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Investe şte în OAMENI! 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Editorial Editorial Editorial Editorial     
Proiectul PRACTICOR, Reţea transna ţional ă educational ă privind orientarea, consilierea şi 
practica pentru carier ă, corelate cu pia ţa muncii, în societatea cunoa şterii – PRACTICOR 
Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/48816, derulat în perioada 2010-2013 în parteneriat între 
Universitatea Politehnică Timişoara, Universitatea din Piteşti, SC ISPE SA şi Institutul IPA-
Fraunhofer din Stutgart-Germania, a avut ca obiectiv major revitalizarea stagiilor de practică pentru 
studenţii celor două universităţi şi propunerea unui model inovativ adaptat cerinţelor actuale ale 
pieţei globalizate a forţei de muncă.  

Echipa de proiect si-a propus pornind de la complementaritatea şi comuniunea de interese şi 
scopuri, să ofere şanse sporite de acces la locuri de muncă sustenabile pentru tinerii absolvenţi, 
spre domenii prioritare, europene, precum cele legate de industriile energetică, de transporturi şi 
de tehnologii avansate destinate protejării mediului şi asigurării armoniei de evoluţie în spatiul 
transnaţional al societăţii aflate în proces de dezvoltare durabilă. 

În cadrul proiectului, SC ISPE SA a avut rol de partener de proiect, prin aceasta aducându-şi 
contribuţia la creşterea vizibilităţii stagiilor de practică în rândul studenţilor şi a cadrelor didactice. 
De asemena a îndeplinit rolul de partener de practica pentru studenţii celor două universităţi 
româneşti de tradiţie şi de prestigiu. Cei 27 de specialişti  ai SC ISPE SA, instruiţi şi atestaţi în 
cadrul proiectului pentru competenţele de formatori – tutori, au realizat în primii doi ani de derulare 
a proiectului stagii de practică pentru 222 de studenţi cu profil ingineresc şi specialităţi diverse din 
cadrul facultăţilor de electroenergetică, electronica şi calculatoare, mecanică, construcţii şi ingineria 
mediului.  

Antagonismele apărute, între factorii dezvoltării şi crizele generate de aceştia, obligă lumea 
contemporană să-şi îmbunătăţească rapid programele de dezvoltare durabilă, să descopere şi să
aplice tehnologii noi referitoare la aspectele critice ale dezvoltării să işi pregătească generaţii noi 
de specialişti cu competenţe specifice şi comune complexe. 

Plecând de la specificul activităţiilor derulate în prezent în SC ISPE SA, realizarea de studii şi 
proiecte în domeniul energiei s-a urmărit dezvoltarea la studenţii aflaţi în practică la SC ISPE SA a 
celor mai căutate competenţelor pe piaţa muncii şi realizarea de stagii în tematici din domenii de 
maximă actualitate, precum: politicile energetice, proiectarea asistată de calculator, eficienţa 
energetică în producerea, transportul şi distribuţia energiei, tehnologiile de mediu dedicate 
reducerii efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră asupra schimbărilor climatice ca şi a celor 
dedicate protejării solului şi apei printr-un management îmbunătăţit al deşeurilor, eficienţa 
energetică în clădiri. Un interes crescut l-au avut studenţii şi pentru acumularea de competenţe 
specifice ocupaţiilor precum manager de proiect, expert accesare fonduri europene şi a celor 
legate de analizele economice şi a structurilor de finaţare. Pe durata stagiilor şi ulterior studenţii au 
avut ocazia să colaboreze cu specialiştii companiei şi să acumuleze cunoştinţe pe care au învăţat 
şi cum să le poată împărtăşi în modalităţi specifice,  în prezentări, în comunicări şi în articole 
realizate cu prilejul conferinţelor şi concursurilor organizate pentru ei în cadrul proiectului. Astfel în 
buletinul PRACTICOR, editat la finalul proiectului, s-au publicat împreună cu tutorii ISPE un număr 
de  25 de lucrări, o parte dintre ele premiate.  

