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REZUMAT. În lucrarea  dată este argumentată necesitatea reducerii ireversibilităţii proceselor cu gaze de ardere 
în cuptoare de tip tunel, în baza analizei cuptorului de panificaţie PPP 3 54. 211 ST.  În special, sunt analizate 
pierderile de exergie cauzate de ireversibilitatea procesului de amestecare a gazelor de ardere fierbinţi din 
camera de ardere cu gaze reci recirculate pentru asigurarea unei temperaturi necesare pentru coacerea pâini. 
Este propusă o soluţie de evitare a procesului de amestec, prin înlocuirea camerei de ardere a cuptorului cu un 
motor cu ardere internă. Această măsură va reduce pierderile de exergie în cuptor influenţând direct eficienţa 
energetică a acestuia. 

Cuvinte cheie:  proces ireversibil, pierderi de exergie, motor cu ardere internă, cuptor tunel. 

ABSTRACT.  This paper is motivated the need to reduce the irreversibility of the processes of combustion gas in  
tunnel oven, analyzing bread oven PPP 3 54 211 ST. Especially, are analyzed irreversible losses of exergy caused 
by the mixing of the hot combustion gases from the combustion chamber with the cool recirculated gases to 
provide a temperature necessary for baking bread. It was proposed a solution to avoid the mixing process, by 
replacing of the combustion chamber of the furnace with an internal combustion engine. This will reduce the 
exergy losses in the oven directly affecting its efficiency. 

Keywords: irreversible process, exergy losses, internal combustion engine, tunnel oven. 

1. INTRODUCERE 

Sporirea eficienţei energetice în procesele tehno-
logice din cuptoare este o preocupare destul de 
importantă şi necesară, şi mai ales în cuptoarele de 
panificaţie, ţinând cont de faptul că pâinea este 
practic cel mai solicitat produs alimentar atât în 
Republica Moldova cât şi în întrega lume. Creşterea 
continuă a preţului combustibilului organic şi im-
pactul negativ al utilizării acestuia de asemenea 
demonstrează necesitatea raţionalizării consumului 
de energie. 

Sunt foarte importante cercetările destinate elabo-
rării unor metode şi scheme optime de utilizare a 
combustibilului organic în procesele tehnologice 
industriale. 

Analiza exergetică este un instrument foarte util 
pentru cercetarea diverselor sisteme tehnice şi procese 
tehnologice. Bilanţul exergetic al acestor sisteme 
oferă posibilitatea de a aprecia corect nivelul de con-
sum al resurselor energetice în procesul tehnologic 
dat, de a efectua analiza cantitativă a pierderilor de 
energie şi de a elabora căi de reducere a acestora sau 
de recuperarea lor  [1].   

Aşa cum a fost menţionat în [2], este important de 
înţeles cât de eficient este procesul care decurge în 

cuptor, din punct de vedere energetic. Analiza pro-
ceselor termice pe baza teoriei clasice a ciclurilor (în 
deosebi a randamentului termic şi bilanţului ener-
getic) nu permite să se ţină seama de toţi factorii 
determinanţi: starea sistemului, forma energiei consu-
mate, gradul de perfecţiune a proceselor (ireversi-
bilitatea acestora), starea mediului ambiant. Aceasta 
duce la dificultatea interpretării rezultatelor obţinute. 
De aceea, în scopul elaborării unei metode de analiză 
şi calcul, care să permită luarea în evidenţă, în egală 
măsură, a tuturor factorilor determinanţi, s-a introdus 
noţiunea de exergie. 

Valoarea de utilizare (valoarea economică a 
energiei) este cu atât mai ridicată, cu cât exergia 
corespunzătoare este mai mare. Din acest considerent 
exergia poate fi utilizată ca o mărime de evaluare în 
procesele energetice, atât în ceea ce priveşte 
energiile vehiculate, cât şi calitatea proceselor. În 
concordanţă cu principiul al doilea al termodinamicii 
suma fluxurilor de energie la intrare în cuptor este 
egală cu suma fluxurilor de exergie la ieşire plus 
pierderile de exergie. În figura 1 este prezentată 
schema fluxurilor de exergie la intrare şi la ieşire din 
cuptor. 

