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Abstract. Ca sisteme energetice de propulsieeconomice cu costuri de exploatare scăzute, cu consum redus de 
combustibil şi nepoluante, ca alternativă la tradiţionalele instalaţii de propulsie cu motoare diesel s-au dezvoltat 
sistemele de propulsie cu cicluri combinate.Acest articol prezintă sistemul de proplusie navală cu cicluri 
combinate COGAS (Combined Gas And Steam Turbine) şi avantajele acestuia în faţa propulsiei cu motoare 
diesel, dar şi metode practicate pentru exploatarea în siguranţă cu consumuri specifice de combustibil mici.  
Keywords: COmbined GAS and Steam turbine (COGAS), Combined Gas Electric Steam Turbine (COGES), 
steam turbine, emissions. 

1. VARIANTE COGAS UTILIZATE  
PÂNĂ ÎN PREZENT 

 Tendinţa de reducere a poluării mediului încon-
jurător (IMO Anexa 4 Tier 3) şi creşterea preţului 
la combustibili, a apărut  nevoia de creştere a 
randamentului sistemelor de propulsie. Pentru efi-
cientizarea sistemelor de propulsie pot fi utilizate 
sisteme de propulsie cu cicluri combinate. Una dintre 
aceste variante este aceea de a crea un sistem de 
propulsie cu cicluri combinate în care se folosesc 
turbine cu gaze şi recuperarea flixului energetic 
evacuat în caldarine recuperatoare, pentru producerea 
aburului şi pentru alimentarea turbinelor cu abur. 

Astfel a apărut conceptul de sisteme cu cicluri 
combinate în care se folosesc sisteme combinate de 
motoare Diesel cu turbine cu gaze (CODOG, 
CODAG) sau sisteme combinate de turbine cu 
gaze (COGOG, COGAG) şi turbine cu gaze şi 
turbine cu abur (COGAG sau COGES) 

1.1. Descrierea sistemului cu ciclu combinat 
COGAS şi a funcţionări acestuia în general 

Schema de principiu a unui ciclu combinat 
COGAS este redat în figura 1., de unde reiese 
foarte bine circuitul fluidelor prin instalaţie. Astfel 
aerul este aspirat de compresor este orientat către 
camerele de ardere, unde se formează amestecul 
carburant împreună cu combustibilul. În urma 
arderi rezultă gazele de ardere care pun în mişcare 
turbina de putere care este pe alt ax şi se roteşte 

independent faţă de turbocompresor punând în 
mişcare fie propulsorul naval sau în cazul de faţă 
un genereator electric. Gazele de ardere ies din 
turbina de putere şi spoi sunt orientate generatorul 
de abur. Aburul odată format la presiunea şi 
temperatura optima este eliberat în turbina cu abur 
care la tândul ei pune în mişcare în cazul de faţă un 
generator electric.. Aburul care iese din turbina cu 
aburi trece apoi printr-un condensor unde revine la 
starea lichidă, apoi cu o pompă de alimentare apa 
este reorientată către generatorul cu abur  şi ciclul 
se reia. De reţinut că în această schemă lipseşte 
tankul de alimentare cu apă a generatorului cu abur 
numit şi  başă, care se găseşte în instalaţie între 
condensor şi pompa de alimentare. 

 

 
 

Fig. 1. Schema de principiu a unui ciclu combinat COGAS [7]: 
ITG – instalaţie de turbină cu gaze; GA – generator de abur 
recuperator; TA – turbină cu abur; C – condensator de abur; 
PA – pompă de alimentare; Tev – tubulatură de evacuare. 
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1.2. Sisteme COGAS existente la bordul  
navelor 

Un astfel de sistem de propulsie, COGAS (COm-
bined Gas turbine And Steam turbine) întâlnit şi sub 
numele de COGES (COmbined Gas turbine Elec-
trical Steam turbine), se compune dintr-o turbină cu 
gaze care antrenează generator electric şi o turbină cu 
abur care la rândul ei antrenează un alt generator 
electric, ambele generatoare fiind conectate la reţeaua 
bordului alimentand cu energie electrică convertoare 
de frecvenţă prin care se alementează propulsoarele 
navei fie de tip azipod, fie motoare electrice conectate 
la axul port-elice sau la mal pot face parte din diverse 
uzine electrice. Turbina cu abur foloseşte aburul 
generat de căldarea recuperatoare montată pe galeria 
de evacuare a gazelor turbinei de gaze.  