În acest număr al buletinului ISPE au fost selectate pentru publicare 3 dintre articolele realizate de 
studenţi în coordonarea tutorilor din SC ISPE SA, respectiv cele care au întrunit şi condiţii de 
originalitate şi complexitate impuse de publicaţie.  

Echipa de implementare a proiectului doreşte să îşi exprime şi pe această cale mulţumiri sincere 
tuturor celor care au conlucrat împreună cu ea, atât din cadrul companiei cât şi din cele două
universităţi pentru calitatea rezultatelor actuale dar şia celor de perspectivă ale proiectului  
    
Dr.fiz. Sanda CotescuDr.fiz. Sanda CotescuDr.fiz. Sanda CotescuDr.fiz. Sanda Cotescu    
Responsabil proiect pentru SC ISPE SAResponsabil proiect pentru SC ISPE SAResponsabil proiect pentru SC ISPE SAResponsabil proiect pentru SC ISPE SA    
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Editorial Editorial Editorial Editorial     

The PRACTICOR project, Transnational educational Network for career guidan ce, counseling 
and practice, correlated with the labour market, in  the society of knowledge –  PRACTICOR 
Contract no. POSDRU/90/2.1/S/48816, carried out during the 2010-2013 period in partnership 
between the „Politechnica” University of Timisoara, the University from Pitesti, SC ISPE SA and the 
IPA-Fraunhofer institute from Stutgart – Germany, had as major objective the revitalisation of the 
internships for the students of the two universities and the proposal of an innovative model 
adjusted to the actual requirements of the labour force’s globalized market. 
      
The team project had as aim, starting with the complementarity, communion of interests and goals, 
to offer the young graduates increased chances of access to sustainable jobs, towards foreground 
fields, europeans, such as those regarding energy industry, advanced transports and technologies, 
in order to protect the environment and to ensure a harmonious evolution within the transnational 
space of the society in the process of durable development.  

Within the project, SC ISPE SA was a project partner, bringing, through this, its contribution to the 
increasing of the internships’ visibility among the students and the teachers. It was also a practice 
partner for the students of the two romanian universities of tradition and prestige. The 27 
specialists of SC ISPE SA, trained and certified for the competences of trainer-tutore, achieved, in 
the first two years of the project’s carrying out, internships for 222 students with engineering profile 
and varied branches within the Faculties of Electrical Power, Electronics and Computer 
Engineering, Mechanics, Construction and Environment Engineering.  

The occured antagonisms, beteween the developer factors and the crises generated by these, 
make the modern world to quickly improve the programmes of durable development, to discover 
and to apply new technologies relating to the critic aspects of development to prepare new 
generations of specialists with specific competences and complex common.  

Starting from the specific of the carried out activites at  the present day in SC ISPE SA, the 
accomplishment of studies and projects in the energy field it was aimed the development of the 
students being in practice at SC ISPE SA of the most hunted competences on the labour market 
and the achievement of internships in topics from fields of maximal actuality, such as:  
energy policies, computer-aided design, energy efficiency in energy production, transport and 
distribuition, environmental technologies dedicated to reduction of the effects of greenhouse gas 
emissions on climate change, as well as those dedicated to soil and water protection through an 
improved management of waste, energy efficiency in buldings. The students showed an increased 
interest in the accumulation of competences specific to jobs as project manager, expert in 
accessing European funds and those related to the economic analysis and financing structures too. 
During and after the internships, the students had the oppurtunity to collaborate with the specialists 
of the company and to accumulate knowledge they also learnt how to share in specific ways, in 
presentations, communications and articles made on the occasion of the conferences and 
competitions organized for them within the project. Therefore, in PRACTICOR bulletin, edited at the 
end of the project, there were published 25 essaies, with the ISPE tutors, some of them being 
awarded. 

In this issue of the ISPE bulletin, there were selected for publication 3 of the articles made by 
students in the coordination of the tutors from SC ISPE SA, respectively the ones that gathered the 
conditions of authenticity and complexity imposed by the publication too. 
The project implementation team wishes to express on this way too sincere thanks to everyone 
who cooperated with it, both from the company, but also from the two universities, for the quality of 
the actual results, but also of those of perspective of the project.   
    
