – turbină de putere; RI – reductor 
intermediar. 

 
Observaţie: La răcirea aerului : 
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Tref II permite arderea unei cantităţi mai mari de 
combustibil prin păstrarea TardLIM. 

3.1.2. Preîncălzirea aerului la intrarea  
în camera de ardere 

Pentru aceasta se montează un preîncălzitor ce 
foloseşte ca agent termic gazele de evacuare din 
turbine de putere. (fig. 13). Încălzirea continuă a 
aerului nu este posibilă, aceasta realizându-se în mai 
multe trepte. În acest caz, aerul se destinde parţial 
înainte de a intra în camera de ardere, unde căldura 
este acumulată la presiune constantă până se ajunge 
la limita superioară de temperatură. Utilizarea unui 
preîncălzitor de aer măreşte puterea turbinei fără 
a schimba compresorul sau limita superioară a 
temperaturii de lucru. Prin această metodă creşte 
randamentul turbinei pe intreg ciclul. Se ajunge la 
randamentul maxim al ciclului prin folosirea com-
binată a celor două metode răcire şi preîncălzire a 
aerului. 

În mod normal navele dotate cu sistem de 
propulsie cu cicluri combinate CODAG folosesc 
turbinele doar pentru a atinge viteze superioare pe 
distanţe scurte (aproape dublu decât cele obţinute 
cu propulsie doar pe motoare Diesel în jur de 17Nd 
până la 23-30 Nd cu turbine). 

Unele nave echipate cu sistem de propulsive 
CODAG  pot avea si o turbină cu gaze de putere 
mică, folosită în zonele de navigaţie cu restricţii 
foarte mari la poluarea atmosferei cu NOx şi SOx 
(spre exemplu în unele porturi) şi atunci nava va fi 
propulsată cu această turbină cu gaze. 
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Fig. 13. Turbină cu gaze cu ciclu Ericsson – răcitor de aer între compresorul de joasă presiune şi înaltă presiune  
de aer şi preîncălzirea aerului înainte de a intra în camerele de ardere pentru mărirea randamentului termic. 

  

 
 

Fig. 14. Sistem CODAG cu răcitor şi preîncălzitor de aer [9]: motor diesel (K1 – compresor ce asigură aerul de baleiaj şi de 
supraalimentare; IC1 – răcitor; MAC-2t – motor diesel în 2t; TG – turbină cu gaze alimentată de gazele de evacuare de la motor); 

turbină cu gaze cu răcitor şi preîncălzitor de aer (KJP; IC2 – răcitor; KÎP; RI – răcitor intermediar; CA – cameră de ardere; 
turbină cu gaze). 

 
3.2. Sistem cu răcitor de aer între compresorul 

de joasă presiune şi cel de înaltă presiune 
de aer şi preîncălzirea aerului 

Un alt sistem de propulsie combinată, în care 
sunt folosite pentru creşterea randamentului termic 
al turbinei metodele descrise mai sus, iar pentru 
motorul diesel răcitorul de aer înainte de a fi aspirat 
în motor are rolul de a creşte randamentul volumetric 
(ceea ce poate reduce dimensiunile motorului şi 
costurile de instalare) sistemului de propulsie atât 
răcirea aerului înainte de intrarea în compresorul 
de înaltă presiune cât şi preîncălzirea lui înainte de 
a intra în camera de ardere,este cel din figura 14. 
Înainte de a fi eliberate în atmosferă gazele ce ies 
din cele două turbine cu gaze se amestecă şi trec 
prin regeneratorul RG reîncălzind aerul ce iese din 
compresorul de înaltă presiune înainte de a intra în 
camera de ardere. Atât preîncălzitorul RG cât şi 

răcitorul de aer IC2 au acelaşi rol ca în figura 13. 
Această configuraţie oferă flexibilitate în operare 
prin introducerea de compresoare şi turbine separate 
pentru ciclurile Diesel şi Brayton. Dacă cele două 
compresoare de joasă presiune (C1 şi C2) au  acelaşi 
raport de comprimare pot fi combinate sau înlocuite 
de un singur compresor mai mare. Similar, cele două 
turbine (T1 şi T2), pot fi combinate sau înlocuite cu 
o turbină mai mare cu aceiaşi condiţie de a avea 
acelaşi raport de comprimare [9]. 