Sistemul  COGAS a fost folosit în diverse uzine 
electrice pe ţărm încă din 1970, astfel în urma unei 
analize făcută în 1996, s-a constatat că instalaţiile 
pentru producerea energiei electrice ce foloseau sis-
teme COGAS, la nivel global produceau 85 GW [2]. 

Sistemul COGAS a fost propus pentru prima 
oară ca sistem de propulsie naval în 1997 de Mills şi 
apoi din nou revine cu această idee în 1981 Brady. 
În 1979 Combs în teza sa de masterat tratează 
problema adaptării sistemului COGAS ca sistem 
naval de propulsive, în cadrul Naval Postgraduate 
School din cadrul Marinei Militare S.U.A. şi propune 
echiparea distrugătoarelor cu acest sistem de propul-
sie. În 1979 Administraţia Marinei  Militare S.U.A. 
condusă de George G. Sharp face un studio de 
fezabilitate asupra acestei propuneri si se ajunge la 
concluzia că cel mai bine sistemul COGAS se pliaza 
ca sistem de propulsive naval pe navele LPG. 

Până în prezent acest sistem de propulsie echi-
pează nave moderne de pasageri cu denumirea de 
COGES, sau COGAS cu sistem electric de acţionare 
integrat, unele dintre aceste nave fiind Radiance of 
the Seas şi Millennium (fig. 2), având propulsoare 
azipod. 

Un alt sistem de propulsie COGAS cu actionare 
mecanică asupra axului portelice este cel care 
echipează unele nave LNG (fig. 3), unde turbina de 
abur este acţionată de entalpia aburului produs de  
caldarina recuperatoare de pe galeria de evacuarea 
gazelor de ardere după ieşirea din turbina de putere. 
La acest tip de propulsie apare intre turbina de putere 
a turbinei cu gaze reductorul de turaţie principal care 
coboară turaţia acesteia de 3600-4000 rot/min la o 
turaţie între 90-100 rot/min, turaţie la care este 
proiectată elicea, iar turbina cu abur acţionează un 
generator electric care alimentează reţeaua generală 
de energie electrică a navei. 

Tot pe LNG-uri mai întâlnim sisteme de pro-
pulsie COGES care nu alimentează propulsoare 
electrice azipod, ci alimentează un motor electric 
care se află în compartimentul maşini cuplat printr-
un reductor de turaţie la linia axială (fig. 4). 

Alte sisteme de populsie COGAS sunt cele cu 
unu sau două axe port-elice angrenate de două 
convertoare de frecvenţă ca rotesc fie un reductor 
sumator pentru un singur ax (fig. 5), fie fiecare 
câte un ax por-elice la navele cu două axe poet-
elice (fig. 6). Uzual şi aceste sisteme de propulsie 
se întâlnesc la nave tip LNG. 

2. CARACTERISTICI ENERGETICE ALE 
INSTALAŢIILOR ENERGETICE COGAS 

2.1. Dimensiuni /masă/putere dezvoltată 

Având în vedere că acest sistem de propulsie cu 
cicluri combinate permite rearanjarea tuturor agre-
gatelor de propulsie într-un spaţiu restrâns la nivelul 
compartimentului maşini (fig. 7) şi o scădere con-
siderabilă în greutate a instalaţiei de propulsie, s-a 
creat un plus de spaţiu ceea ce la navele de tip 
LNG a dus la mărirea spaţiului pentru marfă,  iar la 
nave de linie de transport pasageri a dus la un plus 
de spaţii de cazare.  

  

 
 

Fig. 2. Sistem de propulsie cu cicluri combinat COGES de pe navele de pasageri Radiance of the Seas şi Millennium;  
2 – turbină cu gaze; 3 – turbină cu abur;  4 – generator;  5 – tablou principal de distribuţie;  6 – convertor de frecvenţă;   

7 – transformator;  8 – propulsor azipod;  11 – caldarină recuperatoare de gaze de ardere [1]. 
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Fig. 3. Sistem de propulsie cu cicluri combinate COGAS cu acţionare mecanică asupra liniei axiale [4]. 
 

 
 

Fig.. 4. Sistem de propulsie COGAS (COGES) ce actionează electric axul port-elice [4]. 
 

  
 

Fig. 5. Sistem de propulsie COGAG (COGES) cu o TG şi o TA şi un sg.ax port-elice acţionat electric [4]. 
 