Ph.D. Phys. Sanda CotescuPh.D. Phys. Sanda CotescuPh.D. Phys. Sanda CotescuPh.D. Phys. Sanda Cotescu    
Project Manager for SC ISPE SAProject Manager for SC ISPE SAProject Manager for SC ISPE SAProject Manager for SC ISPE SA    
Translation by: Marinela Popovici, Student of the Politehnica University of Timişoara, Faculty of Communication Sciences
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SISTEM DE VENTILAȚIE PENTRU CASELE PASIVE 

Daniel MUNTEAN 1, Cristina DRU ŢĂ1, Alexandra AILINC ĂI1, Oana BALUTI 1,  
Mădălina ANASTASIU 22  

Rezumat:  Pentru a atinge standardul de Casă pasivă [1], un sistem de ventilație de înaltă
performanță cu recuperarea căldurii este indispensabil. Acestea sunt sisteme cu alimentare și 
extracție controlate ale aerului, prin intermediul unei rețele de conducte separate care distribuie 
aerul de intrare și de ieșire. Distribuția aerului depinde foarte mult de tipul sistemului de 
ventilație și de geometria clădirii. Sistemele individuale sunt alimentate separat, prin intermediul 
unui schimbător de căldură. Lucrarea prezintă metodele reale pentru anumite sisteme de 
ventilație eficiente, discutând avantajele acestora. 

    Termeni cheie: sistem de ventila ție, cas ă pasiv ă, clădiri cu un consum energetic net zero 

1. Introducere 

Clădirile reprezintă unul dintre marii 
consumatori energetici – 40% din consumul 
energetic final şi 32% din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate.   
De asemenea, reducerea consumului 
energetic și utilizarea surselor de energie 
regenerabilă din sectorul construcțiilor 
reprezintă o parte importantă a măsurilor 
necesare pentru reducerea dependenței 
energetice a UE și a emisiilor de gaze cu 
efect de seră. Noua reformulare a Directivei 
privind performanța energetică a clădirilor 
(DPEC) va include ca obiectiv faptul că toate 
clădirile construite după 2018 în statele 
membre UE vor fi obligate să producă o 
cantitate de energie egală cu cea consumată
în cadrul amplasamentului. În același timp, 
noua DPEC va stabili renovările majore ale 
clădirilor existente, pentru a îndeplini 
cerințele minime referitoare la eficiența 
energetică. Cunoașterea și implementarea 
conceptului de Casă Pasivă în România va 
adăuga, prin raportare la obligațiile legale 
avute în calitate de stat membru UE, 
creșterea numărului de clădiri cu o eficiență
energetică extrem de ridicată și reducerea 
consumului energetic final. Sopul principal al 
sistemelor de ventilație constă în eliminarea 
aerului poluat (CO2, poluanți, particule, 
umezeală) și în alimentarea cu aer curat 
(încălzire, răcire). O sarcină majoră pentru 
sistemul de ventilație constă în crearea unui 
climat interior adecvat, fără a exista 
probleme referitoare la apariția curentului și 
cu diferențe mici referitoare la nivelurile de 
temperatură interioară din zona ocupată. 

Clima interioară este o combinație a mai 
multor factori diferiți, precum viteza aerului, 
temperatura aerului și temperatura de 
radiație.  

2. Planificare și dezvoltarea conceptului 

Standardul de „Casă pasivă” poate fi atins 
prin utilizarea unei game variate de 
tehnologii, proiectări și materiale.  
„Casele pasive” sunt clădiri care asigură o 
climă interioară confortabilă în timpul verii și 
al iernii, fără a necesita un sistem 
convențional de distribuire a căldurii.  
Pentru a permite acest lucru, este esențial, în 
conformitate cu condițiile climatice existente 
în Europa Centrală, ca cerința de încălzire 
anuală a spațiului clădirii să nu depășească
15 kWh/(m2 