4. CONCLUZII 

Avantaje [4]:    
 Sistemul de propulsie naval cu cicluri com-

binate CODAG are un randament termic ridicat 
comparativ cu sistemul clasic cu motoare diesel şi 
pierderi minime de energie de conversie comparativ 
cu turbinele cu abur. 
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 Datorită volumului şi masei scăzute a turbinei 
cu gaze, comparativ cu un motor diesel lent, se 
câştigă spaţiu cargo. 

 Mentenanţa mult mai uşor de realizat şi la 
costuri scăzute la turbinele cu gaze. 

 Exploatarea sistemului de propulsie CODAG 
este mai ieftină decât exploatarea motoarelor diesel 
deşi dezvoltă aceiaşi putere. 

 În cazul în care nava este propulsată doar pe 
turbine cu gaze (zone de navigaţie foarte stricte visa 
vis de poluare) noxele sunt aproape inexistente 
datorită combustibilului de calitate superioară folosit 
de acestea, respectându-se IMO, Anexa 4, Tier3. 

 Sistemul de propulsie CODAG în cazul în 
care funcţionează  pe LNG prezintă un nivel foarte 
scăzut de poluare. 

 Poate funcţiona în modul „dual-fuel” 
(BOG/MGO simultan). 

 Dezavantaje [4]: 
 Combustibil mai scump pentru turbinele cu 

gaze. 
 Necesitatea montării turbinei cât mai aproape 

de axul por-elice, echiparea cu reductor sau inversor-
reductor dacă propulsorul este EPF. 

 Când motoarele disel funcţionează apar emisii 
de NOx şi SOx, ceea ce presupune montarea de 
echipamante specifice diminuării poluării (de 
exemplu, SCR). 

 În cazul unei propulsii electrice implică costuri 
şi complexitate tehnică ridicată faţă de o propulsie 
mecanică clasică. 

ABREVIERI ŞI NOTAŢII 

AASC Ambreiaj cu autosincronizare la cuplare; 
ArTP Arbore turbină de putere 
BOG Boil Off Gas (Vapori de gaz); 
CA Combustion chamber (cameră de ardere) 
COx Oxizi de carbom; 
CODAG Combined Diesel And Gas turbine (Ciclu 

Combinat Diesel&Turbină cu Gaze); 
CODLAG Combined Diesel Electric and Gas turbine (Ciclu 

Combinat Diesel-Motor Electric&Turbină cu 
Gaze); 

COGES Combined cycle Gas turbine Electric and Steam 
turbine (Ciclu Combinat  Turbină cu Gaze 
&Turbină cu Abur şi acţionare Electrică); 

DE Diesel Engine (motor diesel); 
EPF Elice Pas Fix; 
EPR Elice Pas Reglabil; 
F Fuel (combustibil) 
K Compressor (compresor); 
KÎP Compresor înaltă presiune; 
KJP Compresor joasă presiune; 
LNG Liquefied Natural Gas ( Gaz Petrol Lichefiat); 
LNGC Liquefied Natural Gas Carrier ( Navă transport 

Gaze Naturale Lichefiate); 

MAC Motor cu aprindere prin compresie; 
MCR Maximum Continuous Rating 
MDF Marine Diesel Fuel (Combustibil Diesel Naval); 
MDO Marine Diesel Oil  ; 
MGO Marine Gas Oil;  
NBOG Natural Boil Off Gas (Vapori de gaze naturale); 
PrÎG Preîncălzitor gaze; 
RI Răcitor intermediar; 
Rec Recuperator 
SCR Selective Catalyzer  Reactive (Catalizator Selectiv 

cu Reacţie);  
TG Turbină cu Gaze; 
TA Turbină cu Abur; 
TÎP Turbină de Înaltă Presiune; 
TJP Turbină de Joasă Presiune; 
TP Turbina de Putere; 
aasp Aer aspiraţie KJP; 
ar Aer răcit; 
gev  Gaze evacuare; 
c [J/(kgK)] căldură specifică; 
h [J/kg]  entalpie specifică; 
Hu [J/kg]  putere calorică minimă; 
m [kg/s]  debit de curgere; 
n [-]  exponent politropic, parametru; 
p [Pa]  presiune; 
Q [J]  căldură; 
R [J/(kgK)] constanta universală a gazului ideal; 
S [J/(kgK)] entropie specifică; 
T [°K]  temperatura; 
ΔT [°C]  diferenţă de temperatură; 
η [%]  randament; 
κ [-]  exponent adiabatic (izentropic); 
ν [m3/kg]  volum specific; 
π [-]  raport de compresie; 
f [-]  zona de răcire a aerului; 
k [-]  zona de alimentare cu combustibil; 
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