Perfecţiunea termodinamică a cuptorului se 
caracterizează prin randamentul de perfecţiune 

termodinamică al acestei instalaţii γcupt
ex  şi reprezintă 
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Fig. 1. Fluxurile exergetice în cuptor: 
aluat
xE , comb

xE , abur
xE , aer

xE , banda
xE , . .en elect

xE  – valorile 

exergiilor aluatului, respectiv a combustibilului, aburului, 

aerului, benzii şi energiei electrice  la intrare în cuptor; painii
xE , 

banda
xE , pereti cuptor

xE  , gaze de ardere
xE  – valorile exergiilor pâinii, 

respectiv a benzii, pereţilor cuptorului şi gazelor de ardere  la 

ieşire din cuptor iPå – suma pierderilor de exergie. 

 

Iată de ce, cunoaşterea şi necesitatea de a calcula 
pierderile de exergie au o importanţă considerabilă 
pentru determinarea metodelor de reducere a 
ireversibilităţii proceselor care se petrec în cuptorul 
studiat. 

Pentru calculul pierderilor de exergie se poate  
utiliza metoda entropică, care prevede calculul 
pierderilor de exergie în fiecare proces separat 
utilizând teorema Guy-Stodola, [2]: 

,ex oP T S= ⋅                        (2) 

unde: 0T  este temperatura termodinamică a mediului 

ambiant; S – creşterea entropiei în procesul 
examinat din cauza ireversibilităţii procesului. 

Din ultima relaţie rezultă, că problema calcului 
pierderilor exergetice în orice proces se reduce la 
calculul variaţiei de entropie. 

2. SOLUŢIA CLASICĂ DE PRODUCERE A 
GAZELOR DE ARDERE ÎN CUPTOARE  

Deoarece procesele reale din cuptor sunt procese 
ireversibile, în acestea are loc distrugerea exergiei. 
Îmbunătăţirea proceselor, respectiv reducerea irever-
sibilităţii acestora, se poate realiza prin perfecţionarea 
cuptorului în scopul micşorării pierderilor de exergie, 
ceea ce poate duce la diminuarea cheltuielilor de 
exploatare (datorită reducerii consumului de energie 
primară). Se va analiza cuptorul de panificaţie 
PPP 3 54. 211 ST. Forma cuptorului este de tip tunel 
deschis la ambele capete (fig. 2.a). Semifabricatele 
se coc direct pe banda metalică rulantă a cuptorului 
(fig. 2.b). 
 

 
a) 

 
 

b) 
 

Fig. 2. Vederi ale cuptorului: 
a – vedere cuptor în întregime; b – vedere ieşire a pâinii din 

cuptor. 
 

Pentru analiza exergetică, prezintă interes numai 
secţiunea cuptorului în care are loc producerea gazelor 
de ardere cu temperatura necesară pentru efectuarea 
procesului tehnologic de coacere a pâinii şi anume 
camera de ardere, camera de amestecare şi camera de 
coacere. 

Pentru o înţelegere mai clară a proceselor analizate 
se va prezenta schema de principiu de intercalare a 
elementelor menţionate  (fig. 3). 
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Fig. 3. Schema de principiu a instalaţiei clasice  
de producere a gazelor de ardere:  

A – arzător; CA – camera de ardere;  CAM – camera  
de amestecare; V – ventilator; CC – camera de coacere. 
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Analizând figura 3, putem deduce următoarele 
concluzii: 

∑ temperatura gazelor în camera de ardere este 
destul de ridicată – cca. 1670 oC; 

∑ în camera de amestecare sunt amestecate gazele 
fierbinţi, obţinute în camera de ardere, cu gaze reci, 
recirculate din canalele de coacere ale cuptorului, a 
căror temperatură este de cca. 268 oC ; 

∑ astfel, prin intermediul ventilatorului, în canalele 
camerei de coacere a cuptorului se introduc gaze de 
ardere cu temperatura necesară desfăşurării procesului 
tehnologic de coacere a pâinii - cca. 450 oC; 

∑ anumită cantitate de gaze răcite, care nu sunt 
recirculate, părăsesc cuptorul prin coşul de fum cu 
temperatura de 268 oC. 