Tabelul 1. Comparatie masa/putere dezvoltata sist. Propulsie Diesel/COGAS [4] 

Sistem de 
propulsie 

Tipul agregatului din sistemul de propulsie Masa agregatului din sist. 
de  propulsie [t] 

Putere dezv. 
[MW] 

Supraf. ocupată 
în comp.  [m2] 

DIESEL Motor în 2 timpi lent tip K98MC produs de MAN 
B&W  

1152 46.7 60 

COGAS Turbină cu gaze TRENT produsă de Rolls-Royce 26 47.5  
53.09 

44 
Turbina cu abur 27 5.59  
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Fig. 6. Sistem de proopulsie COGAG (COGES) cu o TG şi o TA  
şi cu două axe port-elice acţionate electric [4].    

 

 
 

Fig. 7. Aranjamentul compact al sistemului de propulsie COGAS în comapartimentul maşini [2]. 
 

Astfel prin reducerea volumului compartimen-
tului maşini la nava de pasageri Millenium, care 
iniţial a fost proiectat pentru instalaţie de propulsie 
cu motoare diesel, după reproiectarea acesteia pentru 
instalarea sistemului de propulsie COGAG s-a 
recuperat un spaţiu pentru cazare în care s-au mai 
construit 50 de cabine pentru pasageri [2]. Dacă 
luăm în calcul greutatea şi puterea dezvoltată de o 
instalaţie de propulsie diesel şi una de tip COGAS 
(tabelul 1) a cărei turbină cu gaze dezvoltă aproxi-
mativ aceiaşi putere, prin comparaţie vom observa 
avantajele dimensiuni / masă/ putere dezvoltată. 

2.2. Caracteristici funcţionale pentru COGAS  
şi turbină cu gaze 

Determinările s-au efectuat pe o navă de tip LNG: 
a) Se ştie deja că propulsia cu turbine este supe-

rioară celei tradiţionale cu motoare cu ardere internă 
din punct de vedere al masei şi volumului raportate la 
puterea dezvoltată. Dar dacă am compara un sistem 
de propulsie pe turbine cu gaze cu acţionare me-
canică asupra propulsorului prin intermediul unui 

reductor de turaţie, cu un sistem de propulsie 
COGAS cu acţionare mecanică asupra propulsorului 
(fig. 4), se va observa că deşi în primul caz îmbinarea 
elementelor sistemului, evită pe cât posibil pierde-
rile inutile de energie, în figura 8.a se evidenţiază 
creşterea randamentului termic al primei instalaţii 
cu până la 0,52, în cazul sistemului cu cicluri 
combinate. În condiţii normale de operare randa-
mentul termic este foarte aproape de 0,5. În cazul 
unei nave LNG, prin operarea cu gaz natural liche-
fiat (BOG), caz ce duce şi la mărirea capacităţii 
cargo existenţa unor tancuri suplimentare de com-
bustibil sau benzină vaporizată forţat pe timpul 
voiajului cu nava încărcată [4]. 

b) În cazul unei instalaţii de propulsie cu turbină 
cu gaze (TG) cu acţiune electrică asupra pro-
pulsorului şi un sistem de propulsie COGAS cu 
acţiune electrică asupra propulsorului (fig. 8.b), se 
observă că în cazul ciclului combinat COGAS 
randamentul termic creşte pană la 0,5, dar în con-
diţii reale de operare valoarea sa este în jur de 
0,48, faţă de 0,38  în cazul propulsiei simple cu 
TG [4]. 
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Temp.aer 25oC/ navă tip LNG  LHV = 49200 [kJ/kg] 
 

 

 
 

Fig. 8. Diagrama combustibil/putere dezvoltată & consum de combustibil/randament termic  
la o navă acţionata numai de T.G&. T.G din ciclu combinat COGAS cu acţiune:  

a – mecanică; b – electrică [4]. 
 

2.3. Nivelul de poluare al sistemului  
de propulsie COGAS 

Când se vorbeşte despre poluarea mediului prin 
emisii de gaze, raportat la sistemele de propulsie 
navale ne referim în principiu la oxizi de azot (NOx), 
oxizi de sulf (SOx), bioxid de carbon (CO2) şi 
particule.  