și an). Această cerință de 
încălzire a unui spațiu mic poate fi îndeplinită
prin încălzirea aerului de alimentare din 
sistemul de ventilație – un sistem care este 
oricum necesar. Casele pasive necesită
aproximativ 80% mai puțină căldură pe 
spațiu decât noile clădiri proiectate în 
conformitate cu standardele Ordonanței 
privind izolația termică a Germaniei din 1995 
Filozofia Caselor pasive afirmă că
tehnologiile eficiente se utilizează și pentru 
minimalizarea altor surse de consum 
energetic din clădire, în special a energiei 
electrice pentru aparaturile electrocasnice. 
Cerința de energie primară totală pentru 
încălzirea spațiului, pentru apa caldă
menajeră și pentru aparaturile electrocasnice 
este sub 120 kWh/(m2 

și an). 
Eficiența energetică a unei clădiri depinde de 
orientarea clădirii, prin: 
� Utilizarea orientării spre sud a clădirilor 
pentru încălzirea solară pasivă. 

  
1 Student, Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Construcţii 
2 Dipl.Ing. Departamentul Dezvoltare Afaceri, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – ISPE S.A. 
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THE PASSIVE HOUSE VENTILATION SYSTEM 

Daniel MUNTEAN 1, Cristina DRU ŢĂ1, Alexandra AILINC ĂI1, Oana BALUTI 1,  
Mădălina ANASTASIU 22  

Abstract:  To achieve the Passive House standard [1], a high-performance ventilation system 
with heat recovery is indispensable. These are systems with controlled air supply and extraction 
through a separate duct network distributing inflowing and outflowing air. Air distribution 
depends greatly upon the type of ventilation system and the geometry of the building. Individual 
systems is supplied separately through a heat exchanger. The paper presents the actual 
methods for some efficient ventilation systems and discusses their advantages. 

Keywords: ventilation system, passive house, net ze ro energy buildings 

1. Introduction 

The buildings represent one of the great 
energy consumers – 40% of final energy 
consumption and 32% of the total GHG 
emissions generated.  
Also, reducing of energy consumption and 
the use of renewable energy sources in the 
building sector constitutes an important part 
of the measures needed to reduce the EU’s 
energy dependency and GHG emissions. 
The new recast of Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD) will include as 
target that all buildings built after 2018 in EU 
countries will have to produce as much 
energy as they consume on site.
In same time, new EPBD will establish the 
major renovations of existing buildings to 
meet the minimum energy efficiency 
requirements. 
Knowing and implementing the Passive 
House concept in Romania will add to 
respect to legal obligations as EU member 
state, the increase of number of very high 
energy efficient buildings and the reducing of 
final energy consumption.
Main purpose of ventilation systems is to 
remove polluted air (CO2, pollutants, 
particles, moisture) and to supply fresh air 
(heating, cooling).  
A major task for the ventilation system is to 
create a good indoor climate, without 
problems with draught and with small 
differences in indoor temperature levels in 
the occupied zone. The indoor climate is a 
combination of different factors, for instance 
air velocity, air temperature and radiation 
temperature.  

2. Planning and Concept Development 

The standard "Passive House" can be met 
using a variety of technologies, designs and 
materials. 
"Passive Houses" are buildings which assure 
a comfortable indoor climate in summer and 
in winter without needing a conventional heat 
distribution system.  
To permit this, it is essential that, under 
climatic conditions prevailing in Central 
Europe, the building's annual space heating 
requirement does not exceed 15 kWh / (m2 

and year). This small space heat requirement 
can be met by heating the supply air in the 
ventilation system – a system which is 
necessary in any case.  
Passive Houses need about 80% less space 
heat than new buildings designed to the 
standards of the 1995 German Thermal 
Insulation Ordinance. 
It is a part of the Passive House philosophy 
that efficient technologies are also used to 
minimize the other sources of energy 
consumption in the building, notably 
electricity for household appliances.  
The total primary energy requirement for 
space heating, domestic hot water and 
household appliances is below 120 kWh/ (m2 

and year). 
Energy efficiency of a building depends on 
the sitting of the building by: 
� Using southern orientation of buildings for 
passive solar heating.  
� Including shading for summer months to 
prevent overheating. 

