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TEHNOLOGII DE UTILIZARE ŞI STOCARE A DIOXIDULUI DE CARBON.  
CONCEPTUL CCUS 

 
Carmencita CONSTANTIN 1, Claudia TOMESCU 2, 
Iulia MIRCEA 3, Oana FALUP 3, Eugen MITRIŢĂ3 

 

 

Rezumat : În contextul preocupărilor de reducere a emisiilor de GES, Uniunea Europeană promovează 
tehnologia de captare şi stocare a dioxidului de carbon (CCS) ca parte a portofoliului de măsuri ce 
vizează atingerea ţintelor de reducere asumate în documentele de poziţia ale UE. Proiectul Demonstrativ 
Getica CCS își propune realizarea lanţului integrat CCS, instalația de captare a CO2 urmând a fi 
implementată la Termocentrala Sucursalei Turceni – Complexul Energetic Oltenia, blocul energetic nr. 6 
de 330 MW, reabilitat, care funcţionează pe lignit. Instalaţia de captare în tehnologie post combustie are o 
capacitate de 1,5 milioane tone CO2 pe an, o eficienţă de 85% şi utilizează procedeul de captare cu 
amoniac răcit. Transportul CO2 comprimat se face prin conductă subterană, pe o lungime de circa 50 km, 
în condiţii de fluid supracritic. Stocarea în siguranță a CO2 se face în formațiuni geologice acvifere saline, 
la o adâncime de peste 2000 m. 
 
Keywords : emisii de GES, surse de CO 2, utilizatori de CO 2, economie decarbonizat ă, concept CCUS 
 
Introducere 
 
În contextul preocupărilor privind evoluţia emisiilor 
de gaze cu efect de seră (GES), în general, şi a 
CO2, în particular, sub presiunea de limitare a 
acestora, se impune valorificarea posibilităţii 
sectorului industrial, principalul poluator, de a-şi 
reduce propriile emisii. Utilizarea şi valorificarea 
CO2 reprezintă o alternativă complementară 
stocării geologice, care deşi nu are potenţialul de a 
reduce semnificativ cantitatea de CO2, poate 
furniza venituri pentru dezvoltarea pe termen scurt 
a proiectelor CCS. Prin conjugarea intereselor 
factorilor implicaţi – industriile generatoare de 
emisii de CO2, respectiv utilizatorii de CO2 ca 
materie primă în procesele tehnologice, se poate 
asigura tranziția într-un mod economic viabil către 
o economie decarbonizată. 
 
Contextul dezvolt ării Conceptului de captare, 
utilizare şi stocare a carbonului 
 
Pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice, 
o certitudine a zilelor noastre, sunt necesare 
strategii naţionale şi internaţionale armonizate. În 
general, aceste strategii, şi politicile aferente 
necesare implementării lor, trebuie să recunoască 
complexitatea şi interdependenţa componentelor 
tehnologice, economice şi biofizice a ceea ce 
poartă denumirea generică de managementul 
carbonului. Astfel, sunt necesare soluţii care vor 
reduce emisiile fără a afecta negativ bunăstarea 
economică şi mediul înconjurător. 
În acest context al preocupărilor privind evoluţia 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), în

general, şi a CO2, în particular, sub presiunea de 
limitare a acestora, se impune valorificarea 
posibilităţii sectorului industrial, principalul poluator, 
de a-şi reduce propriile emisii.  
Măsurile de reducere a emisiilor de CO2 ce pot fi 
luate la nivelul sectorului industrial sunt prezentate 
sistematizat în figura următoare: 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fig.1 - Măsurarea reducerii emisiilor de CO 2  
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CARBON CAPTURE, USAGE AND STORAGE TECHNOLOGIES.  
CCUS CONCEPT 

 
Carmencita CONSTANTIN 1, Claudia TOMESCU 2,  
Iulia MIRCEA 3, Oana FALUP 3, Eugen MITRIŢĂ3 

 
 

Abstract: In the context of the preoccupations to reduce GHG, the European Union promotes the carbon 
dioxide capture and storage technology (CCS) as a part of the portfolio of measures intending the 
achievement of the targets of reduction assumed in the position documents of the EU. The demonstrative 
project Getica CCS intends to create the CCS integrated chain, the CO2 capture installation following to 
be implemented at the Turceni Branch Thermal Power Station – Oltenia Power Complex, power block no. 
6 of 330 MW, recovered, which functions with lignite. 
The capture installation in post-combustion technology has a capacity of 1.5 millions of tones of CO2 per 
year, an efficiency of 85% and uses the chilled ammonia capture process. The transport of compressed 
CO2 is made by underground pipe, on a length of approx. 50 km, under conditions of overcritical fluid. The 
safe CO2 storage is made in saline aquifer geological formations, at a depth of more than 2000 m. 
 
 
Keywords: GHG emissions, CO 2 emitters, CO 2 users, low carbon economy, CCUS concept 
 
Introducere 
 
The concerns regarding greenhouse gas 
emissions (GHG) in general, and CO2 in particular, 
and the pressure of limiting their emissions, require 
industrial sector, as the main pollutant, to enhance 
the possible ways to cut own emissions. The 
usage of CO2 is a complimentary alternative to 
CO2 storage, those even though it hasn’t the 
potential to significantly reduce CO2 emissions, it 
might generate incomes for the near time CCS 
projects development. By joining stakeholders 
interests – CO2 industrial emitters on one hand, 
and the possible users of CO2 as raw material in 
the industrial processes on the other hand, could 
ensure the sustainable transition to a low carbon 
economy. 
 
Development of carbon capture, usage and 
storage concept  
 
For the mitigation of climate change, an 
inconvenient truth of our days, consistent national 
and international strategies are needed. In general, 
these strategies and the policies implementing 
them should recognize the complexity and 
interlinking aspects of technological, economic and 
biophysical components of what is known as 
carbon management. Thus, solutions of cutting 
emissions without harming economic welfare or the 
environment are required. 
 
 
 
 
 

The context regarding GHG emissions evolution, in 
general and CO2 emissions evolution in particular, 
under constrain of limiting them, calls for 
improvements in industrial sector, the main 
pollutant, in order to reduce its emissions. 
The measures intended to reduce CO2 emissions 
that might be applicable at industrial level are 
shortly presented in the following figure: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig.  1- Measure of CO 2 emissions reduction 
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Aşadar, în portofoliul măsurilor de reducere a 
emisiilor de CO2, conceptul de captare, utilizare şi 
stocare a CO2 trebuie privit ca soluţie finală pentru 
atingerea ţintelor de reducere asumate la nivel 
european şi internaţional. 
 
Tehnologia de captare şi stocare a CO2 (CCS) are 
capacitatea de a reduce emisiile de CO2 aferente 
surselor staţionare precum centralele electrice pe 
cărbune sau gaz natural şi instalaţii industriale 
energo – intensive, transformând energia 
combustibililor fosili în energie curată. CCS se 
referă la un set de tehnologii destinate captării CO2 
din surse industriale, infrastructura de transport al 
CO2, precum şi celei de injectare şi stocare în 
formaţiuni geologice.  
 
Tehnologii de recuperare, valorificare şi 
conversie a CO 2 
 
Managementul carbonului constă în gestionarea 
carbonului rezultat din producţia şi utilizarea 
energiei şi administrarea întregului ciclu al 
carbonului în vederea reducerii emisiilor antropice 
nete de GES. [1] 
Utilizările CO2 sunt multiple acoperind o gamă 
largă de domenii, atât existente în prezent cât şi 
tehnologii noi, aflate în diferite stadii de dezvoltare. 
Aceste utilizări pot fi împărţite în trei categorii: 
utilizări industriale, conversia chimică în 
combustibil şi conversia biologică în combustibil. 
 
Utilizarea CO 2 pentru recuperarea avansat ă a 
petrolului 
 
Tehnologia a fost dezvoltată în anii ’70 şi poate fi 
considerată matură din punct de vedere comercial.  
La începutul ciclului de viaţă al sondei, petrolul 
curge liber sub acţiunea gradientului de presiune, 
producţia primară, reprezentând 5-40% din petrolul 
existent în zăcământ. De-a lungul duratei de viaţă 
a sondei, presiunea subterană devine insuficientă 
pentru a forţa curgerea petrolului spre suprafaţă, 
fiind necesară aplicarea unor metode secundare şi 
terţiare de recuperare, dacă se consideră 
economic fezabilă continuarea exploatării. 
Recuperarea avansată a petrolului (EOR) constă 
în injectarea sub presiune a CO2 în zăcămintele 
epuizate de petrol, Datorită proprietăţilor sale de 
solvent, CO2 dizolvă parţial petrolul din capcanele 
geologice. Petrolul îşi măreşte volumul, devine mai 
puţin vâscos, iar amestecul miscibil rezultat curge 
spre sonda de producţie, excesul de CO2 fiind 
sechestrat. La suprafaţă CO2 este separat de 
petrol pentru a fi reinjectat. Tehnologia este 
utilizată pentru a extrage rezerve care altfel ar fi 
inaccesibile [2]. 
Cantitatea de CO2 injectat în rezervorul de petrol 
pentru recuperarea secundară depinde 

semnificativ de caracteristicile rezervorului (ex. 
dimensiune, presiune, temperatură, etc.). 
 
Utilizarea CO 2 ca materie prim ă pentru 
creşterea randamentului de producere a ureei  
 
Ureea reprezintă aproape 50% din producţia 
mondială de îngrăşământ azotat, fiind obţinută din 
reacţia chimică a amoniacului cu dioxidul de 
carbon la temperatură şi presiune ridicate [2]. 
Procesul de obţinere este un proces în două etape 
în care amoniacul reacţionează cu dioxidul de 
carbon formând carbamatul de amoniu, care apoi 
este deshidratat obţinându-se uree. 
Atunci când gazul natural este materia primă 
pentru producţia de uree există un surplus redus 
de amoniac (aproximativ 5÷10%) care poate 
reacţiona cu CO2 asigurat din afara instalaţiei (CO2 
non captiv) pentru producerea suplimentară a 
ureei. Pentru a utiliza surplusul de amoniac la 
producerea ureei, câteva instalaţii de producere au 
fost echipate cu instalaţie de captare a CO2 din 
gazele de ardere rezultate, de exemplu, din 
instalaţia de reformare catalitică, iar tehnologia 
poate fi considerată matură. 
 
Utilizarea CO 2 ca fluid de lucru pentru 
sistemele geotermale avansate 
 
Sistemele geotermale avansate (EGS), cunoscute 
şi sub denumirea de roci fracturate fierbinţi (HFR) 
sau roci uscate fierbinţi (HDR), sunt o tehnologie 
geotermală nouă, în care rocile subterane fierbinţi 
care în mod natural nu se pretează pentru 
extragerea energiei geotermale pot fi utilizabile prin 
intermediul unor procese tehnice. CO2 supracritic 
este injectat la adâncimi de 4-5 km în structurile 
geologice, forţa generată de injecţie provocând 
fisuri în rocile uscate adânci. În aceste fisuri CO2 
curge formându-se un rezervor de fluid geotermal 
foarte fierbinte (200°÷300°C), înc ălzit continuu [2].   
O cantitate semnificativă de fluid se dilată curgând 
înapoi spre suprafaţă unde fluidul supracritic poate 
fi destins într-o turbină sau utilizat pentru încălzirea 
unui fluid de lucru secundar care este apoi destins 
într-o turbină. CO2 supracritic răcit este reinjectat 
înapoi în rezervor. 
 
Utilizarea CO 2 ca materie prim ă pentru 
mineralizarea carbona ţilor 
  
Mineralizarea carbonului constă în transformarea 
CO2 în carbonaţi anorganici solizi prin reacţii 
chimice. 
Carbonaţii rezultaţi sunt foarte stabili putând fi 
utilizaţi în construcţii, la refacerea minelor sau 
pentru depozitarea efectivă fără necesitatea 
monitorizării sau a măsurilor de prevenire a 
eventualelor scurgeri de CO2 care are putea afecta 

6 
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Thus, as part of mitigation portfolio, the concept of 
CO2 capture, usage and storage should be 
regarded as the final option for the compliance with 
emissions reduction targets of European and 
international commitments. 
 
CO2 capture and storage technology (CCS) has 
the potential of reducing CO2 emissions from 
stationary sources as coal or gas power plants, 
energy intensive industries, transforming fossil fuel 
energy into clean energy. CCS refers to a 
technology chain designed to capture CO2 form 
stationary sources, CO2 transport infrastructure as 
well as those for injection and storage in geological 
formations.  
 
CO2 reuse, valorification and conversion 
technoligies  
 
Carbon management is the management of carbon 
in the production and utilization of energy and 
management of the global carbon cycle to reduce 
anthropogenic emissions of carbon based 
greenhouse emissions [1]. 
CO2 uses are multiple covering a wide range of 
domains, existing and future technologies, in 
different development stages. These uses might 
fall into three main categories: industrial uses, 
chemical conversion to fuel and biological 
conversion to fuel. 
 
CO2 for enhanced oil recovery 
 
The technology was deployed in the 1970’s and 
might be considered mature from the commercial 
point of view. 
At the beginning of the well’s lifecycle the oil flows 
freely via the pressure gradient, known as primary 
production, comprising 5-40% of the oil from the 
deposit. Over the well’s life, underground pressure 
becomes insufficiently to force oil flow to surface, 
meaning that secondary and tertiary technologies 
should be employed if the oil extraction carrying on 
is economically feasible. 
Enhanced oil recovery (EOR) lies in the under 
pressure injection of CO2 in the depleted oil 
deposits. Due to its solvents proprieties, CO2 
partially dissolves the oil from the geological traps. 
The oil increases its volume, becomes less viscous 
and the resulting miscible mixture flows to the 
production well, CO2 excess being stored 
underground. At the surface is separated from the 
oil and re-injected. The technology is used to 
extract reserves which are otherwise inaccessible 
[2]. 
The CO2 amount injected in the oil reservoir for 
EOR considerably depends on the deposits 

characteristics (e.g. dimension, pressure, 
temperature, etc.) 
 
CO2 as feedstock for urea yield boosting  
 
Urea accounts for almost 50% of the world’s 
nitrogen fertilizer production, resulting from the 
chemical reaction of ammonia and CO2 at high 
temperature and pressure [2].  
The production process is a two stage process in 
which ammonia reacts with CO2 forming 
ammonium carbamate that is after that dehydrated 
to urea.  
When natural gas is used as feedstock for the urea 
production there is a small surplus of ammonia 
(approximately 5÷10%) that could react with 
externally supplied CO2 to produce additional urea. 
In order to use the ammonia surplus to obtain urea, 
some of the production facilities (the reformer flue 
gas) were equipped with CO2 capture installation, 
and the technology is considered mature.  
 
CO2 as a working fluid for enhanced 
geothermal system  
 
Enhanced geothermal system (EGS), referred also 
as hot fractured rocks (HFR) or hot dry rocks 
(HDR), is an emerging geothermal technology 
whereby subsurface hot rocks that are naturally 
unsuitable for geothermal energy extraction can be 
made suitable through engineering procedures. 
Pressurized CO2 is injected to the depth of 4÷5 km 
into geological structures causing fissures in the 
hot dry rocks. CO2 flows into these fissures 
creating a reservoir of very hot (200°÷300°C) 
geothermal fluid heated continuously [2].  
Most of the fluid expands flowing back to surface 
where supercritical fluid is either extended through 
a turbine or is used to heat a secondary working 
fluid that is expanded through a turbine. Cooled 
supercritical CO2 is re-injected back into reservoir. 
 
CO2 as feedstock for carbonate mineralization 
 
Carbon mineralisation is the conversion of CO2 to 
solid inorganic carbonates using chemical 
reactions. 
The resulting carbonates are very stable over time 
and can be used for constructions, mine 
reclamation or disposed of without the need for 
monitoring potential CO2 leaks that could pose 
safety or environmental risks. 
Calera process has successfully used fly ash as an 
alkalinity source for the production of cementious 
materials, aggregates and other construction 
materials.  
The company main technology transforms 
captured CO2 from industrial facilities into 

5 7 
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siguranţa şi mediul. Procesul Calera, în special, a 
reuşit utilizarea cu succes a cenuşii ca sursă de 
alcalinitate pentru fabricarea materialelor pe bază 
de ciment, agregate şi alte materiale de construcţii. 
Principala tehnologie a companiei transformă CO2 
captat din instalaţii industriale în carbonaţi cu 
multiple aplicaţii în industria de ciment. 
 
Utilizarea CO 2 pentru carbonatarea reziduurilor 
de bauxite 
 
Extracţia aluminei din minereul de bauxită produce 
un şlam de reziduuri de bauxită puternic alcalin 
(cunoscut ca ”nămol roşu”) cu un pH de 
aproximativ 13, ceea ce ridică probleme de mediu 
şi dificultăţi de manipulare la depozitare. 
CO2 gazos (concentraţia de CO2>85%) provenit de 
la o fabrică de amoniac reacţionează cu şlamul de 
nămol roşu, reducându-i pH-ul la un nivel mai puţin 
periculos [2]. Astfel, fluxul de CO2 concentrat este 
utilizat pentru tratarea produsului secundar 
puternic alcalin (pH=13) rezultat din extracţia 
aluminei. Procesul determină carbonatarea 
reziduului de bauxită, fixând CO2 şi reducând pH-ul 
şlamului. 
 
Utilizarea CO 2 pentru cre şterea produc ţiei de 
plante în sere 
 
Pentru sporirea producţiei şi a dezvoltării diferitelor 
legume, fructe şi plante, CO2 pur este injectat, prin 
intermediul unor rezervoare, în sere unde, sub 
acţiunea luminii solare şi a căldurii, plantele îl 
asimilează mărindu-şi ritmul de creştere. 
Acelaşi rezultat se obţine şi prin barbotarea CO2 
(sau a gazelor de ardere curăţate) prin sistemele 
de cultivare a algelor (până la punctul de saturare) 
[3].  
Ulterior aceste alge sunt utilizate pentru 
producerea biocombustibililor.  
 
Utilizarea CO 2 ca materie prim ă pentru 
producerea combustibilului gazos 
 
În perioadele în care există în reţea un exces de 
energie datorat unei producţii de energie din surse 
regenerabile, acesta poate fi utilizat pentru 
producerea combustibilului. Tehnologia constă în 
utilizarea excesului de energie pentru hidroliza 
apei şi obţinerea separată a hidrogenului şi 
oxigenului.  
Oxigenul astfel obţinut poate fi utilizat într-o 
centrală cu oxicombustie care să funcţioneze în 
baza curbei de sarcină. Hidrogenul poate fi utilizat 
pentru conversia catalitică a CO2 în vederea 
producerii combustibililor de sinteză (CH4). 
Combustibilul astfel obţinut poate fi stocat şi utilizat 
ulterior în centrale electrice cu ciclu combinat care 
să funcţioneze în zona de vârf a curbei de sarcină. 

În acest mod, CO2 este utilizat atât pentru 
obţinerea combustibililor gazoşi, cât şi pentru 
echilibrarea curbei de sarcină. 
 
Surse de emisii şi posibilit ăţi de utilizare a CO 2 
în România - Surse de emisii de GES 
 
În prezent, în România, o mare parte din emisiile 
de CO2 provin din arderea cărbunelui, însă 
contribuţia celorlalte industrii la emisiile totale ale 
ţării este semnificativă. 
 