 
Tabelul 2. compararea emisiilor funcţie de sistemul de 

propulsie şi combustibilul ars [2] 

Sistem de 
propulsie 

NOx 
[g/kWh] 

SOx 
[g/kWh] 

CO2 
[g/kWh] 

Particule
[g/kWh] 

Turnină cu abur 
(50% BOG, 
50% HFO) 

1 11 950 2.5 

Motor diesel 
lent (păcură cu 
2% sulf) 

17 7.7 580 0.5 

Motoe diesel 
semirapid 
(BOG) 

1.3 0.05 445 0.05 

Motoe diesel 
semirapid 
(păcură cu 2% 
sulf) 

12 7.7 612 0.4 

Motoe diesel 
semirapid 
(MDO) 

12.5 2 620 0.04 

COGAS (BOG) 2.5 0 480 0.01 
 

Având în vedere existenţa de azot în atmosferă 
este inevitabilă producerea de NOx, dar cantitatea 
de NOx eliminată în atmosferă depinde de tipul 

combustibilului folosit şi în plus depinde foarte mult 
de temperatura de ardere a combustibililor. Tempe-
ratura ridicată de ardereproduce mai puţine  NOx, 
iar  folosirea de gaze naturale ca combustibil pro-
duce cantitate mai mică de NOx decât HFO. Se ştie 
că temperaturile maxime de ardere a combusti-
bilului într-un motor Diesel este mult mai mare 
decât într-o turbină cu gaze. Deasemenea emisiile 
de SOx sunt dependente de conţinutul de sulf din 
combustibil, iar HFO conţine cantităţi mari de sulf 
comparativ cu gazele naturale (în cazul LNG) sau a 
MDO (tabelul 2) [2]. 

2.4. Avantajele şi dezavantajele unei 
instalaţii de propulsie COGAS: 

a) Avantaje: 
– randament termic ridicat comparativ cu al 

propulsiei simple cu TG; 
– creşte capacitatea de încărcare a navei; 
– greutate scăzută a instalaţiilor de propulsie; 
– se reduce timpul de montare şi probe de mare; 
– siguranţă în exploatare a turbinelor cu gaze la 

standardele corespunzătoare turbomotoarelor de 
aviaţie; 

– costuri scăzute de montare; 
– preţuri scăzute de achiziţie; 
– operare flexibilă; 
– cost scăzut al S:T.V. necesare pentru mente-

nanţa de rutină; 
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– nu se impune reproiectarea corpului navei; 
– exces de forţă de propulsie şi putere generată; 
– vibraţii şi emisii de noxe scăzute; 
– posibilitatea de a folosi simultan două tipuri 

de combustibil (BOG/MGO sau MDO); 
– ergonomizarea compartimentului maşini datori-

tă dimensiunilor reduse ale echipamentelor (instalaţia 
de producerea aburului, turbine, răcitoare); 

– consum redus al uleiului de ungere;  
– datorită funcţionării TG pe combustibil MGO 

şi MDO nu mai este nevoie de instalaţii de 
preîncălzirea tancurilor de serviciu şi de stocare a 
combustibilului şi instalaţii de monitorizare şi 
menţinerea vâscozităţii optime a acestuia; 

– consum foarte scăzut de combustibil pentru 
producerea aburului; 

– personal redus pentru exploatarea în siguranţă 
a instalaţiei; 

– emisie redusă de noxe în comparaţie cu siste-
mele de propulsie combinate cu motoare Diesel şi 
turbine cu abur, fără a fi necesare instalaţii de redu-
cere a NOx şi SOx precum Catalizatoarele Selective 
cu Reacţie (SCR) sau alte instalaţii pentru tratarea 
gazelor de ardere; 

– fiabilitate crescută; 
– în cazul în care acţionează un propulsor elec-

tric de tip pod, măreşte randamentul propulsorului 
şi manevrabilitatea navei; 

– în cazul unui propulsor EPF nu necesită in-
versor de turaţie dacă sitemul de propulsie este de 
tip COGES; 

– sistemul de management al instalaţiei de pro-
pulsie (Engine Management System) a fost îmbu-
nătăţit datorită tehnologiei din aeronautică; 

b) Dezavantaje: 
– turbina cu gaze trebuie amplasată foarte aproape 

de axul port-elice şi se impune echiparea cu un 
inversor-reductor pentru acţionarea mecanică direct 
EPF; 

– turbinele cu gaze necesită alimentarea cu com-
bustibil în stare gazoasă la o presiune de 30 de bari; 

– o navă cu propulsive CODAG de tip LNG sau 
LNGC are costuri mai ridicate de achiziţie decât 
una cu propulsie cu turbine cu abur; 