Astfel, temperatura necesară a gazelor de ardere 
în camera de coacere a cuptorului este obţinută prin 
intermediul unui proces de amestecare care este unul 
dintre cele mai ireversibile procese care decurg în 
cuptor. Se observă o diferenţă enormă de tempera-
tură între temperatura gazelor în camera de ardere – 
1670 oC şi cea necesară în canalele camerei de coacere 
– 450 oC. Reducerea valorii temperaturii gazelor din 
camera de ardere se realizează în urma procesului de 
amestecare a gazelor fierbinţi cu gaze reci recirculate 
din camera de coacere.  

3. IREVERSIBILITATEA PROCESELOR 
DE AMESTECARE A GAZELOR 

În cazul când curenţii, care se amestecă sunt 
purtătorii aceluiaşi gaz ideal, cu aceeaşi constantă a 
gazului R, şi aceeaşi capacitate termică specifică cp, 
este valabilă următoarea relaţie pentru calculul variaţiei 
entropie (în care termenul 1 se referă la parametrii 
gazelor de ardere fierbinţi din camera de ardere, 2 – 
parametrii gazelor de ardere recirculate în cuptor şi 3 – 
parametrii amestecului de gaze, rezultat din comasarea 
primelor două în camera de amestecare), [3]:   
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 este raportul dintre debitul gazelor 

de ardere fierbinţi în camera de ardere şi debitul 
amestecului de gaze. 

După cum se vede din relaţia (3), ireversibilitatea 
termică, creşterea entropiei şi respectiv pierderile de 
exergie asociate amestecării cresc cu pătratul diferenţei 
de temperatură ale celor două gaze care se amestecă. 

4. SOLUŢIA PROPUSĂ PENTRU 
EVITAREA PROCESELOR  
DE AMESTECARE A GAZELOR  
ÎN CUPTOR 

Pentru a diminua ireversibilitatea procesului de 
obţinere a temperaturii necesare pentru desfăşurarea 
procesului tehnologic în camera de coacere a cupto-
rului, este rezonabil de a  utiliza potenţialul energetic 
pierdut în urma procesului de ardere, într-o instalaţie 
de cogenerare, care va reduce consumul energetic, 
prin producerea celor două forme de energie – termică 
şi electrică.  

În [2] a fost propusă soluţia de reducere a irever-
sibilităţilor proceselor în cuptoare pe gaz natural prin 
înlocuirea camerei de ardere a cuptorului cu un 
motor cu ardere internă (în continuare MAI). 

 Deoarece în cuptorul analizat în [2], gazele de 
ardere erau vehiculate direct în camera de coacere, a 
apărut necesitatea utilizării unui schimbător de căldură 
care ar preîncălzi cu gaze de ardere la ieşire din MAI – 
aerul preluat direct din hala brutăriei, până la o 
temperatură egală cu cca. 250 oC. Ulterior acest aer 
va fi vehiculat în camera de coacere a cuptorului.  

Utilizarea schimbătorului de căldură era necesară 
din motivul că gazele de ardere, provenite de la 
MAI, pot conţine picături de ulei de la sistemul de 
ungere al acestuia şi nu pot fi introduse direct în 
camera de coacere a cuptorului, contactând direct cu 
suprafaţa aluatului.  

Este necesar de menţionat că utilizarea schimbă-
toarelor de căldură duce la sporirea atât a masivităţii 
instalaţiei, cât şi la creşterea costului instalaţiei în 
întregime. Totodată, procesele de schimb de căldură 
posedă o ireversibilitate considerabilă. 