 
 
Fig. 2 -Ponderea emisiilor de CO 2 aferente sectoarelor 

 

În figura 2, sunt prezentate ponderile sectoarelor 
de activitate în totalul emisiilor de GES la nivel 
naţional, conform datelor aferente Inventarului 
Naţional a Gazelor cu Efect de Seră (INEGES) din 
anul 2013.  
Aşadar, la nivelul anului 2011 ponderea emisiilor 
de GES aferente sectorului energie a fost de 
aproape 70%, cele aferente sectorului proceselor 
industriale (cuprinzând industria mineralelor, 
industria chimică, industria producătoare de 
metale, etc.) a reprezentat 10,3%, iar ponderea 
emisiilor aferente sectorului agricol a fost de 
15,36%. 
 
Posibilit ăţi de utilizare a CO 2 
 
Poluatori industriali majori cărora li se poate aplica 
conceptul CCUS sunt industriile de ciment (5 Mt/a), 
fier și oțel (4 Mt/a), rafinăriile (3,5 Mt/a) și industria 
producătoare de fertilizatori (2,7 Mt/a) (E-PRTR, 
2009) [4].  
Cererea actuală şi potenţialul utilizării CO2 în viitor 
este de numai câteva procente din totalul emisiilor 
antropice de CO2, însă perspectiva statutului 
tehnologiei CCS ca tehnologie cu o contribuţie 
fundamentală în atingerea ţintelor de reducere a 
emisiilor de carbon la nivel european [5], precum şi 
a veniturilor ce pot susţine dezvoltarea acesteia fac 
fezabilă identificarea şi aplicarea acelor utilizări 
care să stocheze o cantitate semnificativă de CO2 
generat. 
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carbonates with multiple cement industry 
applications. 
 
CO2 for use in bauxite residue carbonation  
 
The extraction of alumina from bauxite ore results 
in a highly alkaline bauxite residue slurry (known 
as ‘red mud’), with a pH of approximately 13, that 
induce environmental concerns and handle 
difficulties at disposal. 
Gaseous CO2 (CO2 concentration >85%) reacts 
with red mud slurry, lowering its pH to a less 
hazardous level [2]. For example, CO2 
concentrated stream from an ammonia plant might 
be used to treat highly alkaline by-product from the 
extraction of alumina. The process determines 
bauxite residue carbonation, fixing CO2 and 
reducing red mud slurry pH. 
 
CO2 for enhance plants production in 
greenhouse  
 
To enhance the production and growth of different 
vegetables, fruits and flowers, pure CO2 is injected, 
by means of tanks into greenhouses where, due to 
the sunlight and heat, plants absorb it increasing 
their growth rate.  
The same result is acquired when the CO2 (or 
scrubbed exhaust gas) is bubbled through tanks or 
ponds of algae (up to saturation point) [3]. 
Subsequently these algae might be used to 
produce biofuel. 
 
CO2 as feedstock for the production of gaseous 
fuel  
 
Over the time when there is an energy excess in 
the network due to an increased production form 
renewable sources, this excess might be used to 
produce fuel. The technology relies on the use of 
the energy surplus for the water hydrolysis in order 
to separately obtain hydrogen and oxygen.  
The oxygen acquired in this manner could be used 
by a base load oxy-combustion power plant. 
The hydrogen could be used for CO2 catalytic 
conversion to produce synthesis fuels (CH4). The 
resulting fuel may be storage and used later on in 
peak combined cycle power plant. 
This way, CO2 is utilized either to acquire gaseous 
fuels or to balance the load curve. 

Emissions sources and CO 2 posible uses in 
Romania - GHG emissions sources  
 
Currently, in Romania, most of the CO2 emissions 
are related to coal burning, but the emissions 
related to other industry are accounting a 
significant share of total country emissions. 
 

 
 

Fig. 2 - CO2 sectors emissions share 
 
In the figure 2 are illustrated the share of activities 
sectors CO2 emissions al national level according 
to 2013 National Inventory of Greenhouse Gases 
data. So, in 2011 the share of energy sector CO2 
emissions accounted almost 70%, the one related 
to industry process (mineral industry, chemical 
industry, metal industry, etc.) was 10.3%, 
agriculture sector counted 15.36% and waste 
sector reported 4.35% share of the total CO2 
emissions. 
 
Possible ways to use CO 2 

 
The major industrial emitters where CCS is 
applicable are cement (5 Mt/a), iron and steel (4 
Mt/a), refineries (3.5 Mt/a) and ammonia (2.7 Mt/a) 
(E-PRTR, 2009) [4]. 
CO2 current demand and potential future uses 
accounts for only few percent of the total 
anthropogenic emissions, but considering CCS 
status as a technology with fundamental 
contribution to European emissions reduction 
targets [5], accomplishment, as well as taking into 
account the income that might sustain its 
deployment, all of the above mention make viable 
the identification and application of those uses that 
have the capability to store a significant amount of 
generated CO2. 
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Fig. 3 - Posibilit ăţi de utilizare a CO 2 în România 

 

Având în vedere istoria îndelungată a României în 
sectorul exploatării petrolului şi gazelor, tehnologia 
EOR reprezintă o opţiune fezabilă de utilizare a 
CO2. Rezervoarele epuizate de petrol şi gaz oferă 
situri de stocare ideale, având mecanisme de 
reţinere dovedite. În plus, utilizarea tehnologiei 
EOR ar permite menţinerea producţiei din 
rezervoarele epuizate, stocând în acelaşi timp CO2 
şi obţinând venituri suplimentare din petrolul 
recuperat. În contextul caracterului limitat al 
resurselor, mineralizarea carbonaţilor utilizând 
reziduurile industriale (înlocuind rocile naturale 
silicoase) devine o soluţie atractivă pentru multiple 
aplicaţii din industria de producere a cimentului, a 
materialelor de construcţii, la fabricarea 
agregatelor.  
În ceea ce priveşte utilizarea CO2 la creşterea 
randamentului de producţie a ureei, tehnologia 
este aplicată deja cu succes în Romania. Având în 
vedere potenţialul agricol însemnat al României, 
necesitatea adaptării rapide a economiei agricole 
pentru integrarea în piaţa internă a Uniunii 

Europene şi numărul ridicat de ferme mici care 
produc, în principal pentru consum propriu, 
susţinerea creării de sere şi utilizarea CO2 pentru 
creşterea producţiei acestora reprezintă o opţiune 
viabilă. 
 
Avantajele aplic ării conceptului CCUS 
 
Prin conjugarea intereselor factorilor implicaţi – 
industriile generatoare de emisii de CO2, respectiv 
utilizatorii de CO2 ca materie primă în procesele 
tehnologice se poate asigura tranziția într-un mod 
economic viabil către o economie decarbonizată. 
Industriile care permit aplicarea conceptului CCUS 
trebuie să devină punctul de interes principal al 
cercetării și dezvoltării tehnologiilor de utilizare şi 
valorificare a CO2. 
Sunt necesare studii detaliate privind principalele 
surse industriale de CO2 şi potenţialii utilizatori, 
care să fie incluşi în proiectarea și dezvoltarea unei 
rețele de transport, utilizare/ valorificare şi în ultimă 
instanţă de stocare a CO2. 
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Fig. 3 - Possible CO 2 uses in Romania 

 

Given the Romania longest history of hydrocarbon 
production, CO2-EOR technology is a viable option 
for CO2 use. Depleted oil and gas field offer 
suitable geological, sites well-characterized, with 
proved trapping mechanisms. Additional, using 
CO2-EOR will provide the possibility to maintain 
the production from declining field, at the same 
time with the CO2 storage, increasing in revenues 
due to extra oil production. 
In the context of the limited character of the 
resources, carbonate mineralization using 
industrial residue (instead of natural silicate rocks) 
become an attractive solution in many applications 
from cement, buildings material, aggregate and 
cementious material production industry. 
Regarding the use of CO2 for boosting the urea 
production yield, the technology is already 
successfully applied in Romania. 
Due to Romania agriculture highly potential, as 
well as the need of agriculture economy fast 
adaption for the integration in the internal market of 

European Union and because of the highly number 
of small farms, in general for own use, it is of 
extremely importance to foster the deployment of 
greenhouses and to support the use of CO2 to 
increase the production and the growth rate. 
 
The advantages of CCUS concept application  
 
By joining stakeholders interests – CO2 industrial 
emitters on one hand, and the possible users of 
CO2 as raw material in the industrial processes on 
the other hand, could ensure the sustainable 
transition to a low carbon economy. 
The industries suitable for the CCUS concept 
application should become the core interest for the 
research and development of CO2 use and turning 
to good account technologies. 
Detailed studies regarding major industrial sources 
and potential users of CO2 emissions are needed, 
in order to design, deploy and develop a CO2 
transport, use and ultimately storage network. 
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VALORIFICAREA POTEN ŢIALULUI RESURSELOR GEOTERMALE DE JOAS Ă ENTALPIE  
PENTRU ALIMENTAREA CU C ĂLDURĂ A LOCALIT ĂŢILOR 

 
Delia MĂRĂŞESCU1, Adriane MATEIU 1 

 
 
Rezumat : Printre obiectivele politicii energetice ale UE se numără şi creşterea ponderii resurselor 
regenerabile de energie la 20% din întregul consum de energie la nivel comunitar până în anul 2020. 
Politica energetică a României va fi sincronizată cu politica comunitară şi, conform Directivei 2009/28/CE, 
s-au stabilit obiective naţionale obligatorii pentru atingerea ţintei de 20% energie din surse regenerabile 
până în anul 2020. 
În acest context lucrarea prezintă aspecte privind posibilităţile de valorificare a resurselor hidrogeotermale 
de joasă entalpie din zona de sud a României pentru alimentarea cu căldură a localităţilor, printr-un 
studiu de caz din oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. 
Deoarece costul combustibilului fosil utilizat în sursa de căldură din oraşul Însurăţei a crescut foarte mult, 
gradul de suportabilitate al consumatorilor de a achita facturile a scăzut foarte mult, drept pentru care 
sistemul de alimentare centralizată cu căldură a fost desfiinţat. Datorită faptului că în zona localităţii există 
2 sonde geotermale exploatabile, autoritatea locală s-a arătat interesată în promovarea unui sistem de 
alimentare centralizată cu energie termică bazat pe sursa de energie hidrogeotermală. 
Studiul de caz prezintă comparativ 2 soluţii tehnologice pentru realizarea sistemului de alimentare 
centralizată cu energie termică a consumatorilor din oraşul Însurăţei, bazat pe surse de căldură care 
utilizează surse regenerabile de energie, respectiv: sursa geotermală şi biocombustibilul. Având în 
vedere faptul că în soluţia tehnologică cu sursa hidrogeotermală combustibilul este cu cost „zero”, deşi nu 
se produce energie electrică în cogenerare ca în soluţia tehnologică cu biocombustibil, aceasta este cea 
mai avantajoasă din punct de vedere al gradului de suportabilitate pentru consumatori 
 
Cuvinte cheie: resurse geotermale, biocombustibil, sistem centralizat, surse de c ăldur ă, reţele termice 
                                                                        

1. Introducere 
 

Comisia Europeană analizează, promovează şi 
susţine financiar planuri naţionale care reflectă 
atingerea ţintelor de reducere cu 20% a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de folosire a unei cote 
de 20% energii regenerabile şi de creştere a 
eficienţei energetice cu 20% până în anul 2020. 
România dispune de un potenţial important de 
resurse regenerabile: energie hidroelectrică, 
biomasă, energie solară, energie eoliană şi 
energie geotermală. Conform Strategiei energetice 
a României pe perioada 2007÷2020, potenţialul 
energetic al resurselor regenerabile de energie din 
România este detaliat în tabelul 1. 

                                                                     Tabelul 1 

Dintre sursele de energie regenerabile, cu 
aplicabilitate semnificativă în producerea energiei 
termice pentru alimentarea localităţilor, în lucrarea 
de faţă se prezintă biomasa şi energia geotermală. 
Biomasa (în speţă biocombustibilul) se utilizează în 
completare sau ca alternativă la energia 
geotermală. 
 
Biomasa 
 
Conform Strategiei de valorificare a resurselor 
regenerabile, se apreciază că potenţialul de 
biomasă din România este împărţit pe următoarele 
categorii de combustibil: 
 

� reziduuri din exploatări forestiere şi lemn 
de foc - 1.175 mii tep; 

� deşeuri de lemn - rumeguş şi alte resturi 
de lemn - 487 mii tep; 

� deşeuri agricole rezultate din cereale, 
porumb, viţă de vie - 4.799 mii tep; 

� biogaz - 588 mii tep; 
� deşeuri şi reziduuri menajere urbane - 545 

mii tep. 
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Sursa de 
energie 
regenerabilă 

Potenţialul 
energetic 

anual 

Echivalent 
economic 
energie 
(mii tep) 

Aplicaţie 

Energie 
solară, din 
care: 
Termică 
Fotovoltaică 

 
 
 

60x106 GJ 
1200 GWh 

 
 
 

1,433 
103,2 

 
 

Energie termică 
Energie electrică 

Energie 
eoliană 

23.000 GWh 1,978 Energie electrică 

Energie 
hidro, din 
care: 
sub 10 MW 

 
40.000 GWh 
6.000 GWh 

 
3,440 
516 

Energie electrică 

Biomasă 318x106GJ 7,597 Energie termică 
Energie 
geotermală 

7x106GJ 167 Energie termică 

1Ing.Dipl., Departamentul Strategii Energie & Mediu, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – ISPE S.A. 
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EXPLOTATION OF THE POTENTIAL OF LOW ENTHALPY GEOTHE RMAL RESOURCES 
FOR HEATING SUPPLY OF LOCALITIES 

 
Delia MĂRĂŞESCU1, Adriane MATEIU 1 

 
 

Abstract: Among the objectives of the EU energy policy, there is also the increase of the renewable 
energy resources to 20% from entire energy consumption at Community level until 2020. The energy 
policy of Romania will be synchronized with the community policy and, according to Directive 
2009/28/EC, were imposed national objectives to achieve the 20% goal of energy from renewable 
sources until 2020. 
In this context, the paper presents aspects concerning the possibilities of low enthalpy hydro-geothermal 
resources valorization of the South area of Romania for the heating supply of localities, by a case study in 
Însurăţei town, Brăila County.  
Because the cost of fossil fuel used in the heating source of Însurăţei town increased very much, the 
supportability degree of the consumers to pay the invoices decreased very much, so the district heating 
system was decommissioned. Due to the fact that in the area of the town, there are 2 exploitable 
geothermal drilling well, the local authority was interested to promote a district heating system based on 
the hydro-geothermal source. 
Case study presents comparatively 2 technological solutions for construction of the district heating 
system in Însurăţei town, based on heating equipments using renewable energy sources, respectively: 
hydro-geothermal source and bio fuel. Taking into account that in the technological solution with hydro-
geothermal source the fuel is with “zero” cost, even if it does not produce electricity in cogeneration as in 
the technological solution with bio fuel, this is the most advantageous solution from the supportability 
point of view of the consumers. 
 
Key words: geothermal resources, bio fuel, centrali zed system, heating sources, thermal networks 
 
1. Introduction 
 
The European Commission analyzes, promotes 
and supports financially national plans that reflect 
aims to reach the targets of reducing by 20% the 
greenhouse gases emissions, of using a 20% 
share renewable energy sources and of increasing 
the energy efficiency by 20% until 2020. 
Romania has an important potential of renewable 
energy sources: hydroelectric energy, biomass, 
solar energy, wind power and geothermal energy. 
According to the Energy Strategy of Romania for 
2007÷2020 period, the energy potential of 
renewable energy sources of Romania is detailed 
in Table 1.  
                           Table 1  

Among the renewable energy sources, with 
significant applicability in the production of thermal 
energy for supplying the localities, this paper 
presents the biomass and the geothermal energy. 
The biomass (especially the bio fuel) is used in 
addition or as an alternative to the geothermal 
energy. 
 
Biomass 
 
According to the renewable resources valorization 
Strategy, it is appreciated that the biomass 
potential of Romania is divided in the following fuel 
categories: 
 

� wastes of forestry exploitations and fire 
wood – 1,175 thousands toe; 

� wood wastes – sawdust and other short 
ends – 487 thousands toe; 

� agricultural wastes resulted from cereals, 
corn, vine – 4,799 thousands toe; 

� biogas – 588 thousands toe; 
� municipal solid waste – 545 thousands toe. 
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Source of 
renewable 
energy 

Annual 
energy 

potential 

Energy 
economic 
equivalent 
(thousands 

of toe) 

Application 

Solar energy of 
which: 
Thermal 
Photovoltaic 

 
 

60x106 GJ 
1200 GWh 

 
 

1.433 
103.2 

 
 

Thermal energy 
Electric energy 

Wind power 23,000 GWh 1.978 Electric energy 
Hydro energy, 
of which:  
under 10 MW 

40,000 GWh 
6,000 GWh 

3.440 
516 

Electric energy 

Biomass 318x106GJ 7.597 Thermal energy 
Geothermal 
energy 

7x106GJ 167 Thermal energy 

1 Dipl.Eng., Energy & Environmental Strategies Department, Institute for Studies and Power Engineering – ISPE S.A. 
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95% din resursele de biomasă sunt “utilizate direct” 
sau “arse direct” în sobe pentru încălzire, gătit şi 
prepararea apei calde, iar principalul utilizator este 
populaţia. Doar 5% din resursele de biomasă sunt 
utilizate în centrale termice, pentru producerea de 
abur industrial şi apă fierbinte. 
Obţinerea energiei electrice şi termice din biomasă 
se poate realiza prin utilizarea următoarelor 
procedee: 
 

� Combustia directă a biomasei: sub formă 
brută sau după peletizare sau brichetare 
pentru compactare; 

� Gazificarea biomasei; 
� Piroliza biomasei → biocombustibil. 

 
Biocombustibilul, care este biodegradabil şi reduce 
cu 50% emisiile de gaze cu efect de seră, a sporit 
atractivitatea culturilor de rapiţă.  
În anul 2006 suprafeţele cultivate cu rapiţă au fost 
de 180.000 ha, iar estimările pentru următorii ani 
sunt de 500.000 ha datorită interesului mare pentru 
biocarburanţi şi pentru stimulentele acordate 
(certificate verzi). 
 
Energia geotermal ă 
 
Din punct de vedere al resurselor hidrogeotermale în 
tabelul 2 sunt indicate caracteristicile sistemelor 
hidrogeotermale care au sonde în exploatare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Tabelul 2 

Sistemul 
hidrogeotermal 

Adâncimea 
medie a 
sondei 

[m] 

Tempera-
tura medie 
a apei  [ºC] 

Debitul 
mediu pe 
sondă 
[l/s] 

Minerali-
zaţia totală 
a apei [g/l] 

Crişul Negru – 
Someş 

1500 65 10 3...11 

Borş 2800 120 10 8...14 
Oradea 2800 80 12 1...3 
Mureş – Crişul 
Negru 

1500 65 8 2...5 

Banatul de Vest 2000 75 10 3...11 
Cozia – 
Căciulata 3000 90 20 13...15 

Bucureşti Nord –
Otopeni 

3000 65 25 1...2 

Însurăţei – Mihai 
Bravu 

1000 60 10 2...4 

 
Potenţialul energetic al resurselor hidrogeotermale 
se exprimă prin energia termică conţinută în apa 
geotermală produsă la capul de sondă, 
considerând răcirea acesteia, în instalaţiile de 
valorificare din aval, până la 30°C. 
Din totalul de 250 de sonde (450 MWth) existente 
în România, în prezent sunt utilizate numai 80 de 
sonde (180 MWth), la temperaturi de 40÷120º C cu 
o producţie anuală de 1235 TJ/an şi factor de 
utilizare mediu de 22%.  
În perioada 2005÷2010 s-au mai forat 7 sonde noi. 
 