– sistemul de propulsie cu cicluri combinate 
COGAS sau COGES este mult mai complex şi are 
preţul de achiziţie mai ridicat decât cu ciclu simplu; 

– nu este o tehnologie comună pentru majo-
ritatea navelor; 

– necesită personal specializat pentru exploatarea 
lor; 

– un sistem COGES este mai scump decât unul 
COGAS; 

– la sarcini mici sistemul de propulsie COGES 
are un consum de combustibil ridicat raportat la 

sarcină în comparaţie cu motoarele Diesel care au 
raport mai bun consum /sarcină mică; 

3.  PROPUNERI (METODE) PENTRU ÎMBU-
NĂTĂŢIREA CARACTERISTICILOR  
ENERGETICE  CU  RESPECTAREA 
CONDIŢIILOR DE EXPLOATARE ÎN 
SIGURANŢĂ 

3.1. Proiectarea  instalaţiei 

  Pentru maximizarea randamentului instalaţiei de 
propulsie COGAS se iau în calcul mai multe 
caracterisitici ce ţin de proiectarea  instalaţiei. Una 
dintre aceste caracterisitici, importantă în obţinerea 
unui randament cât mai ridicat, se referă la domeniile 
de temperatură ale apei la ieşirea din economizor şi al 
aburului la ieşirea din supraîncălzitor, unde se ur-
măreşte ca diferenţa dintre ele să fie cât mai mică 
posibil, iar aceste domenii se numesc puncte de 
minim (pinch points) (fig. 9). Alegerea acestor puncte 
are efecte importante asupra randamentului. Dife-
renţa de temperatură şi aria suprafeţei necesară 
transferului de căldură sunt invers proporţionale. O 
diferenţă cât mai mică de temperatură necesită o 
suprafaţă cât mai mare de transfer de căldură, ceea ce 
implică,proiectarea unui schimbător de căldură mai 
mare, cu o masă mai mare şi la un preţ de achiziţie 
mai ridicat. Cu  toate acestea menţinerea diferenţei de 
temperatură mai sus descrisă, la valori cât mai mici 
duc la creşterea randamentului  ciclului turbinei cu 
abur prin folosirea unei cantităţi cât mai mari de 
energie termică cedată de turbina cu gaze prin gazele 
de ardere evacuate. Astfel diferenţa optimă de 
temperatură este considerată ca fiind de 50oF (10oC). 

 

 
 

Fig. 9. Diagrama punctelor de minim (pinch point) [2]. 
 

Alte caracteristici prin a căror proiectare se poate 
optimiza instalaţia sunt presiunea la care operează 
generatorul de abur, raportul de comprimare al 
compresorului turbinei cu gaze, temperatura gaze-
lor la intrarea în turbina de gaze şi presiunea din 
başă. Cu toate că este important să se ajungă la 
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valorile optime ale parametrilor mai sus amintiţi, la 
proiectarea instalaţiei se va ţine cont şi de spaţiul de 
amplasare disponibil, de surplusul de masă şi de cos-
turile suplimentare. Parametrii care au un rol impor-
tant în randamentul instalaţiei dar nu depind de 
proiectarea instalaţiei, sunt parametii mediului ambi-
ant (presiunea  şi temperatura) şi variaţiile de vacum 
la condensare.  

Pentru a analiza aceşti parametrii s-au ales valo-
rile parametrilor independenţi de proiectarea, ca fiind: 
temperatura aerul la aspiraţia TG 27oC, presiunea 
atmosferică 14.5 psi(0.145 Mpa) şi presiunea vacu-
matică de condensare 0.75 psi. Parametrii dependenţi 
de proiectarea instalaţiei sunt daţi in tabelul 3 [2], 
puterile obţinute la ieşirea din elementele compo-
nente şi total netă a instalaţiei în tabelul 4 [2], unde 
puterea consumată de  pompele din ciclul pe abur a 
fost ignorată, având valori neglijabile, iar debitele ne-
cesare de abur, aer şi  combustibil (BOG) în tabelul 5 
[2]. 

Randamentul calculat al instalaţiei este 0,5, va-
loare similară cu randamentul unui m.a.i. diesel  lent. 
Deoarece BOG arde la presiune mică nu necesită 
compresor pentru ridicarea presiunii combustibilu-
lui şi nici instalaţie de lichefiere. 

