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Abstract. The paper presents a partial recovery method for natural gas energy within regulation process of pressure 
in RMG-es, using turbo expanders. The high cooling of gas is compensated by the heating with heat pumps. 

1. INTRODUCERE 

Gazele naturale din producţie proprie sau din import 
sunt transportate către marii consumatori, în care includem 
şi aglomerările urbane, prin conducte magistrale la presi-
uni ridicate (10...20 bar) pentru ca transportul să fie 
eficient. Societăţile de distribuţie a gazelor preiau gazele 
naturale din conductele de transport, le reduc presiunea 
până la 2,5…5 bar şi le distribuie către consumatorii 
industriali sau casnici. Preluarea gazelor naturale se face 
prin intermediul Staţiilor de Reglare şi Măsurare (SRM). 
În SRM-urile din România, pentru reducerea presiunii, se 
utilizează ventile de laminare, de regulă încălzite, care 
permit reducerea presiunii de la presiunea de transport la 
presiunea de distribuţie. Acest lucru conduce la o pierdere 
însemnată de energie “verde” care se poate recupera prin 
utilizarea destinderii în turboexpandere. 

Pentru studiul prezentat în lucrare se consideră 
următoarele date: 

• presiunea la intrarea în SRM p1= 9 bar, 
• presiunea de livrare a gazelor p2=2.5 bar, 
• presiunea între cele două trepte  

 1 2 4,74xp p p= = bar, 

• debit masic de 6,8 kg/s, 
• destinderea gazului în turboexpander este consi-

derată adiabat ireversibilă, cu randamentul izentropic 
0,85izη = . 

2. ANALIZA PROCESULUI DE RECUPERARE A 
ENERGIEI GAZELOR PRIN DESTINDEREA 
ADIABATĂ ÎN TURBOEXPANDER 

În figura 1 este prezentată o schemă prin care gazele 
naturale se destind într-un turboexpander cu două trepte. 

Între intrarea gazelor din conducta magistrală 
(punctul 1) şi punctul de livrare (punctul 2) sunt 
înserate două turboexpandere identice. În primul, gazul 
se destinde de la presiunea p1 până la presiunea inter-
mediară px , producând puterea PI, apoi se destinde în 
turboexpanderul doi de la presiunea px pana la pre-
siunea de livrare p2, producând puterea PII. 

Procesele de destindere în cele două turboexpan-
dere sunt procese adiabate ireversibile, reprezentate în 
diagrama TS, figura 2. 

 
 

Fig. 1 
 

În diagrama TS sunt reprezentate procesele izentrope 
1-X’ pentru treapta I şi X-2’ pentru treapta a II-a. Aceste 
procese permit calcularea parametrilor termodinamici ai 
proceselor reale de destinderea adiabata. 

Pentru treapta I, folosind notaţiile din figurile 1 şi 
2 se poate calcula puterea rezultată în urma procesului: 
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De asemenea, pentru treapta a II-a, folosind tot 
notaţiile din figurile1 şi 2 se poate calcula puterea 
rezultată în urma procesului: 
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Pentru calcule s-a utilizat diagrama TS a gazului 
metan şi softul aferent [1]. 

Un parametru important pe care îl vom lua în 
consideraţie în această analiză îl constituie temperatura 
gazelor la intrarea în turboexpander T1. Analiza s-a 
făcut pentru temperatura T1 cuprinsă într-un interval de 
temperaturi pornind de la 5°C pâna la 25°C şi este 
prezentată sub formă grafică. 
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Fig. 2 
 

 
 

Fig. 3 
 

În figura 3 este prezentată puterea obţinută pe 
treapta I a turboexpanderului. Acesta asigură pentru 
o temperatură de intrare de 1 13T = °C o putere de 
500 kW. După cum se observă din figura 3 puterea 
creşte o dată cu creşterea temperaturii. 

Un inconvenient al procesului de destindere 
adiabată îl reprezintă scăderea considerabilă a tempera-
turii la ieşirea din turboexpander până la 23xT = − °C. 
Acest lucru se explică prin faptul că lucrul mecanic în 
destinderea adiabată se face pe baza diminuării energiei 
interne a gazelor. Chiar şi la temperatura maximă a 

gazului la intrarea în expander, considerată în studiu de 
25°C temperatura la ieşire ajunge la –12°C. 

Dacă se continuă destinderea gazelor în treapta a 
doua a turboexpanderului, se obţin rezultate ase-
mănătoare cu cele prezentate pentru trapta I. 

Gazele, cu temperatura de 23xT = − °C, intră în 
treapta a doua şi se destind adiabat, răcindu-se până la 
temperatura finală de –54,5°C, producând o putere de 
numai 438 kW. 

Pentru a echilibra turboexpanderul, astfel încât 
să obţinem puteri egale pe ambele trepte, se poate 
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modifica debitul de gaze ce străbate trepta a doua 
pentru a se obţine aceeaşi putere de 500 kW. Rezultatul 
este prezentat în figura 4. 

Creşterea debitului masic determină creşterea puterii 
generate pe treapta a doua dar nu modifică temperatura 
gazelor la ieşirea din treaptă deoarece aceasta depinde 
numai de diferenţa de presiune. Deci prin prelucrarea 
diferenţei de presiune 1 2p p−  se poate obţine o 
cantitate importantă de energie pe treaptă, 500 kW, 
dar destinderea gazelor de la temperatura ambiantă 
determină răcirea pronunţată a acestora ajungând la 
ieşirea din treapta a doua până la o temperatură mai 
mică de -54°C, inacceptabilă. 