1 Student of the Politehnica University of Timişoara, Faculty of Constructions 
2 Dipl.Eng., Engineering Department, Institute for Studies and Power Engineering – I.S.P.E. S.A. 
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� Includerea umbririi pentru lunile de vară, 
pentru prevenirea supraîncălzirii. 
� Evitarea dispunerii clădirilor în locuri 
umbroase precum versanții nordici sau în 
partea de nord a pădurilor dense sau lângă
clădirile înalte situate în apropierea acestora. 
� Luarea în considerare a nivelului de 
compactare al structurii: clădirile înalte 
comparate cu casele dispuse în rânduri 
permit un consum energetic pentru căldură
cu aprox. 10% mai mic. 
� Utilizarea suprafețelor acoperișurilor în 
scopuri de utilizare a energiei solare active 
(în care dispunerea optimă este cea a 
panourilor solare orientate spre sud). 
� Evitarea obstrucționării de clădire a 
caselor din vecinătatea sa pe o suprafață mai 
mare de 50% din fațada orientată spre sud 
pe 21 decembrie, la ora 14:00.     

3. Sistemul de ventila ție al Casei pasive 

3.1 Sisteme de ventila ție - scopul principal  
Scopul principal al sistemului de ventilație 
constă în transportul, într-un mod extrem de 
eficient, al aerului poluat în afara încăperii 
ventilate. În cazul aerului poluat, putem 
presupune existența gazelor și a particulelor, 
însă, în anumite cazuri, și un surplus de 
căldură poate să fie considerat un poluant. O 
sarcină majoră pentru sistemul de ventilație 
constă în crearea unui climat interior 
adecvat, fără a exista probleme referitoare la 
apariția curentului și cu diferențe mici 
referitoare la nivelurile de temperatură
interioară din zona ocupată. Clima interioară
este o combinație a mai multor factori diferiți, 
precum viteza aerului, temperatura aerului și 
temperatura de radiație. Astfel, este necesar 
să se stabilească cerințele corespunzătoare 
referitoare la clima interioară. Scopul 
principal al sistemelor de ventilație constă în 
eliminarea aerului poluat (CO2, poluanți, 
particule, umezeală) și în alimentarea cu aer 
curat (încălzire, răcire) [2]. Ventilația 
corespunzătoare este importantă atât pentru 
sănătatea noastră, cât și pentru sustena-
bilitatea clădirii. Indicațiile unei ventilații 
insuficiente și neadecvate pot fi: apariția 
condensului pe geamurile de sticlă interioare 
ale ferestrelor în timpul iernii, perceperea 
aerului drept închis sau „greu”, condensul de 
lungă durată pe oglinzilede la baie, după
dușuri și băi. 

3.2 Ventila ția natural ă
În clădirile cu ventilație naturală nu există
niciun ventilator mecanic. Aerul este admis 

prin scurgeri și fante de aer planificate, fiind 
evacuat prin conducte de aer de evacuare, 
dispuse adesea în cadrul coșului [3.4].

3.3 Ventila ția cu aer de evacuare 

În sistemul de ventilație cu aer de evacuare 
funcționează întotdeauna un ventilator 
mecanic, care creează subpresiune în casă
(fig.1). Aerul alimentat este admis prin 
scurgeri și fante de aer planificate.  

Ilustraţie: Agenţia Suedeză de Energie 

Figura 1. Ventila ția cu aer de evacuare [3] 