 
Tabelul 3. Parametri dependenţi de proiectarea instalaţiei 

 

Parametrul Valoare U/M
Presiunea  în caldarină 800 psi
Temperatură combustibil 50 psi
Raport de compresie 15 oF
Temperatura agazelor la intrarea in 
turbina cu gaze 

2200 oF

Temperatura aerului la intrarea în 
compresor 

80 %

Randamentul turbinei cu abur 85 %
Randamentul turbinei cu gaze 87 %
Temp. în supraîncălz. la ieşirea din 
TG/sub temp gazelor ev.din TG 

50 oF

 
Tabelul 4. Puterea la ieşirea din componentele  

instalaţiei şi totală 
 

Componenta Puterea [CP]
Compresorul turbinei cu gaze -22820
Turbina cu gaze 40440
Turbina cu abur 7380
Puterea netă 25000

 
Tabelul 5. Debitele neesare ale fluidelor 

 

Fluidul Debit orar [lb/h]
Aburul prin turbina cu abur  
Aerul  
BOG  

3.2.  Variaţia parametrilor de proiectare 

Efectele presiunii la care operează generatorul 
de aburi asupra randamentului energetic al instala-
ţiei sunt puse în evidenţă de diagrama din figura 10, 

unde se vede că dacă presiunea din generatorul de 
aburi este mică se produce o cantitate de aburi mai 
mare, dar energia generată de abur este mică. Se 
observă în diagrama din figura 10 cum evoluează 
randamentul instalaţiei de propulsie COGAS în 
cazul în care ceilalţi parametrii dn tabelul 2 rămân 
neschimbaţi. 

 Având în vedere că de la o anumită valoare a 
presiunii randamentul are o creştere mică raportat 
la valoarea presiunii, trebuie ca să se aleagă o 
valoare de proiectare optimă şi din punct de vedere 
economică a generatorului de gaze, respectiv cos-
turi, mase adiţionale ale acestuia şi volumul ocupat 
în spaţiul destinat compartimentului maşini. Pentru 
a putea totuşi alege o valoare optimă din punct de 
vedere al randamentului se trasează şi diagrama 
(fig. 11.) în care se urmăreşte ca totalul de putere 
dorită a se obţine la ieşirea din sistem să nu fie 
afectată de energia pierdută pentru ridicarea presi-
unii în generatorul de aburi, astfel puterea totală a 
TG însumată cu puterea obţinută de TA la o anume 
presiune minus puterea TG pierdută pentru a ob-
ţine o anume presiune în generatorul de aburi să nu 
fie mai mică decât ce-a dorită, în cazul acesta 
25000 CP. 

 

 
 

Fig. 10. Efectele presiunii din generatorul de abur asupra 
randamentului instalaţiei COGAS [2]. 

 

 
 

Fig. 11. Distribuţia puterii pe cele două turbine în funcţie de 
presiunea vaporilor din caldarină [2]: 
_________ graficul turbinei cu gaze; 
- - - - - - - - - graficul turbinei cu abur. 
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Se observă că o creştere a presiunii aburului în 
generatorul de aburi duce la o creştere a puterii 
turbinei cu aburi. Peste valoarea presiunii aburului 
în generatorul de buri, la care valaorea totală de 
18500 kW a sistemului COGAS , puterea turbinei 
cu gaze scade cu 1.8%, iar valoarea puterii turbinei 
cu aburi scade cu 4.5%. 

 În figura 12 se poate vedea cum variază debitul 
de aer şi cel de abur în funcţie de valaoarea 
presiunii aburului din generatorul de abur. Debitul 
de abur din acest grafic este cel al aburului care 
trece prin turbina cu abur.Acesta are o valoare uşor 
mai mică decât a aburului ce iese din căldare, de-
oarece o mică cantitate din acest abur alimentează 
DFT (Deaerating Feed Tank). 

 

 
 

Fig.12. Debitul de aer şi de aburi pentru atingerea puterii de 
18500 kW [2]. 

 

 
 

Fig. 13. Variaţia consumului de BOG în raport cu presiunea 
aburului în căldare [2]. 

 

 
 

Fig. 14. Efectul  randamentului raportului de comprimare al 
turbinei cu gaze asupra sistemului de propulsie COGAS [2]. 