Principalele utilizări ale apelor geotermale sunt 
pentru: 

� Termoficare şi încălzire clădiri individuale; 
� Balneologie şi agrement; 
� Încălzirea serelor; 
� Piscicultură; 
� Utilizări indistriale (uscare cereale, 

ceramică, lemn, etc.). 
Repartiţia pe tipuri de utilizări a potenţialului 
energetic actual al apelor geotermale este ilustrată 
de figura 1. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1- Repartizare pe tipuri de consumatori  

Repartizarea pe tipuri de consumatori ai energiei g eotermale
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95% of the biomass resources are “directly used” 
or “directly burned” in stoves for heating, cooking 
and hot water preparation, and the main user is the 
population. Only 5% of the biomass resources are 
used in the thermal plants, for industrial steam and 
hot water production. 
Obtaining electricity and thermal energy from 
biomass may be obtained by using the following 
procedures: 
 

� Biomass direct combustion: as gross form 
or after pelletizing or briquetting for 
compaction; 

� Biomass gasification; 
� Biomass pyrolysis → bio fuel.  

 
Bio fuel, which is biodegradable and reduces by 
50% the greenhouse gases emissions, enhanced 
the attractiveness of colza cultures. In 2006, the 
cultivated surfaces with colza were of 180,000 ha 
and the predictions for the next years are of 
500,000 ha due to the large interest for bio fuels 
and for the stimulants supplied (green certificates). 
 
Geothermal energy 
 
From the point of view of hydro-geothermal 
resources in Table 2 there are indicated the 
characteristics of hydro-geothermal systems which 
have in exploitation drilling well. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Table 2 

Hydrogeo-
thermal 
system 

Average 
depth of 
the probe 
[m] 

Average 
temperatu
re of 
water  
[ºC] 

Average 
flow per 
probe 
[l/s] 

Total 
minerali-
zation of 
water [g/l] 

Crişul Negru – 
Someş 

1500 65 10 3...11 

Borş 2800 120 10 8...14 
Oradea 2800 80 12 1...3 
Mureş – Crişul 
Negru 

1500 65 8 2...5 

Banatul de Vest 2000 75 10 3...11 
Cozia – 
Căciulata 3000 90 20 13...15 

Bucureşti Nord –
Otopeni 

3000 65 25 1...2 

Însurăţei – Mihai 
Bravu 

1000 60 10 2...4 

 
The energetic potential of hydro-geothermal 
resources is expressed by the thermal energy 
contained in the geothermal water produced at the 
drilling well head, considering its cooling, in 
downstream valorization installations, up to 30°C. 
From the total of 250 drilling wells (450 MWth) 
existing in Romania, at present there are used only 
80 drilling wells (180 MWth), at 40÷120°C 
temperatures with a 1235 TJ annual production 
and an average use factor of 22%. During the 
period 2005÷2010, there were bored other 7 new 
drilling wells. 
 
 

The main uses of geothermal waters are for: 
� District heating and heating of individual 

buildings; 
� Balneology and recreation; 
� Greenhouses heating; 
� Fishing culture; 
� Industrial uses (drying cereals, ceramics, 

wood etc.). 
The distribution on application types of the actual 
energetic potential of geothermal waters is shown 
in Figure 1. 

 

Distribution on types of consumers of geothermal en ergy
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Fig. 1- Distribution according to types of consumer s 
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Se remarcă ponderea însemnată (>56%) pe care o 
are încălzirea clădirilor şi prepararea apei calde de 
consum. 
În zona de geotermie de „joasă entalpie” din 
judeţul Brăila, există instalate patru sonde cu ape 
geotermale: două la Însurăţei, una la Mihai Bravu 
şi una la Victoria. Sondele aparţin S.C. FORADEX 
S.A. Bucureşti şi sunt în custodia autorităţilor 
locale.  
Apa geotermală din această zonă, de potenţial 
coborât, are o temperatură la gura sondei de 60°C. 
Din punct de vedere chimic, aceste ape 
geotermale sunt cloro–sodice, sulfuroase, brom-
iodurate, de concentraţie mică, mineralizaţia totală 
fiind 2,8÷3,6 g/l.  
În vatra de sat a oraşului Însurăţei a fost executată 
sonda 2103 în anul 1983, care a fost utilizată scurt 
timp pentru preparare agent termic pentru locuinţe. 
Sonda 2107 a fost executată în anul 1990, pe un 
amplasament situat la cca. 1,5 km sud de forajul 
2103, în imediata vecinătate a drumului naţional 
Dn 21 spre Brăila. 
Parametrii obţinuţi la probele de producţie 
efectuate la cele 2 foraje existente pe raza oraşului 
Însurăţei sunt prezentaţi în tabelul 3. 

 
                                                                 Tabelul 3 

 Sonda 2103 Sonda 2107 
Debit 16 l/s 

(eruptiv) 
9 l/s (eruptiv) 

Temperatura 60°C 59°C 
Mineralizaţia 3,6 g/l 2,8 g/l 
Echivalent 
energetic (pentru ∆ 
t utilizabil = 20° C) 

1,1 Gcal/h 0,6 Gcal/h 

 
Actualmente însă aceste sonde nu sunt utilizate. 
Pe lângă posibilele utilizări ca sursă regenerabilă 
de energie pentru încălzire şi preparare apă caldă 
de consum apele geotermale, evidenţiate în 
perimetrul oraşului Însurăţei, pot fi valorificate şi în 
scopuri balneoterapeutice, creându-se premisele 
dezvoltării unei staţiuni balneare şi turistice. 

 
2. Utilizarea apelor geotermale pentru 
alimentarea cu c ăldur ă a consumatorilor         
[1], [2], [3] 

 
Utilizarea eficientă a energiei geotermale pentru 
alimentarea cu căldură a consumatorilor impune 
respectarea următoarelor condiţii generale: 
 

• Cunoaşterea şi garantarea parametrilor de 
exploatare a sursei geotermale (debit, 
temperatură, compoziţie chimică) pe baza 
unui studiu hidrogeologic; 

• Utilizarea la maxim a energiei geotermale prin 
realizarea unei răciri cât mai accentuate a 
apei în instalaţiile consumatoare; 

• Asigurarea compatibilităţii apei geotermale cu 
instalaţiile utilizatoare prin prevederea unor 
măsuri corespunzătoare (tratarea apei, 
materiale adecvate, posibilităţi pentru 
intervenţie şi înlocuirea componentelor); 

• Adoptarea următoarelor modalităţi de 
valorificare termică a apei geotermale: 

- Încălzire solarii; 
- Încălzire şi preparare apă caldă de 

consum, prin asociere cu o centrală 
termică de vârf pentru consumatori civili, 
industriali şi sere; 

- Încălzire în procese tehnologice de 
uscare. 

 
Valorificarea energetică a resurselor geotermale şi 
realizarea unui sistem de alimentare cu căldură 
sunt condiţionate, în primul rând, de existenţa 
consumatorilor de căldură (clădiri de locuit şi social 
– culturale, clădiri de producţie, sere etc.) în zona 
cu resurse. 
În funcţie de mărimea acestor consumatori şi de 
densitatea sarcinii termice de încălzire, sistemele 
de alimentare cu căldură pot fi: 

� Locale; 
� Centralizate. 

 
Sistemele locale  se utilizează pentru alimentarea 
cu căldură a unor mici consumatori, amplasaţi în 
vecinătatea sondei de producţie, a căror sarcină 
termică este de 1...4 MW. Aplicaţiile locale 
eficiente se obţin prin înserierea consumatorilor pe 
trepte de temperatură necesară, realizându-se 
unul sau mai multe circuite având regimuri 
hidraulice şi termice distincte, grupate în funcţie de 
mărimea şi simultaneitatea în timp a 
consumatorilor.  
În cazul unor ape geotermale neîncrustate şi 
necorozive se introduce apa geotermală direct în 
receptoarele instalaţiilor interioare (serpentine de 
încălzire la sere, registre de încălzire la ateliere 
etc). Tendinţa generală este de a se abandona 
soluţia utilizării directe a apei geotermale în 
instalaţiile de la consumator deoarece sunt 
corozive 
 
Sistemele centralizate  se prevăd pentru 
alimentarea cu căldură a unei grupări de 
consumatori (o localitate, un cartier) având sarcina 
termică de peste 5 MW. Configuraţia generală a 
sistemului este prezentată în figura 2.  
Sursa este constituită de una sau mai multe sonde 
de producţie apă geotermală care debitează într-o 
reţea comună ce alimentează punctul termic 
geotermal. Aici, apa geotermală cedează căldură 
agenţilor termici secundari, prin intermediul 
schimbătoarelor de căldură, după care, în final, 
este reinjectată în zăcământ prin sonde de injecţie. 
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It is noticed the significant share (>56%) that 
buildings heating and hot water preparation have. 
In the area of “low enthalpy” geothermic of Brăila 
County, there are installed four drilling wells of 
geothermal waters: two at Însurăţei, one at Mihai 
Bravu and one at Victoria. The drilling wells belong 
to S.C. FORADEX S.A. Bucharest and are under 
the custody of local authorities. 
Geothermal water of this region, of low potential, 
has a temperature at the drilling well’s opening of 
60oC. From the chemical point of view, these 
geothermal waters are chlorine-sodium, 
sulphurized, brom-iodized, of low concentration, 
the total mineralization being of 2.8 ÷ 3.6 g/l. 
In the village floor of Însurăţei town, it was 
executed the 2103 drilling well in 1983, which was 
shortly used for the preparation of the thermal 
agent for buildings. The 2107 drilling well was 
executed in 1990, within an area situated at 
approximately 1.5 km to south of the 2103 drilling, 
very closed to national highway DN21 to Brăila 
town. 
The parameters obtained at the production tests 
made at the 2 existing drillings on the area of 
Însurăţei town are presented in Table 3. 
 
                                                                   Table 3  

 2103 Drilling 2107 Drillin 
   Flow 16 l/s 

(eruptive) 9 l/s (eruptive) 

   Temperature 60°C 59°C 
   Mineralization 3.6 g/l 2.8 g/l 
   Energetic 

equivalent (for ∆ t 
utilisable = 20°C) 

1.1 Gcal/h 0.6 Gcal/h 

 
But at present, these drilling wells are not used. 
Beside the possible uses as renewable energy 
source for heating and hot water preparation, 
geothermal waters, highlighted in the perimeter of 
Însurăţei town, can be valorization also in 
balneology therapy purposes, creating the 
premises of development of a balneology and 
tourist resort. 
 
2. Using geothermal water for heating supply of 
consumers [1], [2], [3] 
 
Efficient use of geothermal energy for heating 
supply of consumers requires the following general 
conditions: 

• Knowledge and ensuring the exploitation 
parameters of hydro-geothermal source (flow, 
temperature, chemical composition) based on 
a hydro geological study; 

• Maximum utilization of geothermal energy by 
making an accentuated cooling of water in the 
consuming installations; 

 

• Ensure compatibility of geothermal water with 
user installations by providing appropriate 
measures (water treatment, suitable 
materials, opportunities for intervention and 
replacement of components); 

• Adoption of the following ways to recovery the 
energy of geothermal water: 

- Heating solariums; 
- Heating and preparing hot water, by 

association with a modern thermal power 
plant for civil, industrial and greenhouses 
consumers; 

- Heating in technological drying 
processes. 

 
Energetic exploitation of geothermal resources and 
the creation of a heating supply system are firstly 
conditioned by the existence of heat consumers 
(living and social-cultural buildings, production 
buildings, greenhouses etc.) in the area with 
resources. 
According to the size of these consumers and to 
the density of the heating thermal charge density, 
the heating supply systems may be: 

� Local; 
� Centralized. 

 
Local systems are used for the heating supply of 
small consumers, located close to the production 
probe, whose thermal charge is of 1...4 MW. The 
efficient local applications are obtained by the 
consumers’ registration on necessary temperature 
levels, making one or more circuits with distinct 
hydraulic and thermal regimes, grouped according 
to the size and simultaneity in time of consumers. 
In case of non incrusted and non corrosive 
geothermal waters, geothermal water is directly 
introduced in the internal installations receivers 
(heating serpentines to the greenhouses, heating 
registers to the workshops etc.). The general 
tendency is to leave the solution of direct use of 
geothermal water in the consumer installations 
because there are corrosive. 
 
Centralized systems are provided for the heating 
supply of a group of consumers (a place, a district), 
with a thermal charge of more than 5 MW. The 
general configuration of the system is presented in 
Figure 2. 
The source is constituted of one or more 
production probes of geothermal water which flows 
in a common network which supplies the 
geothermal thermal point. Here, geothermal water 
cedes heat to secondary thermal agents, by means 
of heat exchangers and after that, it is repumped 
into the deposit by pumping probes. 
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Fig.2 - Sistem centralizat de alimentare cu c ăldur ă utilizând energia geotermal ă 

 
 

Punctul termic geotermal se cuplează cu o centrală 
termică de vârf cu care conlucrează pentru 
asigurarea nivelului de temperatură al agentului 
termic necesar la consumatori.  
 
Reţelele termice de distribuţie sunt alcătuite din 
conducte de încălzire ducere – întoarcere, 
conducte de apă caldă de consum şi conducte de 
recirculare. 
 
În circuitul de apă geotermală al sursei de căldură 
se găsesc următoarele componente: 

� Sonda de producţie geotermală; 
� Instalaţia de degazare; 
� Staţia de tratare chimică; 
� Staţia de pompe; 
� Conducte de transport şi evacuare; 
� Schimbătoarele de căldură din punctul  

termic geotermal; 
� Staţia de reinjecţie. 

 
În figura 3 este reprezentată schema de principiu 
aferentă circuitului de apă geotermală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.3-Schema de principiu aferent ă circuitului de ap ă 
                                                                                    
 
 
 
 
 

                                                                                   Legend ă 
SP – sondă 
de producţie 

PTG – punct termic 
geotermal 

1, 2 – conducte la şi 
de la instalaţiile de 
încălzire 

D – degazor SCînc – schimbător de 
căldură pentru încălzire 

3 – conducte de apă 
caldă de consum; 
4 – conducte de apă 
rece 

SP – staţie de 
pompare 

SCacc – schimbător de 
căldură pentru a.c.c. 

SR – staţie de 
reinjecţie 

CG – 
conductă de 
transport apă 
geotermală 

CTV – centrală termică de 
vârf; 
CA – cazan de apă caldă 

SI – sonda de 
reinjecţie 

 
Întrucât, în cea mai mare parte, apele geotermale 
sunt puternic mineralizate, se recomandă 
separarea circuitului primar (apa geotermală) de 
circuitul secundar (apa caldă din instalaţia de 
încălzire şi apa caldă din instalaţia de preparare 
apă caldă de consum), prin schimbătorul de 
căldură pentru încălzire (SCînc) şi schimbătorul de 
căldură pentru apa caldă de consum (SCacc). 
În punctul termic geotermal, apa geotermală 
cedează căldura agenţilor termici secundari folosiţi 
în instalaţiile de încălzire şi de apa calda de 
consum ale consumatorilor, prin intermediul 
schimbătoarelor de căldură. 
Principalele calităţi necesare unui schimbător de 
căldură utilizat  pentru apele geotermale sunt: 
rezistenţa la coroziune, siguranţa în funcţionare, 
facilitate în exploatare şi întreţinere (detartrarea şi 
spălarea periodică a circuitelor, posibilitatea de 
înlocuire a elementelor defecte), foarte buna 
performanţă de transfer termic.  
Schimbătorul de căldură cu plăci şi cu strângere 
prin garnituri elastice răspunde acestor cerinţe. Se 
realizează uzual, în construcţie anticorozivă (plăci 
din oţeluri speciale sau titan), este compact de tip 
modul şi demontabil. 
 
3. Scurt istoric privind alimentarea cu energie 
termic ă din ora şul Însur ăţei 

 
În perioada 1982÷1983 s-a executat forajul de 
cercetare pentru apele geotermale din localitatea 
Însurăţei fiind instalată sonda de exploatare 2103.  

Retele secundare de distributie

Conducta apa geotermala folosita

Retea transport apa geotermala

Consumatori

Sursa auxiliara (echipamente de varf)

Sonda de injectie

Statie de injectie

Punct termic geotermal

Sonda de productie

LEGENDA

D

SP

CG

PTG CTV

1

2

3

4
SR

SI

SP

SCinc

SCacc

CA

18 



                           
                                                                                                                          we are powering your business   
 

 

  BULETINUL ISPE NR. 2/2013                                                                                                                  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2- District heating system using geothermal en ergy 

 
The geothermal thermal point is coupled at a 
modern thermal plant cooperating in order to 
ensure the temperature level of the necessary 
thermal agent to the consumers. 
 
The distribution thermal networks are formed of go-
and-return heating pipes, consume hot water pipes 
and recirculation pipes. 
 
In the circuit of geothermal water of the heating 
source, there are found the following components: 

� Geothermal production probe; 
� Degasification installation; 
� Chemical processing station; 
� Pumps station; 
� Transport and exhausting pipes; 
� Heat exchangers of the geothermal 

thermal point; 
� Repumping station. 

 
In Figure 3 it is represented the principle graphic 
relating to the geothermal water circuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fig.3-Schematic diagram of the water circuit 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Legend 
DW – drilling well GS – hydro-

geothermal station 
1, 2 – pipes to and from 
the heating installations 

D – feed-water 
deaerator 

HEht – heat 
exchanger for 
heating 

3 – hot water pipes; 
4 – cold water pipes 

PS – pumping 
station 

HEhw – heat 
exchanger for hot 
water 

BS – boosting station 

GP – geothermal 
water transport 
pipe 

PTP – peak 
thermal plant; 
HWB – hot water 
boiler 

IW – injection well 

 
Since geothermal waters are strongly mineralized 
in the largest way, it is recommended the 
separation of the main circuit (geothermal water) of 
the secondary circuit (hot water of the heating 
installation and hot water of installation of 
preparation of consume hot water), by the heat 
exchanger for heating (HEht) and the heat 
exchanger for consume hot water (HEhw). 
In hydro-geothermal station, geothermal water 
transfers its heat to the secondary heating agents 
used in the heating and hot water installations of 
the consumers, through heat exchangers. 
The main necessary qualities of a heat exchanger 
used for geothermal waters are: corrosion 
resistance, operating safety, exploitation and 
maintenance facility (descaling and periodic wash 
of circuits, possibility to replace the faulty 
elements) and very good performance of thermal 
transfer. 
Plate heat exchanger and with tightening through 
elastic seals responding to these requirements.     
It is performed usually under anticorrosive 
construction (special steels or titanium plates) and 
is compact module type and demountable.  
 
3. Short history concerning the thermal energy 
supply of Însur ăţei town 
 
In the period 1982÷1983, it was executed the 
drilling of research to geothermal waters of 
Însurăţei town, being installed the 2103 
exploitation drilling well. 
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S-a constatat că există condiţii favorabile pentru o 
activitate eficientă, debite eruptive, adâncime 
relativ mică la care se obţin temperaturi de interes 
energetic. Concluzia acestei cercetări a fost că 
acest sistem hidrogeotermal poate fi exploatat cu 
reinjecţia apelor uzate termic în zăcământ şi există 
condiţii de valorificare a apelor geotermale din 
zonă ca sursă de energie regenerabilă. 
Ca urmare, lângă această sondă s-a construit şi 
pus în funcţiune un Punct termic geotermal pentru 
alimentarea cu energie termică a consumatorilor 
din localitatea Însurăţei. Acest sistem însă nu a 
funcţionat decât o scurtă perioadă de timp 
deoarece, după ce localitatea a devenit oraş s-a 
realizat o altă sursă de căldură pentru alimentarea 
consumatorilor urbani. Echipamentele din Punctul 
termic şi reţeaua de distribuţie au fost dezafectate 
şi valorificate. 
 