În lucrarea de faţă, se analizează cuptoarele de tip 
tunel, în care, gazele de adere nu sunt vehiculate în 
direct în camera de coacere a cuptorului, dar circulă 
pin nişte canale aranjate în pereţii camerei de coacere a 
cuptorului. Pâinea se coace fiind încălzită prin con-
vecţie şi radiaţie de la pereţii camerei de coacere în 
care sunt dispuse aceste canale. Astfel, în cazul cuptoa-
relor tunel, dispare necesitatea utilizării schimbătorului 
de căldură, gazele de ardere la ieşire din MAI fiind 
vehiculate direct în canalele camerei de coacere. 
Schema de principiu a instalaţiei propuse este pre-
zentată în figura 4. 

Energia obţinută în urma arderii gazului natural 
în camera de ardere a motorului cu ardere internă va 
servi pentru producerea energiei electrice pentru 
antrenarea echipamentelor electrice, iar gazele de 
ardere evacuate din motor, având temperatura cca. 
450 oC, vor fi dirijate în canalele camerei de  coacere 
a cuptorului.  

După cum se observă, camera de ardere, cât şi 
camera de amestec vor fi excluse, astfel diminuându-se 
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pierderile de exergie datorită procesului de amestecare 
existent în tehnologia clasică.  

 

 
 

Fig. 4. Schema de principiu a instalaţiei propuse de producere  
a gazelor de ardere:  

MAI  – motor cu ardere internă; SC – schimbător de căldură; 
GE – generator electric; P – pompă. 

5. CALCULUL DE DIMENSIONARE  
A SOLUŢIEI ALESE 

Pentru alegerea MAI este necesar de cunoscut 
volumul total necesar de gaze de ardere la ieşire din 
acesta, sarcina termică a gazelor cât şi temperatura 

acestora t
gV , Q, şi o450 Cgat  . 

Din fig. 2.2, se observă că debitul total de gaze de 

ardere t
gV  necesar pentru efectuarea procesului 

tehnologic de coacere a pâinii se compune din 
debitul de gaze de ardere fierbinţi gV  produs în 

camera de ardere şi debitul de gaze recirculate r
gV .  

gV  uşor poate fi calculat înmulţind consumul de 

gaz natural al cuptorului şi volumul total de gaze 
provenit din arderea unui m3 de gaz natural. Astfel 

30,17 m /sgV  . Pentru a putea determina ultimele 

2 mărimi necunoscute este necesar de întocmit bilanţul 
material şi energetic al cuptorului: 

o o o450 C 1670 C 268 CH H H

t r
g g g

t r
g g g g g g

V V V

V V V

ìï = +ïïíï ⋅ = ⋅ + ⋅ïïî

  

  
      (4)                                   

în care 
o450 CHg , 

o1670 CHg  şi 
o268 CHg sunt valorile 

entalpiei gazelor de ardere la temperaturile respective. 
Entalpia gazelor de ardere, considerând valorile 

respective ale temperaturii lor şi ale coeficientului de 
exces de aer în fiecare zonă a cuptorului, se de-
termină cu relaţia: 

( )
2 2 2 2 2 2

0
RO RO R R H O H OH 1g g aer at V c V c V c V cé ù= ⋅ + ⋅ + ⋅ + a- ⋅ê úë û  

(5)  

unde: tg este temperatura gazelor de ardere, în oC; 

2ROV ,  
2RV , 

2H OV , 0
aerV  – volumele teoretice ale 

gazelor triatomice, respectiv biatomice, vaporilor de 
apă şi aerului provenite din arderea unui m3 de gaz 

natural, în 3 3m /m ; 
2ROc , 

2Rc , 
2H Oc , ac  – capa-

cităţile termice specifice ale gazelor respective, în 

( )3kJ / m K⋅ , α 1,17  - coeficientul de exces de aer 

la arzător. 