 
Conform literaturii de specialitate există trei 

metode de răcire a paletajului turbine cu gaze: 
– orientarea unei mici cantităţi de aer din com-

presorul de aer direct către paletaj astfel încât să 

pătrundă prin găurile spaţiilor de răcire practicate 
în corpul palelor creând un strat mai rece între 
gazele de ardere şi corpul palelor; 

– pomparea apei prin spaţiile de răcire ale 
palelor turbine şi lăsat să se vaporizeze prin spaţiile 
de răcire pe suprafaţa palelor; 

– o altă metodă este aceea de a a răci palele cu 
abur din ieşirea din turbina  de înaltă presiune  şi 
folosirea procesului de răcire a palelor pentru rein-
călzirea aburului înainte de a fi trimis în turbine 
presiune intermediară. 

3.3. Alte mărimi a căror variaţie afectează 
randamentul sistemului de propulsie 
GOGAS, dar nu depind de proiectarea 
acesteia 

 Temperatura aerului aspirat de către compre-
sorul generatorului de gaze poate avea fluctuaţii 
foarte mari datorită zonei în care se navigă (zona 
ecuatorială, tropical, polară) sau anotimpurile cu 
condiţiile climatice specifice.  

 

 
 

 
 

Fig. 16. Efectul temperaturii aerului mediului înconjurător 
asupra randamentului COGAS a) şi a debitului de aer  

neesar b)  [2]. 
 

La proiectarea turbinei cu gaze trebuie se iau în 
calcul aceste aspect. Se poate vedea efectul 
temperaturii aerului aspirat de generatorul de gaze 
al turbine cu gaze asupra randamentului ciclului 
COGAS în figura 15.a. 

În figura 15.b. se poate vedea cum cu cât de-
bitul de aer aspirat este mai mare la o densitate mai 
mică duce la o creştere semnificativă a debitului 
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volumetric  necesar, ca sa se păstreze aceiaşi valoare 
a randamentului. 

4. CONCLUZII 

 Sistemul de propulsie naval cu cicluri combi-
nate  COGAS sau COGES poate ajunge la aceiaşi 
parametrii de exploatare cu o instalaţie de pro-
pulsie navală cu motor diesel  lent. 

 Datorită volumului şi masei scăzute compa-
rativ cu un motor diesel lent se câştigă spaţiu 
cargo; 

 Mentenanţa mult mai uşor de realizat şi la 
costuri scăzute; 

 Exploatarea sistemului de propulsie COGAS 
este mai ieftină decât exploatarea motoarelor diesel 
deşi dezvoltă aceiaşi putere; 

 Instalaţia se potriveşte fosrte bine pentru echi-
parea navelor care transportă gaze naturale lichefiate 
(LNG), deoarece turbinele cu gaze funcţionează 
bine cu  BOG, iar la bordul LNG producţia LNG 
depinde de la o navă la alta. 

 În format COGES instalaţia s-a dovedit foarte 
fiabilă şi pe navele de pasageri, datorită spaţiului 
mic pe care-l ocupă, ceea ce a dus la marirea 
spaţiilor de locuit şi la o instalaţie de propulsie cât 
mai fiabilă şi cât mai silenţioasă. 

 Mai puţin poluant decît sistemul clasic cu 
motoare diesel. 

LEGENDĂ 

AASC Ambreiaj cu autosincronizare la cuplare 
BOG Boil Off Gas (Vapori de gaz) 
CÎP Compresor înaltă presiune 
CJP Compresor joasă presiune 
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&Turbină 
 cu Gaze şi acţionare Electrică) 
COGES Combined cycle Gas turbine Electric and Steam 

turbine (Ciclu Combinat   
 Turbină cu Gaze &Turbină cu Abur şi acţionare 

Electrică) 
COGAS COmbined Gas And Steam Turbine (Sistem 

combinat de propulsie TG&TS) 

EPF Elice Pas Fix 
EPR Elice Pas Reglabil 
EML Elice Manevră Laterală (Bow Thrust) 
LNG Liquefied Natural Gas ( Gaz Petrol Lichefiat) 
LNGC Liquefied Natural Gas Carrier (Navă transport 

Gaze Naturale Lichefiate) 
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) 
SCR Selective Catalyzer  Reactive (Catalizator 

Selectiv cu Reacţie)  
SICP Sistem Integrat de Comanda a Propulsiei 
TEv Tubulatură evacuare 
TG Turbină cu Gaze 
TA Turbină cu Abur 
TÎP Turbină de Înaltă Presiune 
TJP Turbină de Joasă Presiune 
TP Turbina de Putere 
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