Fondul locativ din centrul civic al oraşului Însurăţei 
a fost alimentat cu energie termică în sistem 
centralizat începând cu anul 1993 dintr-o Centrală 
Termică. Această sursă a fost iniţial proiectată să 
funcţioneze pe cărbune dar, deoarece localitatea 
nu dispune de acces feroviar şi disponibilul de 
cărbune din ţară a fost limitat, profilul centralei a 
fost modificat prin prevederea unor cazane de apă 
caldă cu funcţionare pe combustibil lichid uşor. 
 
Deoarece costul combustibilului lichid uşor a 
crescut foarte mult, gradul de suportabilitate al 
consumatorilor de a achita facturile a scăzut foarte 
mult, drept pentru care aceştia au solicitat 
debranşarea de la sistemul centralizat. În 
consecinţă, s-a renunţat la acest sistem fiind 
dezafectate şi valorificate toate instalaţiile din 
centrala termică, reţelele de distribuţie şi instalaţiile 
interioare din blocurile de locuinţe. 
Din momentul debranşării de la sistemul centralizat 
şi până în prezent fiecare consumator urban 
(apartamentele din blocuri) din oraşul Însurăţei, 
precum şi restul consumatorilor din teritoriul 
administrativ îşi asigură energia termică necesară 
încălzirii din surse proprii (sobe) funcţionând cu 
combustibil solid. 

4. Solu ţii moderne de alimentare centralizat ă cu 
energie termic ă a consumatorilor 

 
Tipurile de consumatori din oraşul Însurăţei, care 
pot fi racordaţi la un sistem centralizat de 
alimentare cu energie termică, sunt următoarele: 
 

� Blocuri de locuinţe (tip P+2, tip P+3) având 
198 apartamente; 

� Instituţii publice (primărie, poşta, parchet, 
trezorerie, notariat, etc.) 

� Clădiri social-culturale (şcoli, grădiniţe, casa 
de cultură, dispensar); 

� Agenţi economici (magazine, restaurante, 
farmacie, spaţii comerciale, etc.); 

� Locuinţe individuale. 
 

Necesarul de energie termică pentru încălzire şi 
apă caldă de consum estimat pentru aceşti 
consumatori este prezentat în tabelul 4. 
 

            Tabelul 4 
Nr. 
crt. 

Consumatori urbani  Volum util  
(mc) 

Sarcin a 
termic ă 
(Gcal/h) 

1 Blocuri de locuinţe tip A 4186 0,24 
2 Blocuri de locuinţe tip B  9060 0,56 
3 Locuinţe individuale 488 0,02 
4 Instituţii publice 9931 0,27 
5 Clădiri social-culturale 17475 0,47 
6 Agenţi economici 8760 0,24 
 TOTAL 49900 1,80 

 

Pentru asigurarea acestui necesar de energie 
termică au fost analizate 2 soluţii tehnologice de 
realizare a sistemului centralizat, astfel: 

 
Solu ţia 1  
Sistem de tip centralizat cu utilizarea unei surse 
regenerabile de energie, respectiv a apei 
geotermale extrase din sonda de producţie nr. 
2103, pentru producerea de energie termică în 
cadrul unui punct termic geotermal, cuplat cu 1 
cazan de apă caldă funcţionând pe biocombustibil 
(ulei vegetal) pentru acoperirea sarcinii termice 
pentru încălzire, precum şi realizarea unei reţele 
de distribuţie primară şi secundară a energiei 
termice la consumatori 
Realizarea sursei de căldură cuprinde: sonda 
geotermală de producţie, instalaţia de degazare a 
apei geotermale, staţii de pompare, sonda 
geotermală de injecţie a apei înapoi în zăcământ. 
Reinjecţia apei geotermale în sol după utilizare se 
impune din considerente de protecţie a mediului, 
cât şi pentru conservarea zăcământului.Modul de 
asigurare a necesarului de energie termică din 
sursa de căldură CT Geotermal ă este ilustrat în 
figura 4. 
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It was noticed that there are favorable conditions 
for an efficient activity, eruptive flows, relatively 
reduced depth at which there are obtained 
temperatures of energetic interest. The conclusion 
of this research was that this hydro-geothermal 
system may be exploited by re-pumping the 
thermally wastewater into the deposit and 
conditions exist to recovery geothermal waters in 
the area as a source of renewable energy. 
Therefore, next to this drilling well has been built 
and put into operation a thermal hydro - 
geothermal station for heat supply the consumers 
of Însurăţei locality. But this system functioned only 
for a short period of time because after the place 
became a town, it was erected another heat source 
for the supply of urban consumers. The 
equipments of the hydro - geothermal station and 
the distribution network were dismantled and 
capitalized. 
 
The locative fund of the civic centre of Însurăţei 
town was supplied with thermal energy in district 
heating system starting with 1993 from a Thermal 
Plant. This source was initially designed to function 
with coal but, because the town has no rail access 
and availability of coal in the country was limited, 
Thermal Plant profile was modified by installing hot 
water boilers running on light fuel. 
 
Because the light fuel cost has greatly increased, 
affordability degree of consumers to pay the 
invoices has decreased a lot, so they asked 
disconnection from the district heating system. 
Therefore, they renounced to this system, being 
dismantled and recovered all the installations of 
the Thermal Plant, distribution networks and indoor 
installations from blocks of flats. 
 
From the moment of the disconnection from the 
district heating until now, each urban consumer 
(flats in blocks) of Însurăţei town, as well as the 
remaining consumers of the administrative 
territory, they ensure the thermal energy required 
for heating from own sources (stoves) fired by solid 
fuel. 
 

4. Modern solutions for centralized heat supply 
to consumers in Însurã ţei town 
 
The types of consumers of Însurăţei town, which 
may be connected at a new district heating system, 
are the following: 
 

� Blocks of flats (type ground floor + 2, type 
ground floor + 3) with 198 flats; 

� Public institutions (Town Hall, Post Office, 
Public Prosecutor’s Office, Treasury, 
Notary’s Public, etc.) 

� Social and cultural buildings (schools, 
nursery schools, culture centre, clinic); 

� Economic agents (shops, restaurants, 
pharmacy, commercial spaces, etc.); 

� Individual houses. 
 

The necessary of thermal energy for heating and 
consume hot water estimated for these consumers 
are presented in table 4.    
                                                                    Table 4 
No. Urban consumers  Useful 

volume 
(mc) 

Thermal charge  
(Gcal/h) 

1 Blocks of flats type A 4186 0.24 
2 Blocks of flats type B 9060 0.56 
3 Individual houses 488 0.02 
4 Public institutions 9931 0.27 
5 Social and cultural 

buildings 
17475 0.47 

6 Economic agents 8760 0.24 
 TOTAL 49900 1.80 

 
In order to ensure this necessary of thermal 
energy, there were analyzed 2 technological 
solutions of achieving the new district heating 
system, as follows: 
 
Solution 1 
District heating system using a source of 
renewable energy, respectively the geothermal 
waters extracted of the no. 2103 drilling well, for 
thermal energy production within a hydro-
geothermal station, coupled with 1 hot water boiler 
functioning with biofuel (vegetal oil) and erection 
primary and secondary distribution network of 
thermal energy for the supply of heat to 
consumers. 
Achieving heat source includes: hydro-geothermal 
drilling well, feed-water deaerator, pumping station, 
injection well of geothermal water in the deposit. 
Repumping the geothermal water in the soil after 
use is imposed because of environmental 
protection reasons, but also for the preservation of 
the deposit. 
The means of insuring the necessary thermal 
energy from the heating source Geothermal 
Thermal Plant is shown at Figure 4. 

21 



                           
                                    we are powering your business   
 

 

                                                                                                               BULETINUL ISPE NR. 2/2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4- Schema termic ă de principiu a CT Geotermal ă – Solu ţia 1 
 

Solu ţia 2  
Sistem de tip centralizat cu realizarea unei  surse 
regenerabile de energie de cogenerare, respectiv 
centrala electrică de termoficare dotată cu 1 motor 
termic şi 3 cazane de apă caldă funcţionând pe 
biocombustibil (ulei vegetal), pentru producerea de 
energie electrică şi energie termică, precum şi 

realizarea unei reţele de distribuţie secundare a 
energiei termice la consumatori.  
Modul de asigurare a necesarului de energie 
termică din sursa de căldură CET biocombustibil 
este ilustrat în figura 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 5-Schema termic ă de principiu a CET biocombustibil – Solu ţia 2 

5. Compararea tehnico-economic ă a solu ţiilor 
analizate 

 
Analiza economică comparativă se efectuează în 
Euro, prin metoda cost – beneficiu, pe conturul 
investiţiei aferente sursei de căldură şi reţelelor 
de agent termic în cele 2 soluţii analizate şi va 
cuprinde: 
� Datele tehnice şi economice aferente 

funcţionării pe perioada de analiză; 
� Fluxurile de Venituri şi Cheltuieli actualizate 

(FVC) previzionate. 

În previzionarea Fluxului de Venituri şi Cheltuieli 
actualizate se au în vedere următoarele: 
� Veniturile anuale din vânzarea energiei 

termice şi electrice; 
� Cheltuieli anuale de exploatare (fără 

amortismentele aferente investiţiilor); 
� Investiţia aferentă realizării sistemului 

centralizat de energie termică (SACET). 
În baza FVC previzionat se determină următorii 
indicatori de eficienţă economică: 
� Venitul Net Actualizat (VNA); 
� Rata Internă de Rentabilitate (RIR);  
� Indicele de Profitabilitate (IP). 

 

Cazan  
2300 kWt

SCinc

0,267
0,267
0,267

0
1,082

0

1,967
0
0

1,967
1,082

0

Spre 
consumatori

acc

Spre
consumatori

incalzire

 SCacc

Gcal/hGcal/h Gcal/h

De la consumatori (retur incalzire)
De la 

Sonda 
Productie

Geotermala

Gcal/h

De la consumatori 
(retur acc)

Spre
Sonda Injectie

Geotermala

Legenda

- regim max.iarna
- regim med.iarna
- regim med.vara  

22 

 

Cazan 2 
600 kWt

Cazan 3
1250 kWt

312
312
312

Motor 
termic

Cazan 1 
600 kWt

1,075
0,592

0

0,446
0.245

0

0,446
0.245

0

1,967
1,082

0

0,267
0,267
0,267

Spre 
consumatori

acc

Spre
consumatori

incalzire

Gcal/h Gcal/h Gcal/h

Gcal/h

kWe

De la consumatori (retur incalzire)

Gcal/h

De la consumatori (retur acc)Legenda

- regim max.iarna
- regim med.iarna
- regim med.vara  



                           
                                                                                                                          we are powering your business   
 

 

  BULETINUL ISPE NR. 2/2013                                                                                                                  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4- Schematic thermal diagram of the Geothermal T hermal Plant – Solution  1 
 
Solution 2 
District heating system with achieving a renewable 
energy cogeneration source, respectively heat and  
power plant equipped with 1 thermal motor and 3 
hot water boilers functioning with biofuel (vegetal 
oil), for the production of electricity and thermal 
energy, as well as for the creation of a secondary 

distribution network of thermal energy to 
consumers. 
The means of insuring the necessary thermal 
energy from the heating source biofuel fired CHP 
is shown at figure 5. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.5- Schematic thermal diagram of biofuel fired CH P – Solution 2 
 
5. Technical and economical comparison of 
analyzed solutions 
 
Comparative economic analysis is carried out in 
Euro, by the cost-benefit method, on the contour of 
investment for the heat source and heat networks 
in the two solutions analyzed and will include: 
� Technical and economic operation data during 

the analysis period; 
� Financial flow of the investment predicted. 

For predicting the financial flow of the investment, 
are take into account the following: 

� Annual revenues from the sale of heat and 
electricity; 

� Annual operation costs (without investment 
depreciation); 

� Investment value of the works for district 
heating system (DHS).  

In basis of the financial flow of the investment 
predicted, will be obtained the following indicators 
of economic efficiency: 
� Net Present Value (NPV); 
� Internal rate of return (IRR); 
� Profitability indicator (PI). 
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Proiectul este considerat rentabil în următoarele 
condiţiile: VNA pozitiv, RIR > rata de actualizare, 
IP supraunitar. Soluţia optimă selectată este 
aceea pentru care criteriul VNA este maxim şi 
RIR maxim.  

 
Premise de calcul: 
� Energia termică şi electrică livrate în soluţiile 

analizate sunt prezentate în tabelul 5.  
                    Tabelul 5  

  UM Soluţia 1 Soluţia 2 

Energie electrică livrată MWh/an 0 2491.44 
Energie termică livrată la 
consumatori, din care: MWh/an 6450,35 6450.35 
 * la populaţie şi dotaţii 
publice MWh/an 5795,07 5795.07 

 * la agenţi economici MWh/an 655,28 655.28 
 
� Rata de actualizare: 10%; 
� Finanţarea investiţiilor: 100% din fonduri 

proprii; 
� Durata de analiză: 22 de ani (2 ani de 

execuţie şi 20 de ani de exploatare); 
� Valorile totale de investiţie (fără TVA) în 

soluţiile analizate sunt sunt prezentate în 
tabelul 6: 

 
            Tabelul 6  

 UM Soluţia 1 Soluţia 2 
Investi ţie total ă, din 
care: 

mii 
Euro 2052,32 2225,26 

 * în sursa de căldură 
mii 
Euro 817,51 1369,08 

 * în reţelele termice 
mii 
Euro 1234,81 856,18 

 

� Preţurile (fără TVA) sunt următoarele: 
- Biocombustibil – 350 Euro/tonă 

- Energia electrică vândută în SEN – 60 
Euro/MWh 

- Energia termică vândută la populaţie – 85 
Euro/Gcal 

- Energia termică vândută la agenţi 
economici – 95 Euro/Gcal 

- Certificat verde – 30 Euro/certificat. Se 
consideră 2 certificate pentru fiecare MWh 
livrat în soluţia 2; 

� Retribuţia medie anuală (inclusiv cote şi taxe)  
s-a considerat 5500 Euro/om şi an, pentru 24 
angajaţi în soluţia 1 şi 29 angajaţi în soluţia 2. 

 
În figura 6 se prezintă evoluţia veniturilor şi 
cheltuielilor anuale în soluţiile 1 şi 2 pe perioada de 
analiză. Se constată că veniturile anuale din 
soluţia 2 sunt mai mari decât cele din soluţia 1, dar 
şi cheltuielile anuale sunt mai mari. 

Evolutia veniturilor si cheltuielilor in solutiile analizate
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Fig. 6-Evolu ţia veniturilor şi cheltuielilor anuale în solu ţiile 1 şi 2 
 

Evoluţia Fluxului cumulat de Venituri şi Cheltuieli actualizate în soluţiile 1 şi 2 pe perioada de analiză este 
prezentată în figura 7. 
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Fig. 7-Evolu ţia veniturilor şi cheltuielilor anuale în solu ţiile 1 şi 2
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The project is considered cost-effective under the 
following conditions: positive NPV, IRR > discount 
rate, unitary over PI. The optimum solution 
selected is which has maximum NPV and 
maximum IRR. 
 
Calculation premises: 
� Heat and electricity delivered in the solutions 

analyzed are presented in table 5. 
                                                                     Table 5 

 
� Discount rate: 10%; 
� Investment financing: 100% equity; 
� Analysis duration: 22 years (2 years of 

execution and 20 years of operation); 
� Investment values (without VAT) in the 

analyzed solutions are presented in table 6: 

                        Table 6  

 UM Solution 1 Solution 2 
Total investment, out 
of which: 

Thousands 
of Euro 2052.32 2225.26 

 * in heating source 
Thousands 

of Euro 817.51 1369.08 

 * in district heating Euro 1234.81 856.18 
 

� Prices (without VAT) for: 
- Biofuel – 350 euro/tone 
- Electricity sold in Power Grid – 60 

Euro/MWh 
- Heat sold to population – 85 Euro/Gcal 
- Heat sold to economic agents – 95 

Euro/Gcal 
- Green certificate – 30 Euro/certificate. 

There are considered 2 certificates for 
each MWh delivered in solution 2; 

� The annual medium retribution (including 
quotas and taxes) it considered to be 5500 
euro/employee and year, for 24 employees at 
solution 1 and 29 employees at solution 2. 

 

In figure 6 is presented the evolution of annual 
revenues and costs in solutions 1 and 2 during the 
analysis period. It is found that the annual 
revenues of solution 2 are higher than those of 
solution 1, but also the annual costs are higher. 
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Fig.6-Evolution of annual revenues and costs in solu tions 1 and 2 
 

The evolution of the cumulated flow of updated revenues and costs in solutions 1 and 2 during the 
analysis period is presented in Figure 7. 

Evolution of cumulated RCF in analyzed solutions
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Fig. 7-Evolution of cumulated revenues and costs flo w in solutions 1 and 2 

  UM Solution 1 Solution 2 

Electricity delivered MWh/year 0 2491 
Thermal energy 
delivered, out of which: MWh/ year 6450 6450 
 * to population and 
public facilities MWh/ year 5795 5795 

 * to economic agents MWh/ year 655 655 
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Indicatorii de eficienţă economică rezultaţi în 
soluţiile analizate pe baza fluxurilor previzionate de 
Venituri şi Cheltuieli actualizate sunt prezentaţi în 
tabelul 7. 
                  Tabelul 7 

 UM Solu ţia 1 Solu ţia 2 
Venitul Net Actualizat 
(VNA) mii Euro 71,92 -371,43 
Rata Internă de 
Rentabilitate (RIR) % 10,61% 7,02% 
Indicele de Profitabilitate 
(IP)   1,022 0,936 

 
Rezultatele prezentate au relevanţă din punct de 
vedere al analizei economice comparative a 
soluţiilor şi mai puţin din punct de vedere al 
eficienţei absolute. Aceasta se poate fundamenta 
pentru soluţia optimă pe baza unor oferte concrete 
de preţ pentru implementarea investiţiei. 

 
În baza elementelor de mai sus se poate spune că 
soluţia optimă (VNA > 0 şi RIR > 10%) de realizare 
a sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică (SACET) a consumatorilor din oraşul 
Însurăţei este Solu ţia 1. În cadrul acestei soluţii 
sistemul centralizat va fi alimentat dintr-o sursă de 
căldură care utilizează apa geotermală extrasă din 
sonda de producţie nr.2103, pentru producerea de 
energie termică într-un punct termic geotermal, 
cuplat cu un cazan de apă caldă funcţionând pe 
biocombustibil (ulei vegetal). 
 
 
 
 
 
 

6. Concluzii 
 
Alimentarea cu energie termică a consumatorilor 
urbani, în condiţii de eficienţă tehnico – economică 
ridicată şi cu respectarea strictă a tuturor 
restricţiilor de mediu impuse de legislaţia internă şi 
internaţională în vigoare, reprezintă una din cele 
mai importante probleme cu care se confruntă 
autorităţile locale şi judeţene din România.  
Asigurarea confortului termic în locuinţele 
cetăţenilor prin furnizarea energiei termice de 
calitate corespunzătoare şi la preţuri competitive 
având în vedere evoluţia pieţei de energie, 
constituie obiective de bază în activitatea autorităţii 
locale din oraşul Insurăţei.  
Realizarea acestui proiect integrat care utilizează 
apa geotermală permite aplicarea unor soluţii 
tehnice performante, capabile să asigure condiţii 
normale de viaţă şi de muncă locuitorilor şi pe de 
altă parte protecţia şi conservarea mediului. 
În ipoteza în care cota parte de 50% din investiţie 
este suportată, conform Programului „Termoficare 
2006÷2015 – căldură şi confort” de Autoritatea 
locală, prin procesul de rambursare a acestei sume 
către Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor, 
preţul energiei termice vândute consumatorilor se 
va reduce cu cca. 40 % faţă de cel prezentat în 
analiza comparativă. În acest fel se va asigura 
creşterea gradului de suportabilitate al cetăţenilor 
şi, implicit ridicarea nivelului de încasare a 
facturilor pentru serviciile oferite, în special pentru 
energia termică furnizată de companiile 
specializate aflate în subordinea administraţiei 
locale. 
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The indicators of economic efficiency resulted in 
the analyzed solutions according to the predicted 
financial flows are presented in Table 7. 
 