Sistemul de ventilație cu aer de evacuare: 
aerul de alimentare este admis prin fantele 
de aer și scurgerile de aer din clădire. Aerul 
poluat este evacuat prin intermediul unui 
ventilator pentru aerul de evacuare, fiind 
indicat în această figură în pod. Acest tip de 
sistem de ventilație prevăzut cu ventilator de 
evacuare este comun în clădirile construite în 
anii ’70. Pentru acest tip de sistem de 
ventilație, ventilația naturală este susținută
de ventilatoare pentru aerul de evacuare din 
bucătării și băi. Pentru a determina sistemul 
de ventilație să lucreze corespunzător, sunt 
necesare unități de aer de alimentare în 
încăperile în care calitatea aerului trebuie să
fie ridicată, de exemplu în sufragerii și în 
dormitoare. Numeroase dormitoare din anii 
’70 nu au aceste unități de aer de alimentare. 
Un avantaj în cazul ventilației cu aer de 
evacuare constă în faptul că aceasta 
funcționează atât vara, cât și iarna.  
Ventilatorul de evacuare funcționează
continuu și, astfel, garantează rata de 
schimbare a aerului. În ciuda acestui lucru, 
clădirile ventilate cu aer de evacuare pot 
avea o rată prea scăzută de schimbare a 
aerului în cazul în care ventilatorul este 
programat în mod necorespunzător sau dacă
nu există o alimentare suficientă cu aer.  
Pot exista prea puține unități de alimentare 
cu aer sau este posibil ca locatarul să fi 
conectat prea puține unități.  
În cazul unui sistem cu aer de evacuare, 
poate fi dificilă asigurarea distribuirii aerului 
de alimentare în locurile optime. 
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� Avoiding placing buildings on shady 
places like northern slopes or the north side 
of dense forests or high buildings close to 
them. 
� Considering compactness of the structure: 
tall buildings compared to row houses allow 
for approx. 10% less heating energy 
consumption. 
� Utilising roof areas for active solar use (in 
which optimum is solar panels facing south) 
� Avoiding over-clouding of the building of 
its neighbouring houses for more than 50% 
of the south-facing facade on December 21 
at 14:00.     

3. The Passive House Ventilation System  

3.1  Ventilation systems - main purpose  
The main purpose of the ventilation system is 
to in a very efficient way transport polluted air 
away from the ventilated room.  
With polluted air we can aim upon gases and 
particles, but also a surplus of heat can in 
some cases be looked upon as a pollutant.  
A major task for the ventilation system is to 
create a good indoor climate, without 
problems with draught and with small 
differences in indoor temperature levels in 
the occupied zone.  
The indoor climate is a combination of 
different factors, for instance air velocity, air 
temperature and radiation temperature. It is 
thereby necessary to put relevant demands 
on the indoor climate.
Main purpose of ventilation systems is to 
remove polluted air (CO2, pollutants, 
particles, moisture) and to supply fresh air 
(heating, cooling) [2].  
Good ventilation is important for both our 
health and for the sustainability of the 
building. 
Indications of insufficient and inadequate 
ventilation may be: condensation on the 
internal window glass pane during winter, a 
perception of the air as being stuffy or 
”heavy", lingering condensation on bathroom 
mirrors after showers and baths. 

3.2 Natural ventilation 
In buildings with natural ventilation there is 
no mechanical fan. The air is let in by 
leakages and planned air slits and is 
exhausted in exhaust air pipes, often placed 
in the chimney stack [3.4]. 

3.3 Exhaust air ventilation 

In the exhaust air ventilation system a 
mechanical fan is always running, creating 
an under pressure in the house (fig.1). The 
supplied air is let in by leakages and planned 
air slits.  

Picture: The Swedish Agency 

Figure 1. Exhaust air ventilation [3] 

Exhaust ventilation system: supply air is let in 
through air slits and air leakages in the 
building. Polluted air is let out by an exhaust 
air fan, in this picture placed in the attic.  
This type of ventilation system with an 
exhaust fan is common in buildings built 
during the 70s. With this type of ventilation 
system, the natural ventilation is supported 
by fans for the exhaust air from kitchens and 
bathrooms.  
To get the ventilation system to work well, 
supply air units is needed in rooms where the 
air quality should be high, for instance living 
rooms and bedrooms. Many buildings from 
the 70s do not have these supply air units. 
An advantage with exhaust air ventilation is 
that it works both in summer and winter.  
The exhaust fan is running continuously and 
by that guarantee the air change rate. In 
spite of this, exhaust air ventilated buildings 
can have a too low air change rate if the fan 
is programmed wrong or if there is not 
enough supply air.  
There might be too few supply air units or 
plugged by the tenant. With an exhaust air 
system it might be difficult to assure that 
supply air is distributed in the most suitable 
places. 