Studiul scoate în evidenţă un alt aspect interesant 
şi anume că pentru acelaşi debit masic de gaze puterea 
obţinută pe cele două trepte ale turboexpanderului este 
diferită: pentru situaţia analizată 500 kW pe treapta I şi 
438 kW pe treapta a II-a. Acest lucru produce un 
dezechilibru între cele două trepte care nu poate fi 
compensat decât prin modificarea debitelor ce străbat 
cele două trepte, ceeace este inacceptabil din punct de 
vedere tehnic. 

3. ANALIZA PROCESULUI DE RECUPARARE  
A ENERGIEI GAZELOR PRIN DESTINDEREA 
ADIABATĂ ÎN TURBOEXPANDER, CU 
ÎNCĂLZIREA GAZELOR LA INTRAREA 
ACESTORA ÎN CELE DOUĂ TREPTE 

Pentru a putea obţine o soluţie acceptabilă tehnic se 
analizează cazul în care gazele sunt încălzite la intrarea lor 
în cele două trepte ale expanderului, astfel încât să obţi-
nem o creştere a temperaturii la ieşirea din turboexpander, 
o dată cu creşterea puterii pe fiecare treaptă. 

Pentru încălzirea gazulelor se propune utilizarea 
unor pompe de căldură care să extragă căldura necesară 
din sol (sistemul geoexchange). Astfel se realizează un 
proces complet, nepoluant, care nu produce noxe şi 
gaze cu efect de seră, atât pentru generarea energiei cât 
şi pentru producerea căldurii necesare încălzirii gazului. 
Schema tehnologica a acestei instalaţii este prezentată 
în figura 5. 

Conform schemei de mai sus, cu pompa de căldură 
PC1 se încălzesc gazele la intrarea in treapta I, de la 
temperatura T1 la TC1, care devine temperatura de 
intrare a gazelor în treapta I. Pompa de căldură PC2 
încălzeşte gazele de la temperatura de ieşire a acestora 
din treapta I, TXR, la temperatura de intrare în treapta a 
doua, TXC. Procesul termodinamic în acest caz, 
reprezentat în diagrama TS este prezentat în figura 6. 

Din analiza procesului termodinamic prezentat în 
figura 6 observăm două lucruri importante: creşterea 
temperaturii gazelor la intrarea în treapta I determină 
creşterea temperaturii lor la ieşirea din trepta I, punctul 
XR situându-se în domeniul temperaturilor pozitive. 
Procesul de încălzire între cele două trepte ale ex-
panderului este reprezentat de segmentul XRXC. Acesta 
deplasează destinderea adiabată din treapta a doua spre 
dreapta în diagramă şi face ca temperatura finală a 
gazelor la ieşirea din treapta a doua a expanderului să 
fie pozitivă. 

Analiza energetică a proceselor este prezentată 
grafic. În figura 7 este prezentată puterea obţinuta în 
treapta I a expanderului pentru diverse temperaturi ale 
gazelor la intrare cuprinse între 35 şi 60°C. Pentru 
exemplificare am ales temperatura de 45°C la intrarea 
în treapta I pentru care se obţine o putere de 560 kW şi 
o temperatură la ieşirea din treaptă de 7°C. 

 

 
 

Fig. 4 
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Fig. 5 

 

Fig. 6 

 

Fig.7 
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Fig. 8 

Pentru treapta a doua situaţia este prezentată în 
figura 8. 

Dacă respectăm condiţia ca cele două trepte să 
furnizeze puteri egale, se observă că pentru această 
situaţie temperatura necesară încălzirii gazelor la 
intrarea în treapta a II-a este de numai 44°C. 
Temperatura finală este, în acest caz, de 6°C. 

Pentru cazul încălzirii gazelor la intrarea în 
expander, puterea furnizată este 560 kW pe treapta I 
dacă gazele sunt încălzite la 45°C, respectiv 560 kW pe 
treapta a II-a dacă gazele sunt încălzite la 44°C. 
Căldura necesară pentru încălzire este, pentru treapta I 

544IQ = kW (s-a considerat T1R=10°C), respectiv 
pentru treapta a II-a 586,5IIQ = kW. 

Puterile consumate de pompele de caldură, consi-
derând un coeficient de performanţă egal COP=4, sunt, 
pentru treapta I, 136 kW, respectiv pentru treapta a II-a, 
146.6 kW. 

Rezumând rezultatele de mai sus, se observă că 
pentru situaţia încălzirii gazelor la intrarea în cele două 
trepte se obţine o putere totală de 1120 kW, din care, 
pentru antrenarea pompelor de căldură trebuie să se 
consume 282.6 kW (25.2%). Rezultă o putere netă pe 
ambele trepte de 837.4 kW. 

4. CONCLUZII 

Reducerea presiunii în SRM-uri poate fi realizată 
prin destinderea adiabată a gazelor în turboexpandere 
pentru a obţine o energie utilă nepoluantă. 

Procesul de reducere a presiunii prin destinderea 
în trepte este favorabil deorece permite încălzirea 
gazelor la temperaturi moderate la intrarea în cele două 
trepte. 

Pentru încălzirea gazelor cu ajutorul pompelor de 
căldură se consumă o parte din energia obţinută în 
turboexpander, dar aceasta este complet nepoluantă. 
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