     Table 7  

 UM Solution 1 Solution 2 
Net Present 
Value (NPV) Euro 71902 - 371430 
Internal Rate of 
Return (IRR) % 10.61% 7.02% 
Profitability 
indicator (IP)   1.022 0.936 

 
 
The results presented are relevant from the point 
of view of comparative economic analysis of 
solutions and less from the point of view of 
absolute efficiency. This may be based on the 
optimal solution according to concrete price offers 
for the implementation of the investment. 
 
Based on the above items it can be said that the 
optimum solution (NPV > 0 and IRR > 10%) to 
achieve the district heating system (DHS) for 
consumers from Însurăţei town is Solution 1, 
which provides that district heating system to be 
supplied from a heat source that uses geothermal 
water extracted from drilling well no. 2103 for the 
production of heat in a hydro-geothermal station, 
coupled with a hot water boiler functioning on 
biofuel (vegetal oil). 
 
 
 
 

6. Conclusions 
 
Heat supply of urban consumers in terms of high 
efficiency technical and economic and with strict 
observance of all environmental restrictions 
imposed by internal and international legislation in 
force represents one of the most important issues 
facing local and regional authorities of Romania. 
Insurance of the thermal comfort in the houses of 
the citizens by providing appropriate quality of 
thermal energy and competitive prices, taking into 
account the evolution of the energy market, 
constitutes main objectives of local authority 
activity from Însurăţei town. 
Achievement of this integrated project using 
geothermal water allow the application of 
performing technical solutions, capable to insure 
normal life and work conditions to the inhabitants 
and, on the other side, the environmental 
protection and conservation. 
Assuming that a 50% share of the investment is 
supported, according to the Program "District 
heating 2006 ÷ 2015 - heat and comfort" by the 
local authority, by the repayment of this amount by 
the Ministry of Economy and Ministry of Finance, 
the price of thermal energy sold to consumers will 
be reduced by approx. 40% from the one shown in 
the comparative analysis. In this way, it will provide 
increased affordability of citizens and implicitly 
raising the cashing invoices in respect services, 
especially for heat supplied by specialized 
companies subordinated to local administration. 
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VALORIFICAREA ENERGETIC Ă A DEŞEURILOR MENAJERE. 
STUDIU DE CAZ TIMIŞOARA 

 
Mihail WÄCHTER 1, Nistor BUJDEI 2  

 

 
Rezumat:  Valorificarea energetică a deşeurilor menajere reprezintă o temă de actualitate, ce are o mare 
importanţă în sistemul de management integrat al deşeurilor menajere, în special cel aplicat pentru marile 
aşezări urbane. Tratarea termică a deşeurilor menajere reprezintă o parte a sistemului sus menţionat, 
care oferă o soluţie fezabilă pentru reducerea semnificativă a cantităţii de depozitare în haldă a deşeurilor 
menajere concomitent cu igienizarea acestora. Mai mult, tratarea termică oferă şi posibilitatea de 
recuperare a energiei conţinută în astfel de deşeuri. Factorii cei mai importanţi care influenţează 
recuperarea energiei din tratarea deşeurilor menajere sunt amplasarea incineratorului şi eficientizarea 
maximă a procesului de ardere pentru a obţine un profit economic. Prezentul articol îşi propune 
sintetizarea unui studiu de caz pentru oraşul Timişoara, care să reflecte soluţia cea mai potrivită pentru 
valorificarea energetică a deşeurilor menajere. 
 
Cuvinte cheie: valorificare energetic ă, incinerare de şeuri, protec ţia mediului, studiu de caz 
 
1. Introducere 
 

Implementarea sistemului de management integrat 
al deşeurilor din judetul Timiş este foarte întarziat 
şi perturbă activitatea de salubrizare din municipiul 
Timişoara. Acest fapt accelerează necesitatea 
implementarii unei soluţii tehnice care să rezolve 
această problemă. 
Valorificarea energetică a deşeurilor menajere 
reprezită o solutie tehnico-economică şi socială pe 
termen lung. Valoarea puterii calorice a acestora 
este în creştere şi poate asigura funcţionarea unei 
instalaţii de valorificare energetică cu respectarea 
tuturor cerinţelor de protecţie a mediului şi sănătăţii 
populaţiei. [2] 
Scopul tratării termice a deşeurilor menajere este 
de a oferi o reducere globală a impactului asupra 
mediului care rezultă din tratarea acestora. [1] 
 

2. Tratarea termic ă a deşeurilor menajere  
 

Incinerarea este folosită pentru tratarea unei game 
variate de deşeuri. Incinerarea propriu zisă 
reprezintă doar o parte dintr-un sistem complex de 
tratare a deşeurilor care prevede gestionarea de 
ansamblu a unei game largi de deşeuri produse de 
aşezările urbane (deşeuri menajere, deşeuri 
industriale, etc.).  
Practic, incinerarea deşeurilor reprezintă oxidarea 
materialelor combustibile conţinute în deşeuri.  
În general deşeurile sunt materiale puternic 
eterogene, formate în principal din substanţe 
organice, minerale, metale şi apă.  
 
 
 
 
 
 

Incinerarea deşeurilor se face într-un interval de 
temperatură cuprins între 600 şi 1450°C func ţie de 
metoda de incinerare.  
Cel mai răspândit procedeu de tratare termică a 
deşeurilor menajere este cel de incinerare în 
cuptoare cu grătare mobile cu ardere la o 
temperatură între 600 şi 800°C. [1] 
 
Incinerarea în pat fluidizat si co-incinerare cu alte 
tipuri de combustibili este mai rar întalnită în 
procesul de incinerare a deşeurilor menajere. 
Pe lângă combustie, există şi alte metode de 
tratare termică ca piroliza, sinterizarea, vitrificarea 
şi topirea.  [1, 2] 
Procesul de incinerare necesită un consum 
specific de energie pentru funcţionarea facilităţilor 
din sistemul de operare, cum ar fi pompe, 
ventilatoare, conveioare etc. Consumul de energie 
variază puternic în funcţie de tipul constructiv al 
instalaţiei de incinerare. De la caz la caz, acest 
consum de energie poate fi acoperit parţial sau în 
întregime prin utilizarea căldurii rezultate în urma 
arderii deşeurilor din incinerator şi gazele de 
ardere. [1,3] 
 
În tabelul 1 sunt prezentate consumurile specifice 
de energie electrică, respectiv termică şi un total 
de consum energetic (echivalent) necesar pentru 
funcţionarea întregului proces de incinerare, 
raportat la tona de deşeu tratat rezultate din 50 de 
incineratoare ce utilizează deşeuri menajere 
investigate de TWG Energy Subgroup. [4] 
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ENERGY RECOVERY FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERA TION.  
TIMIŞOARA CASE STUDY 

 
Mihail WÄCHTER 1, Nistor BUJDEI 2  

 
 

Abstract: One of the major problems of our day’s society is the municipal waste produced by urban 
settlements. The waste management system is used in order to handle this issue. Under the framework 
of integrated waste management, thermal treatment represents a valid option for reducing the amount of 
waste to be landfilled, at the same time allowing for waste hygienization. Ones of the important factors 
that influences the energy recover from municipal solid waste incineration is the plant location and the 
optimization of the combustion process in order to mitigate the economic best results. The present paper 
relates the case study of Timişoara city, in order to find the proper solution for the municipal solid waste 
treatment and to find the right incineration process in order to mitigate a real and sustainable economical 
point of view. 

 
Keywords: waste incineration, combustion optimizati on, environment, case study 
 
1. Introduction   

 
In Timişoara, the implementation of integrated 
waste management system is delayed, so we have 
to deal with a disrupted sanitation activity that 
makes a priority to find and implement a solution 
for solving this issue in a short future.  
The energy recovery from municipal solid waste 
(MSW) represents a valid option with a long term 
technical and economic impact for Timişoara. 
Waste itself, and its management, are themselves 
a significant environmental issue.  
The thermal treatment of waste may therefore be 
seen as a response to the environmental threats 
posed by poorly or unmanaged waste streams. 
The target of thermal treatment is to provide for an 
overall reduction in the environmental impact that 
might otherwise arise from the waste. [1] 
 
2. MSW thermal treatment MSW thermal 
treatment processes 

 
Incineration is used as a treatment for a very wide 
range of wastes. Incineration itself is commonly 
only one part of a complex waste treatment system 
that altogether, provides for the overall 
management of the broad range of wastes that 
arise in society. 

Basically, waste incineration is the oxidation of the 
combustible materials contained in the waste. 
Waste is generally a highly heterogeneous 
material, consisting essentially of organic 
substances, minerals, metals and water.  
 
Temperature range of oxidation process is 
generally between 600 and 1450°C.  
The most common thermal treatment process for 
MSW is incineration by mass-burn technology with 
temperature range between 600 and 800°C. [1] 
Fluidized bed incineration and refuse derived fuel 
systems are less common in municipal solid waste 
treatment.  
Aside from combustion, other thermal processes 
exist, including pyrolysis, gasification, sintering, 
vitrification and melting. [1, 2] 
The incineration process itself requires energy for 
its operations e.g. pumps and fans.  
The demand varies greatly depending on the 
constructions of the plant. In some cases, the 
demands can be met partially or entirely through 
heat exchange with the hot incinerations gases. 
 [1, 3] 
 
Table 1 below, shows the specific energy demand 
of 50 investigated MSW plants (2001 data), for 
electricity, heat and the total (as equivalents) 
demand for entire incineration plants, expressed 
per ton of treated waste; as carried out by the 
TWG Energy Sub-group. [4] 
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Energie 
consumat ă 

 
Unitate de 

măsură 

 
Minim  

 
Mediu  

 
Maxim  

Energie electric ă 
(absolut ă) 

MWhe/t dsm 0,062 0,142 0,257 

GJe/t dsm 0,223 0,511 0.,25 

Energie termica  
(absoluta)  

MWhth/t dsm 0,021 0,433 0,935 

GJth/t dsm 0,076 1,559 3.,366 

Consum 
energetic total  
(echivalent)  

MWheq/t dsm 0,155 0,575 1,116 

GJeq/t dsm 0,558 2,070 4,018 

1. Toate datele sunt valori măsurate (fără factori de corecţie). 
2. Valorile energetice ţin cont atât de energia produsa de 
combustibili auxiliari (flacăra de întreţinere ardere) cât şi de 
cea din deşeuri menajere. 
3. S-a luat în considerare toată căldura produsă în 
incinerator. 
4. Valorile energetice se referă doar la energia consumată în 
proces şi exclud surplusul de energie. 

 
Tabel  - Consumul specific de energie electri ă şi 
termic ă pentru 50 de incineratoare investigate  

 
Există mai multe metode de comparaţie a 
consumurilor de energie globale a unor astfel de 
instalaţii. În acest exemplu, s-a utilizat metodologia 
dezvoltată de BREF TWG, care compară energia 
necesară pentru tratarea deşeurilor cu cea 
recuperată din deşeuri. Exista şi alţi indicatori 
utilizaţi pentru a compara raportul energetic 
intrare/ieşire pentru un astfel de proces. 
Eficienţa potenţială a unui incinerator (Plef) reflectă 
o imagine de ansamblu asupra comparaţiei dintre 
surplusul de energie din proces şi necesarul de 
energie pentru operarea unui astfel de proces: 
 

Plef=(Qexp-(Ef+Eimp))/(Ef+Eimp+Ecirc)     (1) 
 
Unde: 
 
Ef  =  aportul de energie anuală prin utilizarea altor 
combustibili, excluzând deşeurile incinerate, pentru 
producerea de abur (Gj/an), 
Eimp =  energia anuală importată (nu se include 
energia din deşeuri pretratate), 
Ecirc= energia anuală vehiculată (generată de 
sistem, dar utilizată pentru funcţionarea instalaţiei), 
Oexp= energia anuală exportată (total echivalent 
ca energie termică şi electrică). 

 
Energia exportată (vândută în retea) minus energia 
importată (cumpărată din reţea) se împarte la 
totalul de energie necesar pentru procesul de 
incinerare, incluzând consumurile instalaţiei de 
curăţire a gazelor de ardere şi producerea de 
energie termică şi electrică. Deoarece formula nu 
ia în considerare conţinutul energetic al deşeurilor 
incinerate, aceasta poate fi aplicată doar pentru 
comparaţia incineratoarelor ce ard deşeuri 
similare. [1] 

3. Date de calcul pentru Timi şoara  
 

Portivit datelor furnizate de Primaria Municipiului 
Timişoara, cantitatea de deşeuri menajere. 
colectate, transportate şi depozitate în haldă în 
anul 2008 a fost de 130.688,69 tone (870.42 m3) 
cu o variaţie de colectare între 8.995-12.788 
tone/lună. [2] 
Analiza compoziţiei şi caracteristicilor deşeurilor 
menajere din Timişoara au fost efectuate după 
datele furnizate de studiile realizate de 
Universitatea Tehnică din Stuttgart în 2008 şi 
ADEME din 2000. Evaluarea creşterii populaţiei în 
timp a fost efectuată conform legislaţiei romane 
după „Ordinul nr.915/2007”.  
Datele tehnice referitoare la potenţialul recuperării 
energetice din deşeurile menajere pentru oraşul 
Timişoara sunt cuprinse în tabelul de mai jos: 
 
 
An Populatie 

[pers] 
Indice 

de 
generare 
[kg/pres/ 

zi] 

Cantitate 
generat ă 
[to/year] 

Valoare calorific ă 
a DSM 
[kJ/kg] 

iarna vara 

2008 306.333 1,165 130.689 1.700-
7.100 

3200-
13.398 

2010 304.314 1,183 131.401 
2.000-
8.374 

3.200-
13.398 

2020 295.000 1,282 138.039 
2.500-
10.470 

3.500- 
14.650 

2030 285.000 1,390 144.595 
3.000- 

12.5600 
4000-
16.747 

 
Tabel 2 - Date tehnice pentru poten ţialul energetic de 
incinerare a de şeurilor menajere Timi şoara [2] 

 
Din tabelul 2 rezulta că începând din anul 2010 
deşeurile menajere şi asimilabile generate în 
Municipiul Timişoara vor avea o valoare a puterii 
calorice medii anuale de peste 10.000 KJ/kg, 
valoare care poate asigura arderea fără alimentare 
de combustibil suplimentar, înafară la pornire şi 
maxim 1 lună/an (cumulat).  
Instalaţia de valorificare energetică a deşeurilor 
menajere se dimensionează pentru o capacitate 
de 150.000 t/an (conform cerinţelor din adresa 
transmisă de Primăria Municipiului Timişoara) şi 
pentru o putere calorică minimă de 6.500 kJ/kg şi 
maximă de 12.500 kJ/kg. [2] 

 
4. Solu ţia propusa pentru valorificarea 
energetic ă a deşeurilor menajere în Timi şoara 
 

Având în vedere faptul că factorul preponderent în 
generarea deşeurilor pentru Timişoara este dată 
de consumatorii casnici – deşeuri menajere, soluţia 
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Energy  
demand type  

 
Units  

 
Min  

 
Average  

 
Max 

Electricity  
(absolute)  

MWhe/t waste 0.062 0.142 0.257 

GJe/t waste 0.223 0.511 0.925 

Heat 
(absolute)  

MWhth/t waste 0.021 0.433 0.935 

GJth/t waste 0.076 1.559 3.366 

Total demand  
(equivalents)  

MWheq/t waste 0.155 0.575 1.116 

GJeq/t waste 0.558 2.070 4.018 

1 All figures are given as measured (i.e. not factored 
equivalents). 
2 Percentage efficiencies are given in parenthesis (also not 
factored) and take account of energy derived from imported 
fuels as well as from waste. 
3 Figures for production include all heat produced by the 
boiler. 
4 Figures for export exclude heat produced by the process 
but consumed in the process. 

Table 1 -  Electricity, heat and energy demand data 
for 50 surveyed European MSWI per ton of waste 
treated 

The table shows the electricity demand, the heat 
demand and the total (as equivalents) demand for 
entire incineration plants, expressed per ton of 
treated waste.  
A number of different methodologies may be used 
to compare installation consumption with overall 
energy recovery rates. In this example, developed 
by the energy sub-group of the BREF TWG the 
energy required to treat the waste is compare to 
that recovered from the waste. Other indicators are 
also used that compare the ratio of output to input 
energy. 
The plant efficiency potential (Plef) provides a 
figure that compares the energy exported from the 
process and the energy that the process itself 
requires for its operation: 
 

Plef=(Qexp-(Ef+Eimp))/(Ef+Eimp+Ecirc)          (1) 
 
Where: 
 
Ef  = annual energy input to the system by non-
waste fuels that add to steam production (GJ/yr) 
Eimp = annual imported energy (Note: energy from 
the treated waste (Ew) is not included) 
Ecirc= annual energy circulated (i.e. that generated 
by, but used in, the installation) 
Oexp  = annual exported energy (combined total of 
heat plus electricity as equivalents). 
The exported (e.g. sold) energy minus the 
imported energy is divided by the total energy 
demand for the waste incineration process, 
including flue-gas cleaning, generation of heat and 
electricity. Because the calculation does not take 
into account the energy content in the waste, it 
only allows efficiency comparison of incinerators 
processing similar wastes. [1] 

3. Timi şoara MSW input data 
 

According to the data given by the Timişoara city 
hall, the MSW collected, transported and landfilled 
in 2008 were 130,688.69 tones (870.42 m3) with a 
range variation from 8,995-12,778 tones/month. [2] 
Analysis of the composition and characteristics of 
the MSW of Timişoara, were made upon the 
existing data from the studies realized by 
University of Stuttgart in 2008 and ADEME in 
2000.  
The urban time evolution was made according to 
Romanian legislation “Ordin nr. 915/2007”. 
The technical data for MSWI potential for 
Timişoara is summarized in the below table: 

 
Year Citizens 

[pers] 
Waste 

indicators 
[kg/pres/ 

day] 

Waste 
quantity 
[to/year] 

Calorific value 
[kJ/kg] 

winter summer 

2008 306,333 1.165 130.689 1,700-
7,100 

3200-
13,398 

2010 304,314 1.183 131.401 2,000-
8,374 

3,200-
13,398 

2020 295,000 1.282 138.039 
2,500-
10,470 

3,500- 
14,650 

2030 285,000 1.390 144.595 
3,000- 

12,5600 
4000-
16,747 

Table 2 - Technical data for energy recover from 
MSWI potential of Timi şoara [2] 

From the data presented in table 2 we can 
conclude that with the beginning of the 2010 the 
MSW produced in Timişoara they have an calorific 
value that exceed 10,000 kJ/kg, which is enough to 
support and incineration process without and 
supplementary fuel (excepting the startup). [2] 
According to the predictions and studies that were 
developed the MSWI plant should have the 
capacity to process an amount of 150,000 
[tone/year] with a calorific value range between 
6,500 to 12,500 [kJ/kg]. [2] 

 
4. Proposed solution for MSW thermal 
treatment of Timi şoara  

 
Considering the fact that the significant quantity of 
MSW produced in Timişoara are generated by the 
householders, the proper solution feasible for this 
kind of waste are grate incinerators. [2, 3] 
Grate incinerators are widely applied for the 
incineration of mixed municipal wastes. In Europe 
approximately 90% of installations treating MSW 
use grates. Other wastes commonly treated in 
grate incinerators, often as additions with MSW, 
include: commercial and industrial nonhazardous 
wastes, sewage sludge and certain clinical wastes. 
[1, 5] 
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fezabilă pentru acest tip de deşeuri este arderea în 
incineratoare cu grătare mobile. [2,3] 
Incineratoarele cu grătare mobile sunt aplicate pe 
scară largă pentru arderea deşeurilor municipale 
puternic eterogene. În ţările europene aproximativ 
90% din instalaţiile de tratare termică a deşeurilor 
menajere utilizează astfel de incineratoare. Acest 
tip de incineratoare permite şi arderea altor tipuri 
de deşeuri în amestec cu cele menajere, cum ar fi: 
deşeuri comerciale şi industriale nepericuloase, 
namol din staţia epurare a apelor uzate şi anumite 
deşeuri clinice. [1,5] 
În mod obişnuit, incineratoarele cu grătare mobile 
au urmatoarea componenţă: 
 
- Sistem de alimentare cu deşeuri 
- Grătare mobile de incinerare 
- Transportor cu racleţi pentru zgură 
- Sistem preîncălzire aer de combustie 
- Cameră de incinerare 
- Arzătoare auxiliare. 