3.4 Mechanical ventilation

3.4.1 Types of mechanical ventilations 
Balanced ventilation –  air flows in and out 
from the building are equal. 
With a combination of supply and exhaust air 
fans, the ventilation system can be in 
balance, with the same volume of supply air 
as exhaust air. Neither an under pressure or 
an overpressure needs to be created.  
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3.4 Ventila ția mecanic ă

3.4.1 Tipuri de ventila ții mecanice 
Ventilația echilibrată – cantitățile de aer care 
circulă în interiorul și în exteriorul clădirii sunt 
egale. Cu o combinație a ventilatoarelor de 
aer de alimentare și de evacuare, sistemul 
de ventilație poate fi echilibrat, având același 
volum de aer de alimentare și de aer de 
evacuare. Nu este necesară crearea 
subpresiunii sau a suprapresiunii.  
În cadrul unui sistem de ventilație mecanică, 
aerul de alimentare este admis prin conducte 
într-un loc central din clădire, aerul este pre-
încălzit și filtrat și distribuit prin unitățile de 
aer de alimentare în încăperile în care este 
necesar aer proaspăt (dormitoare, sufragerii). 
Dispozitivele pentru aerul de evacuare sunt 
dispuse în bucătării și în băi și permit 
evacuarea aerului în conductele de aer de 
evacuare. În cazul în care sistemul este 
prevăzut cu un schimbător de căldură, cea 
mai mare parte a căldurii din aerul interior 
poate fi recuperată înainte ca aerul poluat să
iasă din clădire.  

3.4.2 Ventila ție mecanic ă - Ventila ție cu 
aer de alimentare și de evacuare, cu 
schimb ător de c ăldur ă
Acest lucru înseamnă: o modalitate facilă de 
economisire a unei cantități mari de energie 
pentru încălzire în clădiri, iar schimbătoarele 
de căldură în casele pasive înregistrează o 
eficiență de 80-85%. Figura 2 indică o clădire 
cu ventilație mecanică, prevăzută cu un 
schimbător de căldură, semnificația notațiilor 
fiind următoarea: 
1. Aer de alimentare 
2. Aerul rece de alimentare este încălzit într-un 
schimbător de căldură, de aerul cald de evacuare 
3. Aerul de alimentare încălzit este admis în casă
4. Aerul de evacuare folosit circulă din bucătărie și 
din baie 
5. Aerul de evacuare se răcește în schimbătorul 
de căldură și este evacuat 

Figura 2. Cl ădirea cu ventila ție mecanic ă, cu 
un schimb ător de c ăldur ă [3] 

Aerul de alimentare este filtrat și poate fi răcit 
sau încălzit ulterior, în funcție de necesitate. 
Întreținerea acestui sistem de ventilație este 

importantă pentru ca acesta să funcționeze 
într-un mod satisfăcător. Conductele, filtrele 
și ventilatoarele trebuie să fie curățate 
regulat. Filtrele trebuie să fie schimbate de 
aproximativ două ori la fiecare trei ani. 

3.4.3 Recuperarea c ăldurii 
Există două tipuri majore de recuperare a 
căldurii în sistemul de ventilație.  
a) Schimbătorul de căldură rotativ (fig. 3)

Schimbătorul de căldură rotativ are adesea 
cea mai eficientă recuperare a căldurii. 
Punctul slab în cazul acestui tip de 
recuperare a căldurii constă în faptul că este 
posibil să se recupereze și mirosurile.  
Acest lucru poate fi evitat cu ajutorul unui 
filtru de carbon sau al unui filtru de ozon.  
b) Schimbătorul de căldură în contracurent 
(fig. 4) Acest tip de schimbător de căldură
poate fi mai puțin eficient decât schimbătorul 
de căldură rotativ, însă nu se pot transmite 
mirosuri. Cea mai eficientă modalitate de 
recuperare a căldurii poate recupera și 
mirosurile.  