Astfel, valorile entalpiilor gazelor sunt: 
o450 CHg = 

= 8237 kJ/m3; 
o1670 CHg = 33917 kJ/m3 şi 

o268 CHg = 

= 5146 kJ/m3. 
Înlocuind valorile entalpiilor gazelor de ardere în 

sistemul de ecuaţii (4) şi rezolvându-l, vor rezulta 

valorile mărimilor necunoscute: 31,21 m /sr
gV =  şi 

3
N1,38 m /s.t

gV   

Puterea termică a camerei de coacere a cuptorului 
se va determina cu relaţia: 

( )
( )1,112 1,38 1,441 450 268 402kW.

t r
ga g p g gQ V c t t= ⋅ ⋅ ⋅ - =

= ⋅ ⋅ ⋅ - =


     (6) 

unde: ρga  este densitatea medie a gazelor de ardere, 

în kg/m3;  cp  - căldura specifică a gazelor în canalele 
de coacere ale cuptorului, în kJ/(kg·K).            

De asemenea, debitului gazelor de ardere la ieşire 
din motorul cu ardere internă trebuie să asigure 
necesarul de gaze de ardere în canalele camerei de 
coacere a cuptorului. Debitul necesar de gaze de 
ardere la ieşire din motor trebuie să fie: 

31,38 60 82,8 m /h.t
gV      

Astfel, parametrii după care se va selecta tipul 
MAI sunt: 

∑ Temperatura gazelor de ardere la ieşire din 

MAI - o450 Cgat  ; 

∑ Debitul gazelor de ardere la ieşire din MAI - 
31,38 60 82,8 m /ht

gV    ; 

∑ Sarcina termică a gazelor de ardere la ieşire din 
MAI - 402 kWQ  . 

S-a selectat un motor cu ardere internă, a cărui 
caracteristici au fost introduse în tabelul 4.1. 
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Tabelul 2.3 

Caracteristicile motorului cu ardere  
internă selectat [4] 

Caracteristicile Unitatea Valoarea 

Puterea termică a gazelor de ardere 
evacuate din motor 

kW 402 

Puterea electrică kW 496 

Puterea termică kW 609 

Debitul gazelor de ardere m3/min 105 

Temperatura gazelor de evacuare oC 485 

Consumul de gaz natural m3/h 136 

Sarcina termică a cămăşii de răcire kW 291 

Randamentul electric % 38,2 

Randamentul termic % 46,9 

Randamentul instalaţiei % 85,1 

6. CONCLUZII 

În final se poate menţiona că odată cu imple-
mentarea soluţiei propuse, prin înlocuirea camerei de 
ardere a cuptorului cu un motor cu ardere internă, se 
va evita procesul de amestecare a gazelor de ardere, 
care este unul din cele mai ireversibile procese, 
astfel reducând considerabil pierderile de exergie ale 
cuptorului, sporindu-i randamentul de perfecţiune 
termodinamică.  

Chiar dacă consumul de gaz natural al MAI este de 
2,8 ori mai mare decât consumul de gaz al cuptorului 

clasic, oricum soluţia este fezabilă. Pe lângă asigurarea 
cu energia termică necesară pentru efectuarea proce-
selor tehnologice de  coacere în cuptoare, totodată, 
instalaţia de cogenerare în bază de MAI, va produce, 
în acelaşi timp, energie electrică necesară pentru 
antrenarea echipamentelor electrice din brutării, iar 
agenţii de răcire a MAI pot fi ulterior utilizaţi pentru 
satisfacerea consumului de energie termică necesară 
la prepararea aluatului sau igienizarea utilajelor.                               

Urmează în continuare, să fie făcută de către autor 
analiza exergo-economică a soluţiei propuse pentru a 
fi demonstrată fezabilitatea utilizării cogenerării în 
bază de MAI la întreprinderile care, pentru efectuarea 
proceselor tehnologice, utilizează cuptoare de tip tunel, 
mai ales în cazurile în care temperatura necesară a 
gazelor de ardere pentru efectuarea proceselor 
tehnologice este mult mai joasă în comparaţie cu 
temperatura de adere a gazului natural. 
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