 
În figura 1 este prezentat un exemplu tipic pentru 
un sistem de tratare termică a deşeurilor menajere 
format din incinerator cu grătare mobile şi cazan 
recuperator: 

 

 
 
Fig. 1 - Instalatie de tratare termic ă a deşeurilor [1] 

 
Pentru obţinerea energiei electrice din căldură 
recuperată în cazan este necesară introducerea în 
ciclul termodinamic a unui grup turbină cu abur – 
generator. 
În situaţia în care sunt oferite stimulente 
economice pentru producerea de energie electrică 
„verde” din surse regenerabile (incinerare deşeuri 
menajere), există o diferenţă de preţ între energia 
electrică cumparată din reţea şi cea livrată în reţea. 

Astfel din motive economice, se poate cumpăra tot 
necesarul de energie electrică  pentru funcţionarea 
incineratorului şi se livrează toată energia electrică  
produsă de centrala de cogenerare. 
În astfel de cazuri, centrala pe deşeuri va avea 
fluxuri separate pentru energia electrică 
cumpărată, respectiv vândută [1,3] 
 
Având în vedere acest aspect şi potenţialul 
energetic al deşeurilor menajere din Timişoara, 
soluţia cea mai potrivită pentru tratarea termică a 
deşeurilor menajere este cea cu incinerator cu 
grătare mobile şi cu un grup energetic cazan 
recuperator şi turbină cu abur de joasă presiune în 
condensaţie cu prize reglabile. [2] 
După un studiu tehnico-economic s-a concluzionat 
că pentru îndeplinirea sarcinilor unui sistem de 
management al deşeurilor menajere, sistemul de 
tratare termică a acestora pentru Timişoara are 
următoarea componentă: 
 
- Incinerator cu grătare mobile cu un cazan 
recuperator de 64 t/h (55ber, 400°C) 

- Grup energetic de 10,8 MW, cu turbina în 
condensaţie şi prize reglabile la 2 bar. [2] 

 
5. Discu ţii  şi  rezultate  

 
În oraşul Tmişoara există termocentrale cu 
combustibili fosili pe gaz  (tot timpul anului) şi pe 
cărbune (în timpul iernii) respectând cerinţele de 
mediu (tehnologia şlamului dens implementată 
pentru depozitarea zgurii şi cenuşii în haldă, 
instalaţie de desulfurizare a gazelor de ardere) 
precum şi sistem de termoficare pentru oraş. 

 
Cea mai mare eficienţă energetică pentru centrala 
de cogenerare pe deşeuri menajere se obţine în 
situaţiile în care energia recuperată în cazanul 
recuperator este livrată în mod continuu într-o 
reţea de termoficare iar energia electrică este 
livrată în sistemul electroenergetic. Adoptarea unor 
astfel de soluţii este influenţată de locaţia centralei 
şi în mod expres de disponibilitatea consumatorilor 
de energie produsă. [1,6] 
Având în vedere aspectele menţionate mai sus, 
cea mai potrivită locaţie pentru construcţia unei 
astfel de centrale pe deşeuri având incinerator de 
deşeuri este în incinta termocentratelei pe cărbune 
– CET Sud. 
 
Astfel este mult mai uşoară şi totodată economică 
implementarea unor facilităţi deja existente în 
termocentrala existentă, care pot fi aplicate cu 
succes cum ar fi: 
 

 
 

1. Palnie alimentare 
2. Banda alimentare 
3. Zona de incinerare 
4. Zona principala de ardere 
5. Serparator particule grosiere 
6. Transportor cu racleti 
7. Gratare mobile 
8. Filtru gaze ardere 
9. Aer de ardere primar (rece) 
10. Aer de ardere secundar  

(preincalzit) 

Gaze 
arse 
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Grate incinerators usually have the following 
components: 
 
- Waste feeder 
- Incineration grate 
- Bottom ash discharger 
- Incineration air duct system 
- Incineration chamber 
- Auxiliary burners. 

 
Below figure illustrates an example of a great 
incinerator with a heat recovery boiler: 
 

 

Fig. 1- Grate, furnace and heat recovery stages of an 
example municipal waste incineration plant [1] 

The energy outputs from this kind of waste 
incinerators are: 
 

- Electricity – can be easily calculated; the 
incineration process itself may use some of 
the produced electricity. 

- Steam/hot water – the heat released in the 
combustion process can be recovered to feed 
industrial or domestic users. 

 
To electrical energy recover from the steam 
produced by the boiler is mandatory to provide a 
steam turbine – generator group. In situations 
where economic incentives are provided to support 
the production of electrical energy from incineration 
(e.g. as a renewable source) there may be a price 
differential between purchased and exported 
electricity. Plants may then choose (for economic 
reasons) to export all of the electricity generated by 
the incinerator, and import from the grid, that which 
is required to run the incineration process itself. 
Where this is the case, the incineration plant will 

often have distinct electricity flows for input and 
output. [1, 3] 
Combined heat and power (CHP) plants provide 
both heat and electricity. Steam/hot water not used 
by the incineration plant can be exported.    
Considering this facts and the Timisoara potential 
background, a suitable solution for thermal 
treatment of MSW is the implementation of a grate 
incinerator with an energetic group that used a 
condensation steam turbine. [2] 
 
5. Results and Discussions  
 
Currentrly Timisoara City has the followings 
facilities on running: 
 
- fossil fuels power plants that are running on gas 

(all year) and on coal (used for the peaks 
especially on winter) 

- dense slurry technology implemented for the 
solid residues of the coal incineration 

- flue gas desulphurization plant (on construction) 
- electrical grid connected to the national energy 

system 
- a modern domestic district heat distribution 

system. 
 

In addition to waste quality and technical aspects, 
the possible efficiency of a waste incineration 
process is influenced to a large extent by the 
output options for the energy produced. 
The highest waste energy utilization efficiency can 
usually be obtained where the heat recovered from 
the incineration process can be supplied 
continuously as district heat, process steam etc., or 
in combination with electricity generation. 
However, the adoption of such systems is very 
dependent on plant location, in particular the 
availability of a reliable user for the supplied 
energy. [1, 6] 
 
Considering these facts the most proper location 
for the Timişoara MSWI is nearby CET Sud 
Timişoara fired coal power plant, so it’s makes 
easy to use and implement some future already 
implemented on the existing fired coal plant that 
are suitable for waste incineration like: 
 
- the existing energy grid to export/import 

electrical energy, 
- domestic district heat distribution 
- possibility to implement and use the 

environmentally landfilling technique used by 
dense slurry technology.  
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- conexiunea la sistemul electroenergetic naţional 
- conexiunea la sistemul existent de termoficare al 

oraşului, 
- posibilitatea de implementare a tehnologiei 
şlamului dens pentru zgură şi cenuşă rezultate în 
urma incinerării deşeurilor menajere. 
 

Sub aspect economic şi energetic, prin 
implementarea sistemului sus menţionat, se pot 
obţine următoarele rezultate: 
 
 

Specifica ţie   Valuare  U.M 
Energie electrică  exportată în 
SEN 64943,8 MWh/an 

Energie termică livrată (la poarta 
CET) 

182638 MWh/an 

157040 Gcal/an 
Cantitate de deşeuri menajere 
incinerată 

150000 to/an 

Pret energie electrică  livrată 40 Euro/MWh 

Preţ energie termică livrată 35 Euro/Gcal 

Preţ vânzare certificat verde 55 
Euro/ 

certificate 
Taxa poartă pentru intrare deşeuri 
menajere 

21,9 Euro/ to 
MSW 

Rata de actualizare 8 % 

 
Table 3 - Rezultatele  economice şi energetice pentru 
solu ţia propus ă [2] 

 

De asemenea soluţia propusă poate fi îmbunătăţită 
în viitor având în vedere faptul că randamentul 
procesului de incinerare poate fi mărit prin 
implementarea unui sistem de alinentare cu oxigen 
suplimentar, care duce la rândul lui la creşterea 
eficienţei cazanului recuperator. 

 
6. Concluzii  

 
Din analiza prezentată anterior este evident faptul 
că Timişoara are un potenţial real pentru 
implementarea unui sistem de incinerare a 
deşeurilor menajere atât din punct de vedere 
economic cât şi sub aspect legat de protecţia 
mediului înconjurator. 
Din punct de vedere al protecţiei mediului 
înconjurator, legat de problema depozitării în haldă 
a zgurii şi cenuşii rezultate în urma procesului     
de incinerare, poate fi luată în considerare 
posibilitatea de a aplica tehnologia şlamului     
dens utilizată pentru subprodusele arderii 
termocentralelor pe cărbune. 
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This existing future of the fired coal power plant 
can be seen as a support and sustain for the 
implementation of an MSWI, that solve ones of the 
important economical issue. 
After a technical-economical study work is 
concluded that to fulfill Timişoara MSW integrated 
management suitable for economical point of view 
is needed: 
 
- System of a grate incinerator with a heat 

recovery boiler of 64 t/h (55bar, 400°C), 
- Power generation group of 10,8 MW, in 

condensation with adjustable steam glad to 2 
bar. [2] 

 
By implementing the up proposed solutions we can 
summarize the following results: 

 
Table 3 - Expected economical feedback for the 
technical proposed solution [2] 
 

Also the proposed solution it can be improved for 
the future considering that incineration process in 
the combustion chamber can be improved by 
implementation a O2 supplementary system. By 
doing this the efficiency of the boiler is raised up. 
  

6. Conclusions 

From the preview analysis it’s obvious that 
Timişoara has a proper potential background for 
implementing of a municipal solid waste incinerator 
suitable from the economical an environmental 
point of view. 
It should be taken into account the possibility to 
improve the incinerations process trough the 
implementation of an O2 supplementary system. 
From the environmentally point of view of the 
landfilling disposal for the solid waste incinerations 
residues it can be seen like a future solution the 
possibility to integrate them into dense slurry 
technology that is used for the treatment fired coal 
incineration solid residues. 
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Specification  Value  U.M 
Exported electrical energy to 
the grid 

  64943,8 MWh/year 

 Exported heat energy (at the 
plant gate)  182638 MWh/year 

   157040 Gcal/year 

 MSW bun quantity   150000 to/year 
 Exported electrical energy 
price 

40 Euro/MWh 

 Exported heat energy price 35 Euro/Gcal 
 Selling price of „green 
certifcate” 

55 Euro/ 
certificate 

 Receiving gate tax for MSW 21,9 Euro/ to MSW 

 Discount rate 8 % 
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MODELAREA INTERAC ȚIUNII RADIER – TEREN DE FUNDARE 
PENTRU CUVELE DIN BETON ARMAT (I) 

 
Ioan CIORTEA 1 

 
 
Rezumat:  Prezenta lucrare ilustrează o soluție alternativă pentru modelarea terenului de fundare și 
interacțiunea acestuia cu radierul în cazul cuvelor din beton armat - modelul Pasternak-Kerr modificat. 
Prin metode empirice se încearcă folosirea acestuia în calculele de dimensionare, comparativ cu alte 
două modele uzuale, modelul Winkler și modelarea terenului printr-un mediu elastic omogen, de tip 
Boussinesq. Lucrarea descrie cele trei modele și subliniază avantajele, respectiv dezavantajele fiecăruia, 
iar concluziile se vor formula după rezultatele unei aplicții practice. 
Toate cele trei pincipii de calcul se adresează calculelor de dimensionare, respectiv analizelor cu element 
finit, dezvoltate cu ajutorul programelor automate de calcul. Concluziile trase de autor sunt menite să 
arate circumstanțele în care modelul Pasternak-Kerr poate fi folosit în detrimentul celorlalte două și 
propune o direcție pentru continuarea studiilor. 
 
Termeni cheie: razem elastic, Pasternak-Kerr, mediu de fundare 
 
1. Considera ții generale 
 
1.1 Reazeme elastice pentru radierele cuvelor 
 
Unul dintre factorii decisivi în dimensionarea 
cuvelor din beton armat este contactul dintre radier 
și terenul de fundare. Atât starea de eforturi cât și 
starea de deformații depind în mod direct de acest 
aspect și, în cazul încărcărilor mari, stabilesc 
modul sau cota de fundare. Problemele sunt de 
multe ori la nivelul radierului deoarece 
interacțiunea radier-teren de fundare diferă de la 
un caz la altul, în funcție de deschideri și secțiunile 
elementelor. Prin urmare, deformațiile unui radier 
nu depind numai de caracteristicile terenului de 
fundare, ci de întregul ansamblu. În cazul cuvelor 
din beton armat, pereții sunt de multe ori solicitați 
de încărcări orizontale semnificative (de exemplu 
cazul rezervoarelor), lucru care complică starea de 
eforturi din radier. În figura 1.1.1 se prezintă 
schematic datele necesare dimensionării radierului 
unei cuve simple din beton armat. De notat faptul 
că diagrama de momente încovoietoare M depinde 
la rândul ei de transmiterea eforturilor la baza 
pereților. 

 
 
 

Figura 1.1.1 Schematizarea unui radier oarecare 
 

Transmiterea încărcărilor la terenul de fundare se 
poate face printr-un radier rigid sau flexibil. 
Simplificat, cele două cazuri se prezintă în figurile 
1.1.2, respectiv 1.1.3, pentru un radier simplu, tip 
placă din beton armat. 
 

 

 
Figura 1.1.2 Radier rigid 

 

 

 
Figura 1.1.3 Radier flexibil 

 

 
Noțiunea de radier rigid sau de radier flexibil este 
un sistem format din două elemente cu rigidități 
diferite. Transmiterea eforturilor la teren se face 
printr-un radier flexibil dacă terenul este foarte slab 
sau dacă radierul este foarte subțire. Practic, 
noțiunea de ”flexibil” apare atunci când una dintre 
cele două componente este mult mai deformabilă 
decât cealaltă sub aceeași încărcare. În mod 
simplificat, pentru radierele de formă uzuală 
(rectangulară sau circulară) [7] recomandă un 
indice de rigiditate calculat cu relația: 
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SOIL – STRUCTURE INTERACTION MODELING  
FOR REINFORCED CONCRETE TANKS (I) 

 
Ioan CIORTEA 1 

 
 
Abstract:  This work illustrates an alternative solution for modeling the foundation base and its interaction 
with the foundation slab regarding the reinforced concrete tanks - the modified Pasternak-Kerr model. It is 
tried to use it in sizing calculations by empirical methods, compared with two other usual models, the 
Winkler model and land modeling by a homogenous elastic environment, of Boussinesq type. The work 
describes the three models and underlines the advantages and disadvantages of each of them, and the 
conclusions will be made based on the results of a practical application. 
All the three principles of calculation address to dimensioning calculations, respectively to the analyses 
with final item, developed by means of the automatic calculation software. The conclusions drawn by the 
author are meant to show the circumstances whereby the Pasternak-Kerr model can be used detrimental 
to the other two and propose a new direction to continue the surveys. 
 
Key terms: elastic baseboard, Pasternak-Kerr, founda tion media 

 
1. General considerations 
 
1.1  Elastic support for tank base slabs 
 
One of the decisive factors in dimensioning 
reinforced concrete tanks is the contact between 
the base slab and foundation soil. Both the load 
condition and the deformations depend directly on 
this issue and for large loads, they establish the 
foundation method or foundation input. The 
problems are often at the level of the slab because 
the soil-structure interaction differs from one case 
to the other, depending on openings sections of 
the items. Therefore, the deformations of a 
foundation slab depend not only on the features of 
the foundation land, but on the full assembly. For 
reinforced concrete tanks, the walls are often 
subjected by significant horizontal loads (such as 
for reservoirs), which complicates the stress 
distribution in the base slab. In Figure 1.1.1 there 
are the necessary data, as scheme, for sizing the 
foundation raft of a simple tank from reinforced 
concrete. It is to be noted that the diagram of 
bending moments M depends on their turn on the 
transmission of the stresses at the wall base. 
 

 
 

Figure 1.1.1 Layout of a base slab 
 

 
The transmission of loads to the foundation base 
can be made through a rigid or flexible foundation 
support. Simplified, the two cases are given in the 
figures 1.1.2 and 1.1.3, for a simple foundation raft 
as reinforced concrete plate. 
 

 
 

Figure 1.1.2 Rigid foundation support 
 
 

 
 

Figure 1.1.3 Flexible foundation support 
 

The notion of rigid or flexible foundation support is 
a system made of two elements with different 
rigidities. The transmission of the stress in the 
ground is made through a flexible support if the 
land is very loose or if the raft is very thin. 
Practically, the notion of "flexible" appears when 
one of the two components is much more 
deformable than the other under the same load. 
Simplified, for the usual base slabs (rectangular or 
circular) [7], it is recommended a rigidity index 
calculated with the relation: 
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Unde 
 
ν - coeficientul Poisson pentru materialul radierului 

sν  - coeficientul Poisson pentru terenul de fundare 

E – modulul de elasticitate al materialului radierului 
ES – Modulul de deformație liniară al terenului de 
fundare 
L – lungimea radierului 
B – lățimea radierului 
h – grosimea radierului 
 
pentru  

B
L

KG

8<  radierul poate fi considerat rigid, 

 iar pentru  

B
L

KG

8> radierul nu poate fi considerat rigid. 

 
Patul elastic ce constituie reazemul radierului se 
poate lua în calcul printr-o constantă elastică. 
Constanta elastică ce determină rigiditatea acestui 
reazem se determină în mod obișnuit empiric, sau 
prin extrapolarea unor încercări de teren la scară 
redusă.  
 
1.2 Modelarea reazemelor elastice ca mediu 
omogen de tip Boussinesq 
 
Mediul elastic omogen de tip Boussinesq 
reprezintă un prism plan sau spațial, omogen, cu 
caracteristicile de rigiditate, deformabilitate, 
plasticitate și portanță ale terenului de fundare. 
Transmiterea eforturilor în adândime se face după 
principiul semispațiului de adâncime infinită, acesta 
din urmă fiind de fapt o rețea de elemente finite. 
Un astfel de model se prezintă în figura 1.2.1, 
pentru o cuvă simplă din beton armat. 
 

 
 

Figura 1.2.1 Reazem elastic de tip Boussinesq 

Dimensiunile rețelei de elemente finite, precum și 
condițiile de margine, se aleg în funcție de 
complexitatea modelului. Este de preferat ca acest 
pat să fie destul de mare încât în zona reazemelor 
statice de pe contur să nu se resimtă influența 
cuvei in beton armat. Radierul cuvei, în exemplul 
de mai sus, este încastrat la nivelul cotei de 
fundare, în nodurile rețelei. 
Avantajele acestui model sunt precizia 
deformațiilor la nivelul radierului precum și starea 
de eforturi, foarte apropiată de cea reală. De 
asemenea se poate observa transmiterea 
încărcărilor la nivelul cotei de fundare prin 
distribuția eforturilor unitare (figura 1.2.2) în mediul 
discretizat.  

 

 
 

Figura 1.2.2 Eforturi unitare în terenul de fundare 
 

Prin analiza acestor diagrame se pot detecta 
zonele sensibile și eventualele cedări locale 
datorate concentrărilor de eforturi. 
În cazul în care există posibilitatea unui model de 
dimensiuni semnificative, coroborat cu o 
discretizare relativ fină, comportarea structurii sub 
acțiuni dinamice este apropiată de realitate și se 
pot realiza analize neliniare cu rezultate bune. În 
general masa patului de fundare este considerată 
nulă, lucru care conduce la o perioadă destul de 
exactă pentru suprastructură. În cazul analizelor 
neliniare se poate induce o stare de tensiune în 
masivul omogen ca stare inițială. 
 
În exemplul de mai sus radierul și pereții cuvei din 
beton armat sunt modelate cu ajutorul elementelor 
bidimensionale de tip placă subțire (shell). 
Dimensionarea cuvei rezultă din diagramele de 
eforturi (figura 1.2.3), iar verificarea terenului de 
fundare din diagramele de eforturi unitare aferente. 
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Where: 
 
ν - the Poisson coefficient for the raft material 

sν
 - the Poisson for the foundation land 

E - the elasticity module of the foundation raft 
material 
ES – the module of linear deformation of the 
foundation land 
L - foundation raft length 
B - foundation raft width 
h - foundation raft thickness 
 
for  

B
L

KG

8<  the raft can be considered rigid, 

and for 

B
L

KG

8>  the raft cannot be considered rigid. 

 
The elastic bed that constitutes the slab’s 
baseboard can be considered by an elastic 
constant. The elastic constant which determines 
the rigidity of this baseboard usually is determined 
empirically, or by extrapolating some load trials on 
low scale.  
   
1.2  Modeling the elastic support as Boussinesq 
- type homogenous environment 
 
The Boussinesq homogenous elastic environment 
represents a flat or spatial prism, homogenous, 
with the rigidity, deformability, plasticity and bearing 
features of the foundation land. The transmission 
of the efforts in depth is made on the semi-spatial 
principle of infinite depth, the latter being actually a 
network of finite elements. Such a model is given 
in Figure 1.2.1 for a simple reinforced concrete 
tank. 
 

 
 

Figure 1.2.1 Boussinesq elastic baseboard 

The dimensions of the network of finite elements, 
as also the edge conditions, are chosen depending 
on the model complexity. It is to prefer for this bed 
to be sufficiently large so that in the area of the 
static supports from the contour, the influence of 
the tank in reinforced concrete will not be felt. The 
tank base slab, in the above example, is 
embedded at the foundation level, in the network 
joints. 
The advantages of this model are the precision of 
deformation on raft level and the stress distribution, 
very close to the real one. Also, one can notice the 
transmission of the loads at the foundation level by 
distribution of unitary efforts (figure 1.2.2) in the 
discretized environment.  

 

 
 

Figure 1.2.2 Stress in the foundation land 
 

By the analysis of these diagrams, we can notice 
sensitive areas and potential local egresses due to 
effort concentrations. 
If there is the possibility of a model of significant 
sizes, corroborated with a relatively smooth 
discretization, the behavior of the structure under 
dynamic loads is close to the reality and non-linear 
analyses may be performed with goods results. 
Generally, the mass of the foundation bed is 
considered null, which leads to a period fairly exact 
for the superstructure. For non-linear analyses, 
there can be induced a tension load in the 
homogenous solid as initial condition. 
 
In the above example, the foundation raft and the 
walls of the reinforced concrete tank are modeled 
by means of bi-dimensional items of thin plate type 
(shell). The sizing of the tank results from the 
internal force diagrams (figure 1.2.3), and checking 
of the foundation land from the related diagrams of 
stresses. 

Boussinesq elastic support 

Reinforced 
concrete tank 

Homogenous solid media 
E, ע 
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Figura 1.2.3 Diagrame de încovoiere 
 în pere ți și radier 

 

Principalul dezavantaj al acestei modelări este 
dificultatea realizării elementelor de tip solid în 
cazul structurilor complicate. Pentru formele 
complexe pot apare discontinuități între elementele 
de tip placă și cele de tip solid, lucru care conduce 
la neconvergențe și deci erori semnificative. O altă 
problemă este chiar interațiunea radier-teren de 
fundare care neglijează frecările la nivelul tălpii din 
beton armat. Pentru încărcări preponderent 
gravitaționale erorile sunt neglijabile, în schimb 
stabilitatea structurii trebuie tratată separat. Aceste 
lucruri pot fi corectate prin introducerea unor funcții 
ce caracterizează deformații, rigidități și rotiri ca și 
condiții de margine la nivelul radierului, dar 
aparatul matematic și implicit algortmul de calcul 
devine extrem de complicat. 
 
1.3 Modelarea reazemelor elastice ca pat 
elastic 
 
Patul elastic este mai cunoscut în practică sub 
denumirea de mediu elastic Winkler. Modelul 
presupune introducerea unor resoarte de rigiditate 
k la partea inferioară a radierului. Aplicarea acestui 
model pentru radiere este de fapt o extrapolare a 
conceptului de ”grindă pe mediu elastic” și 
pornește de la premiza că grinda/elementul de 
placă este nedeformabil în secțiune transversală, 
calculul fiind efectuat în plan. Schematizarea 
acestui tip de reazem, pentru o cuvă din beton 
armat, se prezintă în figura 1.3.1. 

 
Figura 1.3.1 Cuv ă pe mediu Winkler 

Principalul avantaj al acestui reazem este 
simplitatea utilizării acestuia în calculele practice 
de dimensionare. Practic singura necunoscută este 
rigiditatea k care, pentru un calcul spațial, trebuie 
introdusă după cele trei direcții ale spațiului. 
Atribuirea elemntelor de tip resort compresibil se 
poate face distribuit pe suprafața inferioară a 
radierului sau ca resoarte individuale în nodurile 
rețelei de discretizare. 
Prin definiție, coeficientul de pat sau de reacție k 
este raportul dintre presiunea exercitată asupra 
unui mediu elastic într-o secțiune și tasarea 
aferentă 

u
p

k = , 

unde k este rigiditatea resortului, p presiunea 
exercitată de elementul de construcție, iar u 
tasarea în secțiunea de calcul. 
 
Valorile acestui coeficient se pot calcula empiric în 
funcție de încercările de teren cu placa rigidă [8] 
sau pur empiric. În tabelul 1.3.1 se prezintă câteva 
valori orientative pentru o placă cu latura de 30 cm. 
Valoarea finală a rigidității se obține prin corecții de 
lungime, respectiv lățime, în funcție de 
dimensiunile elementului de construcție. 

 

Tabel 1.3.1 Valori orientative pentru K S  
(plac ă rigid ă 30x30 cm) 

 
Denumire p ământ  Ks [daN/cm 2] 

Nisip afânat 1-2 

Nisip cu îndesare mijlocie 4-8 

Nisip îndesat 10-20 

Argilă plastic vârtoasă 1.5-3 

Argilă tare 5-10 

 

Empiric, autorul propune trei relații de calcul pentru 
coeficientul de pat, relații formulate de 
Ghersevanov, Vesić și Kögler-Scheidig. 
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după Ghersevanov, unde: 
 
E – modulul de deformație liniară a pământului 
Eb – modulul de elasticitate a betonului din fundație 
I – momentul de inerție al secțiunii transversale 
ν – coeficientul lui Poisson 
B – lățimea secțiunii transversale a fundației 
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după Vesić, unde: 
E – modulul de deformație liniară a pământului 
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Figure 1.2.3 Bending diagrams in walls  
and base slab 

 

The main disadvantage of this modeling is the 
difficulty to perform solid-type items for 
complicated structures. For complex forms, there 
may appear discontinuities between plate and solid 
type items, which leads to inconsistencies and 
therefore to significant errors. Another problem is 
just the slab – soil foundation interaction, which 
neglects the friction at the level of the reinforced 
concrete base. For preponderantly gravitational 
loads, the errors are negligible, while the stability of 
the structure should be dealt with separately. 
These things can be corrected by introducing 
certain functions that characterize deformities, 
rigidities and circumvolutions as edge conditions at 
the raft level, but the mathematical device and 
implicitly the calculation algorithm becomes 
extremely complicated. 
 
1.3  Modeling the elastic supports as elastic bed 
 
The elastic bed is more known in practice under 
the name of Winkler elastic media. The model 
assumes the insertion of some k rigidity springs in 
the lower raft side. The application of this model for 
base slabs is actually an extrapolation of the 
concept of "beam on elastic media" and it starts 
from the premise that the beam/ plate item is not 
deformable in cross section, the calculation being 
made in plan. The layout of this type of baseboard, 
for a reinforced concrete tank, is given in figure 
1.3.1. 

 

Figure 1.3.1 Tank on Winkler media 

The main advantage of this support is the simplicity 
in using it in practical dimensioning calculations. 
Basically, the only unknown is the k rigidity which, 
for a spatial calculation, should be introduced after 
the three space directions. The assignment of 
compressible spring items can be made 
distributable on the lower surface of the foundation 
raft or as individual springs in the nodes of the 
discretization network. 
By definition, the bed or k reaction coefficient is the 
ratio between the pressure exerted over an elastic 
media in a section and the related compaction  

u
p

k =  

where k is the spring rigidity, p is the pressure 
exerted by the construction item and u is the 
compaction from the calculation area. 
 
The values of this coefficient can be empirically 
calculated based on soil invstigation with rigid plate 
[8] or simply empirical. In table 1.3.1 there are 
given a few illustrative values for a plate with the 
side of 30 cm. The final value of rigidity is obtained 
by corrections of length and width, depending on 
the sizes of the construction item. 
 

Table 1.3.1 Illustrative values for K S  
(rigid plate 30x30 cm) 

 
Ground name  Ks [daN/cm 2] 

Loose sand 1-2 

Sand with medium compaction 4-8 

Compacted sand 10-20 

Plastic virtuous clay 1.5-3 

Hard clay 5-10 

 

Empirically, the author suggests three calculation 
relations for the bed coefficient, relations created 
by Ghersevanov, Vesić and Kögler-Scheidig. 
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after Ghersevanov, where: 
 

E - the module of ground linear deformation 
Eb – the elasticity module of the foundation 
concrete 
I - the inertia moment of the cross section 
 ν - the Poisson coefficient 
B - width of the foundation cross section 
 

21
4

21

650 /

b
S )

IE
BE

(
E.

K
⋅

⋅⋅
ν−
⋅= , 

after Vesić, where: 
 

E - the module of ground linear deformation 

Winkler elastic supports 

Reinforced  
concrete tank 

Elastic springs with rigidity k 
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Eb – modulul de elasticitate a betonului din fundație 
I – momentul de inerție al secțiunii transversale 
ν – coeficientul lui Poisson 
B – lățimea secțiunii transversale a fundației 
 

d/)M(KS ⋅α= , 

după Kögler-Scheidig (suprafață circulară sau 
pătrată),  
 
unde: 
 
d – diametrul suprafeței circulare sau aria 
pătratului 
α – coeficient variabil în funcție de grosimea 
stratului compresibil (α=3 pentru adâncimea d și 
α=2 pentru d=∞) 
 
De asemenea rigiditatea patului elastic poate fi 
determinată prin comparații cu alte modele sau 
iterativ. Analitic, se poate stabili o comportare a 
radierului, rigiditata resoartelor fiind raportul dintre 
încărcarea la nivelul terenului de fundare și 
deformația nodală. Acest procedeu (exemplificat 
prin figura 1.3.2. prin valori aleatorii) conduce la 
resoarte de rigidități diferite, care trebuie aplicate 
în nodurile rețelei de discretizare. Principalul 
dezavantaj al acestui procedeu analitic este 
imposibilitatea aplicării sale pentru modele 
structurale complexe ce conțin vute, grinzi de 
rigidizare și încărcări asimetrice. 
Modelul descris mai sus poate conduce la erori 
semnificative în cazul cuvelor din beton armat sau 
radierelor cu încărcări distribuite uniform atât în 
cazul stării de eforturi cât și în cazul tasărilor. 
Aceste lucruri vor fi detaliate în cele ce urmează, 
prin aplicații practice. 
 

 
 

Figura 1.3.2 Determinarea analitic ă a rigidit ății 
resoartelor 

1.4  Modelarea reazemelor elastice prin 
metoda Pasternak-Kerr modificat ă 
 
Reazemul elastic de tip Pasternak-Kerr este un 
model Winkler căruia i se adaugă un strat rigid 
pentru preluarea forfecărilor. Astfel terenul de 
fundare se transformă în două straturi 
compresibile, de grosimi h1 respectiv h2, cu 
modulele de deformație liniară Es1 și Es2 și 
coeficienții lui Poisson  νs1 și νs2 (figura 1.4.1). 
Cele două straturi pot ține cont de stratificația reală 
a terenului de fundare sau pot fi unitare pentru un 
mediu omogen. 
 

 
 
Figura 1.4.. Reazem elastic Pasternak-Kerr modificat  
 
Modelul necesar schemei statice de dimensionare 
se prezintă în figura 1.4.2. Cele două straturi ale 
terenului de fundare se modelează ca pat elastic 
din resoarte compresibile, iar suprafața de 
separație dintre cele două ca un element subțire 
de tip placă și rigiditatea secțiunii G. 
 

 
 
Figura 1.4.2 Model pentru reazem elastic Pasternak-K err 
modificat 

 
Avantajele acestui tip de rezemare elastică sunt 
distribuția apropiată de cea reală a eforturilor în 
radierul cuvei din beton armat și simplitatea 
modelului. Având în vedere că rigiditatea primului 
strat de resoarte trebuie doar să asigure 
transmiterea eforturilor la elementul de separație 
de rigiditate G, acesta poate fi modelat prin 
resoarte, elemente de legătură de tip link sau chiar 
elemente rigide verticale de tip bară. Un exemplu 
pentru o schemă statică deformată se prezintă în 
figura 1.4.3 stratul compresibil de rigiditate k1 (sub 
radier) s-a modelat prin elemente de tip link și 
rigiditate kl aplicate în nodurile rețelei de 
discretizare. Stratul de separație G este format 
dintr-un element tip placă subțire dintr-un material 
cu modulul de elasticitate echivalent rigidității G. 
Stratul al doilea este reprezentat de un pat elastic 
din resoarte distribuite pe suprafață de rigiditate k. 
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Eb – the elasticity module of the foundation 
concrete 
I - the inertia moment of the cross section 
 ν - the Poisson coefficient 
B - width of the foundation cross section 
 

d/)M(KS ⋅α= , 

after Kögler-Scheidig (circular or square surface),  
 
where: 
 
d - the diameter of the circular surface or square 
area 
α – variable coefficient depending on the thickness 
of the compressible layer (α=3 for depth d and α=2 
for d=∞) 
 
Also, the elastic bed rigidity can be determined by 
comparison with other models or an iterative 
manner. Analytically, it can be established a slab 
behavior, the rigidity of the springs being the ratio 
between the load at the foundation land level and 
the nodal deformation. This process (illustrated in 
figure 1.3.2 by random values) leads to springs of 
different rigidities, which should be applied in the 
nodes of the discretization network. The main 
disadvantage of this analytic process is the 
impossibility to apply it for complex structural 
models that contain haunches, reinforcing beams 
and asymmetric loads. 
The aforementioned model may lead to significant 
errors in case of the reinforced concrete tanks or 
foundation slabs with loads distributed equally both 
for effort condition and for compactions. These 
things will be detailed in the following, by practical 
applications. 
 

 
 

Figure 1.3.2 Analytical determination of the spring  
rigidity 

1.4  Modeling the elastic support by the 
modified Pasternak-Kerr method 
 
The elastic support of Pasternak-Kerr type is a 
Winkler model to which it is added a rigid layer to 
take-over the shearing. Hence, the foundation land 
is transformed in two compressible layers, with 
thickness h1 and h2, with modules of linear 
deformation Es1 and Es2 and the Poisson 
coefficients νs1 and νs2 (figure 1.4.1.). The two 
layers may take into account the real stratification 
of the foundation land or they can be unitary for a 
homogenous media. 
 

 
 

Figure 1.4.1 Modified Pasternak-Kerr elastic support  
 
The model necessary for the static sizing scheme 
is given in figure 1.4.2. The two layers of the 
foundation land are modeled as elastic bed from 
compressible only springs and the separation 
surface between the two as a thin plate item and G 
section rigidity. 
 

 
 
Figure 1.4.2 Model for modified Pasternak-Kerr 
elastic support 

 
The advantages of this type of elastic baseboard 
are the distribution close to the real one of the 
stresses in the base slab of the reinforced concrete 
tank and the model simplicity. Considering that the 
rigidity of the first layer of springs should only 
ensure the transmission of stress to the separation 
item of G rigidity, this can be modeled by springs, 
connection items of link type or even vertical rigid 
items of bar type. An example for a static deformed 
scheme is given in figure 1.4.3 where the 
compressible layer of rigidity k1 (under the raft) 
was modeled by link type items and rigidity kl 
applied in the nodes of the discretization network. 
The separation layer G is made of a thin plate item 
from a material with elasticity module equivalent to 
G rigidity. The second layer is represented by an 
elastic bed from springs distributed on the surface 
with rigidity k.  

Model for modified Pasternak-Kerr elastic baseboard 

Modified Pasternak-Kerr elastic support 
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În acest exemplu grosimile stratului sunt unitare. 
Principiul matematic și modul de calul al rigidităților 
se vor descrie la punctul 2 al prezentei lucrări. 
 

 
Figura 1.4.3. Cuv ă din beton armat pe mediu 
Pasternak-Kerr modificat – Schem ă static ă deformat 

 
2. Modelul Pasternak-Kerr modificat 
 
2.1 Principiu matematic 
 
Modelul Pasternak-Kerr este o extensie a 
modelului de fundare Pasternak și este format din 
două straturi despărțite de o suprafață de 
separație. Pentru a deduce relațiile de calcul ale 
rigidităților se pleacă de la un caz simplu și anume 
o placă solicitată de încărcarea p (figura 2.2.1.). 
 

 
 

Figura 2.2.1 Model Pasternak-Kerr 
 

Acceptând schematizarea de mai sus, se pot scrie 
următoarele două ecuații [4], prin referire la 
modelul Vlasov: 

 

wGwkp
c
G

p)
c
k

( 221 ∇⋅−⋅=∇⋅−⋅+  (1) 

 
unde w reprezintă deplasarea nodală 
 

)z()y,x(w)z()y,x(w)z,y,x(w 2211 φ⋅+φ⋅=    (2)  
 
unde φ1 și φ2 sunt funcții ce țin cont de forma 
deformaţiei în cazul rotirii nodurilor rețelei. 
 

Urmărind dezvoltarea ecuațiilor [4] se deduc 
următoarele relații: 
 

2
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k

⋅γ⋅ν−⋅
⋅γ+⋅γ⋅⋅γ⋅γ⋅=  

unde: 
γ - este un coeficient determinat experimental 
pentru variația funcțiilor φ în funcție de 
deformabilitatea terenului [5] 
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cu notațiile din figura 1.4.1. 
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de asemenea, cu notațiile din figura 1.4.1. 
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Rigiditatea c a primului strat de resoarte pentru 
terenuri argiloase și granulare bine compactate ia 
în general valoarea (detalii în [9], [10]): 

 
c = 3k 

 
Conform [2], rigiditatea c a primului strat de 
resoarte, notat acolo cu ku, se poate calcula astfel: 
 
ku ≤ Gs2, unde s este dimensiunea minimă a 
elementului finit de discretizare din radierul din 
beton armat 
 
De notat faptul că valorile k și G se pot aplica 
uniform pe suprafață în timp ce ku trebuie introdus 
în nodurile rețelei prin resoarte nodale. De 
asemenea, autorii [2] recomandă studii 
suplimentare pentru calculul mai exact al acestei 
constante. 

 
2.2 Modelare structural ă 
 
Având în vedere că principalul avantaj al acestui 
reazem elastic este modelul structural simplu de 
construit, e foarte important ca relațiile de calcul 
prezentate la punctul anterior să fie practice 
modelării uzuale, folosind programe automate de 
calcul. Prin urmare se pune problema evidențierii 
unor recomandări de modelare și calcul pentru 
cuvele din beton armat, care este de altfel obiectul 
lucrării.  
Pentru exemplificare se folosește programul de 
calcul structural SAP 2000, cu schema statică din 
figura 2.2.1. În cele ce urmează se prezintă 
elementele componente și posibilitățil de modelare. 
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In this example, the thicknesses of the layer are 
unitary. The mathematical principle and the way of 
calculating rigidities will be described in section 2 
of this work. 

 
Figure 1.4.3 The tank of reinforced concrete on 
modified Pasternak-Kerr media - Deformed static 
scheme 

 
2. The modified Pasternak-Kerr model 
 
2.1  Mathematical principle 
 
The Pasternak-Kerr model is an extension of the 
Pasternak foundation model and it is made of two 
layers separated by a separation surface. In order 
to deduce the calculation relations of the rigidities, 
a simple case is taken - i.e. a plate stressed by the 
load p (figure 2.2.1.). 
 

 
 

Figure 2.1.1 The Pasternak-Kerr model 
 

By accepting the above layout, the following 
equations can be described [4] by reference to the 
Vlasov model: 

 

wGwkp
c
G

p)
c
k

( 221 ∇⋅−⋅=∇⋅−⋅+     (1)  

where w represents the nodal movement 
 

)z()y,x(w)z()y,x(w)z,y,x(w 2211 φ⋅+φ⋅=        (2)  
 
where φ1 and φ2 are functions that consider the 
form of the deformation in case of network node 
rotation. 

Following the development of the equations [4], the 
following relations are deduced: 
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where: 
γ - is an experimentally determined coefficient for 
the variation of φ functions  depending on land 
deformability [5] 
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with the notations from figure 1.4.1. 
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also, with the notations from figure 1.4.1. 
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The rigidity c of the first spring layer for clayey and 
granular well compacted lands generally takes the 
value (details in [9], [10]): 

 
c = 3k 
 

According to [2], the rigidity c of the first spring 
layer, noted there with ku, it can be calculated as 
follows: 
 
ku ≤ Gs2, where s is the minimum size of the final 
discretization item from the reinforced concrete 
foundation raft 
 
Note that the values k and G can be equally 
applied on the surface while ku should be inserted 
in the network nodes by nodal springs. Also, the 
authors [2] recommend additional surveys for a 
more precise calculation of this constant. 

 
2.2  Structural modeling 
 
Having in consideration that the main advantage of 
this elastic support is the structural model simple to 
build, it is highly important for the calculation 
relations presented in the previous section to be 
practical to usual modeling, using automatic 
calculation software. Therefore, the issue appears 
top evidence certain modeling and calculation 
recommendations for reinforced concrete tanks, 
which is also the subject matter of the work.  
For illustration, it is used the structural calculation 
software SAP 2000, with the static scheme from 
figure 2.2.1. In the following, there are presented 
the components and the modeling possibilities. 

Model for modified Pasternak-Kerr elastic support 
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Figura 2.2.1 Model structural cu reazem Pasternak-
Kerr modificat  

 
 

În figura 2.2.1 se pot observa următoarele 
elemente: 
• Cuva din beton armat, construită din elemente tip 
placă subțire (SHELL) din beton armat. Asupra 
elmentelor nu s-au aplicat constrângeri, deși 
pentru radier și pereți se folosesc în mod uzual 
elementele de tip placă (PLATE) ce preiau doar 
eforturi de încovoiere. 
• Primul strat de resoarte s-a modelat folosind 
elemente de tip link (legătură). Aceste elemente se 
aplică în nodurile rețelei și unesc două puncte în 
spațiu. În cazul de față, pentru încărcări statice 
gravitaționale respectiv orizontale simetrice 
(presiuni uniforme pe pereți, din interior spre 
exterior), nu contează distanța fizică dintre cele 
două noduri legate. Efortul și deplasarea se 
transmit liniar prin rigiditatea definită de la primul 
nod spre al doilea. Definirea acestor elmente de 
legătură se face prin intermediul celor două 
ferestre de mai jos. Pentru analizele neliniare se 
pot defini și alți parametri precum amortizarea sau 
P-Delta sau se poate adăuga masă pentru analize 
modale. 

 

 
 

• Stratul de separație ce asigură legătura între cele 
două straturi de resoarte, modelat printr-un 
element de tip placă, de grosime 10 cm în cazul de 
față. Calculele arată că grosimea efectivă a acestui 
element nu influențează semnificativ calculul, 
autorul recomandă însă o grosim de 1/3 din 
grosimea radierului din beton armat. Rigiditatea G 
se poate introduce prin constantele de material. În 
cazul de față s-a calculat modulul lui Young (E) 
pentru G rezultat din relația prezentată la punctul 
anterior. Elementul de tip placă se recomandă a fi 
prelungit în afara laturilor radierului cuvei cu L, 
unde L este lungimea laturii cuvei. În cazul în care 
modelul structural devine încărcat, pentru structuri 
simetrice se poate reduce la L/2 fără erori 
semnificative. Desigur, acest model poate fi luat în 
considerare doar în cazul în care terenul de 
fundare nu prezintă discontinuități. Opțional, pe 
conturul elementului de separație se pot pune 
reazeme articulate pentru evitarea 
nconvergențelor. În cazul în care încărcările nu 
sunt simetrice, deplasările orizontale ale stratului 
de separație dintre cele două paturi de resoarte 
pot afecta starea de deformație cu până la 200%. 
În cazul în care se poate adopta lungimea L în 
jurul cuvei, aceste reazeme nu afectează 
deformația sau starea de eforturi din radierul cuvei. 
•  Al doilea strat de resoarte, sub suprafața de 
separație – practic rezemarea întregului ansamblu. 
Rigiditatea k a acestor resoarte se poate calcula cu 
relația de la punctul anterior și poate fi definită ca 
pat elastic pe suprafață sau nodal. De notat faptul 
că acest pat se repartizează pe întreaga suprafață 
a stratului de separație.  
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Figure 2.2.1 Structural model with modified 
Pasternak-Kerr support 

 
In figure 2.2.1, the following items can be 
observed: 
• The reinforced concrete tank, built from shell 
elements from reinforced concrete. No constraints 
were applied on the items, although for the slab 
there are usually used plate items that take-over 
only bending efforts. 
• The first layer of springs was modeled by using 
link elements. Such items are applied in the 
network nodes and unite two points in space. In 
this case, for gravitational static loads, respectively 
symmetric horizontal loads (uniform pressures on 
the walls, from inside to outside), the physical 
distance between the two connected nodes does 
not count. The effort and movement are 
transmitted linearly by the rigidity defined from the 
first node to the second. The defining of these link 
items is made by means of the two windows below. 
For non-linear analyses, there may be also defined 
other parameters, such as amortization or P-Delta, 
or mass can be added for modal analyses. 

 

 

 
 
• The separation layer that ensures connection 
between the two layers of springs, modeled by a 
plate item, of thickness 10 cm in this case. The 
calculations show that the effective thickness of 
this item does not have a significant influence on 
the calculation, but the author recommends a 
thickness of 1/3 of the thickness of the reinforced 
concrete foundation slab. The rigidity G may be 
inserted by the material constants. In this case, the 
Young module (E) was calculated for G resulted 
from the relation given in the previous point. The 
plate item is recommended to be extended beyond 
the sides of the tank foundation with L, where L is 
the length of tank side. Should the structural model 
becomes loaded, for symmetrical structures, one 
can reduce to L/2 without significant errors. Of 
course, this model can be only considered if the 
foundation soil does not present discontinuities. As 
an option, articulated supports may be put on the 
separation item contour in order to avoid 
inconsistencies. If the deformations are not 
symmetrical, the horizontal movements of the 
separation layer between the two spring beds may 
affect the deformation status with up to 200%. If 
the length L can be adopted around the tank, such 
supports are not affecting the deformation or the 
effort condition from the tank raft. 
•  The second spring layer, under the separation 
surface - practically the propping of the full 
assembly. The rigidity k of such springs can be 
calculated with the relation from the previous point 
and it can be defined as elastic bed on surface or 
nodal bed. Note that this bed is divided throughout 
the surface of the separation layer.  
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În cazul încărcărilor oriontale nesimetrice trebuie 
acordată o atenție sporită rigidității după 
componentel orizontale ale axelor sistemului.  

 
2.3 Calibrarea modelului 
 
Deși relațiile enunțate la punctul 2.1., aplicate 
modelului prezentat la punctul 2.2., au o formă 
relativ simplă, rezultatele acestora trebuie 
comparate cu un model acceptat ca fiind corect. 
Modelul structural considerat corect și care 
îndeplineșțte rigorile unor cazuri de proiectare 
uzuale este cel prezentat la punctul 1.2., adică un 
mediu solid, elastic, omogen, de tip Boussinesq.  
Datele de intrare comune sunt, pe lângă 
proprietățile identice de material și geometria 
identică a cuvei din beton armat, principalele 
proprietăți ale terenului de fundare, E și ν (modulul 
de deformație liniar și coeficientul Poisson). Alte 
caracteristici necesare se pot determina prin relații 
empirice, pornind de la acești parametri. La acest 
punct se vor prezenta recomandări privind 
corecțiile necesare pentru relațiile de calcul 
enunțate la punctul 2.1. În cadrul punctului 3 se vor 
face comparațiile pentru comportările numerice în 
detaliu ale celor două modele. În cele ce urmează 
se prezintă variațiile constantelor (figura 2.3.1., 
2.3.2.), respectiv calibrarea relațiilor folosind 
modelul descris la punctul 1.2. ca reper. 
 

 
 

Figura 2.3.1 Varia ția constantei elastice k [kN/m 2] 
 

NOTĂ: 
 
Constanta k s-a calculat cu relația de mai jos, 
pentru γ=1, respectiv grosimile straturilor unitare: 
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Figura 2.3.1 Varia ția constantei G [kN/m 2] 
 

Constanta G s-a calculat cu relația de mai jos, 
pentru γ=1, respectiv grosimile straturilor unitare: 
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Conform principiului pentru reazemul de tip 
Pasternak-Kerr prezentat la punctul 2.1., sunt 
necesare valorile a trei constante: c, G, k. Datele 
de intrare sunt Es=30000 kN/m2 și ν = 0,35. 
Utilizând relațiile de mai sus obținem: 

 
k = 44700 kN/m3 

G = 3424 kN/m2 
c = 0,5 x 0,5 x G = 856 kN  

 
(pentru rețea de elemente finite cu latura de 0,5 m) 
 
Pentru o cuvă din beton armat cu dimensiunile      
5 x 5 x 5 m, grosimi de pereți 20 cm, iar 30 cm 
pentru radier, solicitată de o presiune uniform 
distribuită de 50 kN/m2 la pereți și radier (la pereți 
din interior spr exterior iar la radier gravitațional) s-
au obținut următoarele rezultate, deplasări și efort 
principal de încovoiere: 

 

 
 

Figura 2.3.2 Deplas ări în noduri –  
reazem elastic Boussinesq 
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For non-symmetrical horizontal loads, increased 
attention should be given to the rigidity of the 
horizontal components of the system axes.  
 
2.3  Model calibration 
 
Although the relations given in section 2.1, applied 
to the model presented in section 2.2, have a 
relatively simple form, their results should be 
compared with a model accepted as being correct. 
The structural model considered correct and 
fulfilling the conditions of some usual design cases 
is the one presented in section 1.2, i.e. a solid, 
elastic, homogenous, Boussinesq media.  
The common input data are, aside the identical 
properties of material and the identical geometry of 
the reinforced concrete tank, the main properties of 
the foundation land, E and ν (the linear 
deformation module and the Poisson coefficient). 
Other required features can be determined by 
empirical relations, starting from these parameters. 
At this point, recommendations will be made on the 
necessary corrections for the calculation relations 
given in section 2.1. Within section 3, comparison 
will be made for the numeric behavior in detail of 
the two models. In the following, it is given the 
variations of the constants (figure 2.3.1, 2.3.2), 
respectively the calibration of the relations by using 
the model described in section 1.2 as benchmark. 

 

 
 
Figure 2.3.1 The variation of the elastic constant k 
[kN/m 2] 

 
NOTE: 
 
The constant k was calculated with the below 
relation, for γ=1, respectively the thicknesses of the 
unitary layers: 
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Figure 2.3.1 The variation of the constant G [kN/m 2] 

 
The constant G was calculated with the below 
relation, for γ=1, respectively the thicknesses of the 
unitary layers: 
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According to the principles for Pasternak-Kerr 
support presented in section 2.1, the values of 
three constants are required: c, G, k. The input 
data are Es=30000 kN/m2 and ν = 0.35. By using 
the above relations we obtain: 

 

k = 44700 kN/m3 

G = 3424 kN/m2 

c = 0.5 x 0.5 x G = 856 kN  
 

(for the network of finite items with the side of      
0.5 m) 
For a reinforced concrete tank with the sizes          
5 x 5 x 5 m, wall thickness 20 cm and for the raft 
30 cm, stressed by a uniformly distributed pressure 
of 50 kN/m2 on walls and raft (on walls from inside 
towards outside and on gravitationally for the raft), 
the following results, displacements and main 
bending forces have been obtained: 
 

 
 

Figure 2.3.2 Displacemnts in nodes - Boussinesq 
elastic support 

Raft axis 
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Figura 2.3.3 Momente încovoietoare în noduri – 
reazem elastic Boussinesq 

 

 
 

Figura 2.3.4 Deplas ări în noduri – reazem Pasternak-
Kerr modificat 

 

 
 

Figura 2.3.5 Momente încovoietoare în noduri – 
reazem elastic Boussinesq 

 
Analizând figurile de mai sus se observă o 
suprafață de rezemare mult mai rigidă pentru 
modelul Pasternak-Kerr modificat, lucru ce 
conduce la deplasări mult mai mici (cu aproximativ 
64%) și eforturi de încovoiere mai mari. În cazul 
patului simplu elastic de tip Winkler s-au observat 
diferențe procentuale similare, în schimb diagrama 
de încovoiere avea altă distribuție. Pentru a 
corecta valorile constantelor k și G, se determină 
iterativ γ = 0,8155 și se adaugă un coeficient de 
reducere a = 0,312. Astfel, formulele de calcul 
devin: 
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Pentru γ = 0,8155 și a = 0,312 
 

Pentru cele enunțate mai sus, se obțin valori noi 
pentru eforturi și deplasări (figurile 2.3.6.și 2.3.7.): 

 
 

 
 

Figura 2.3.6 Deplas ări în noduri – reazem Pasternak-
Kerr modificat – calibrat 

 

 
 

Figura 2.3.7 Deplas ări în noduri – reazem Pasternak-
Kerr modificat – calibrat 

 
Se observă diferențe mici între deplasările 
calculate (aproximativ 1%) și o diagramă de 
momente încovoietoare mai apropiată de modelul 
luat ca reper. Este de notat faptul că valoarea 
extremă a momentului încovoietor depinde de 
gradul de încastrare al pereților în radier precum și 
de secțiunile elementelor. De asemenea, variația 
parametrului γ poate fi obiectul unui studiu viitor, 
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Figure 2.3.3 Bending forces in nodes - Boussinesq 
elastic support 

 

 
 

Figure 2.3.4 Displacements in nodes - modified 
Pasternak-Kerr support 

 

 
 

Figure 2.3.5 Bending forces in nodes - Boussinesq 
elastic supports 

 
By analyzing the above figures, it is observed a 
baseboard surface a lot more rigid for the modified 
Pasternak-Kerr model, which leads to much 
smaller displacements (with approximately 64%) 
and higher bending forces. For the elastic Winkler 
simple bed, similar percentage differences have 
been observed, in exchange the bending diagram 
has other distribution. In order to correct the values 
of the constants k and G, it is determined iteratively 
γ = 0.8155 and a reduction coefficient a = 0.312 is 
added. Hence, the calculation formulas 
become:
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For γ = 0.8155 and a = 0.312 
 

For the aforementioned, new values are obtained 
for efforts and movements (the figures 2.3.6 and 
2.3.7): 

 

 
 

Figure 2.3.6 Displacements in nodes - modified 
Pasternak-Kerr support - calibrated 

 

 
 

Figure 2.3.7 Bending forces in nodes - modified 
Pasternak-Kerr support – calibrated 

 
There are observed small differences between the 
calculated movements (approximately 1%) and a 
diagram of bending moments closer to the model 
taken as benchmark. Note that the extreme value 
of the bending moment depends on the embedding 
of the walls into the base slab as also the item 
sections. Also, the variations of the parameter γ 
can be the object of a future study, which to 
consider the way the efforts are transmitted to the 
tank foundation slab. 

Raft axis 

Raft axis 

Raft axis 

Raft axis 

Raft axis 
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studiu care să țină cont de modul de transmitere a 
eforturilor la radierul cuvei. 
Prin procesul iterativ de calcul s-a constatat că un 
pat de rezemare sub radier cu rigiditatea c = 3k 
este mult prea rigid și modifică semnificativ starea 
de eforturi în radier. De asemenea se observă că 
un coeficient de pat de tip Winkler este aproximativ 
egal cu suma dintre c și k. Stratul de separație G 
oferă o distribuție a eforturilor de încovoiere în 

radier apropiată de reperul considerat – mediul 
elastic omogen de tip Boussinesq. 
Prin procesul de dimensionare se urmărește 
stabilirea dimensiunilor optime pentru secțiunile de 
calcul, astfel trebuie ca relațiile și corecțiile de mai 
sus să ofere o comportare bună și pentru 
modificarea datelor de intrare. 
. 
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By the iterative calculation process, it was 
determined that a elastic bed under the slab with 
rigidity c = 3k is way too rigid and it significantly 
modifies the stress distribution into the base plate. 
Also, it is noticed that a bed coefficient of Winkler 
type is approximately equal with the sum between 
c and k. The separation layer G offers a distribution 
of the bending forces in the base plate close to the 

considered benchmark - the homogenous elastic 
media of Boussinesq type. 
By the dimensioning process it is sought to 
establish the optimum sizes for the calculation 
sections, therefore the relations and corrections 
outlined above should offer a good behavior and 
the input data should be modified.  
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