3.4.4 Puterea specific ă a ventilatoarelor– 
PSV  
În momentul în care se analizează sistemele 
de ventilație mecanică, este important să se 
utilizeze ventilatoare cu un consum energetic 
redus [2, 3]. Acest lucru se afișează sub 
forma puterii specifice a ventilatoarelor, PSV. 
Aceasta măsoară modalitatea în care 
ventilatorul poate muta cât mai mult aer 
posibil, utilizând cât mai puțină energie 
posibil. Ventilatoarele trebuie să aibă o PSV 
de aproximativ 2. Numeroase țări au o 
reglementare referitoare la valorile PSV în 
codurile clădirilor, pentru evitarea risipirii 
energiei la modificarea ventilatoarelor sau a 
sistemelor de ventilație. În următoarea 
formulă (1) se poate observa că măsurătorile 
referitoare la eficiența unui ventilator 
utilizează energia electrică necesară pentru

Figura 3.

Schimb ătorul 
de căldur ă  
rotativ [3]

Figura 4.

Schimb ătorul de 
căldur ă în 
contracurent [ 3]
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In a mechanical ventilation system the supply 
air is let in through ducts in a central place in 
the building, the air is preheated and filtered 
and distributed through supply air units in 
rooms where fresh air is needed (bed rooms, 
living rooms).  
The exhaust air devices are placed in 
kitchens and bathrooms and let the exhaust 
air out in exhaust air ducts. If the system is 
equipped with an heat exchanger, most of 
the heat in the indoor air can be recovered 
before the polluted air leaves the building.    

3.4.2 Mechanical ventilation - Supply and 
exhaust air ventilation with heat 
exchanger 
That means: an easy way to save a lot of 
energy for heating purposes in buildings and 
heat exchangers in passive houses have an 
efficiency of 80-85%.  
In the figure 2 is figurate a building with 
mechanical ventilation with a heat 
exchanger, the significance of notation being 
the following: 
1. Supply air 
2. The cold supply air is heated in a heat 
exchanger by the warm exhaust air  
3. Heated supply air is let in to the house 
4. The used exhaust air goes from the kitchen and 
bathroom  
5. The exhaust air is getting cold in the heat 
exchanger and is let out 

Figure 2. Building with mechanical ventilation 
with a heat exchanger [3] 

The supply air is filtered and can after that be 
cooled or heated, depending on what is 
asked for.  
It is important to maintain this ventilation 
system to get it working in a satisfying way. 
Ducts, filters and fans need to be cleaned 
regularly.  

The filters need to be changed about two 
times every three years. 

3.4.3 Heat recovery  
There are two major types of heat recovery in 
ventilation system.  
a) Rotary heat exchanger (fig. 3).  

The rotary heat exchanger has often the 
most efficient heat recovery.  
The minus with that type of heat recovery is 
that odours might also be recovered.  
This can be avoided with a carbon filter or an 
ozone filter.  
b) The counter-flow heat exchanger (fig.4) 
This type of heat exchanger might be less 
efficient than the rotary heat exchanger, but 
no odours can be transmitted. Most efficient 
heat recovery, might also recover odours.  

3.4.4 Specific Fan Power – SFP  
When looking at mechanical ventilation 
systems, it is important to use fans with a low 
need of energy [2, 3]. This is displayed as the 
specific fan power, SFP. It measures how the 
fan can move as much air as possible using 
as little energy as possible. The fans should 
have an SFP of approximately 2.  
Many countries have a regulation of SFP-
values in their building codes, to avoid waste 
of energy when changing fans or ventilation 
systems. 
In the following formula (1) it can see that the 
measures of how efficient a fan is, uses the 
electricity needed to move maximum 
amounts of air: 

SFP = Ptot/Vmax [kW/(m3/s)]              (1)  

Figure 3.

Rotary heat 
exchanger [3] 

Figure 4.

Counter-flow 
plate heat 
exchanger [3] 
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mișcarea maselor maxime de aer: 

PSV = Ptot/Vmax [kW/(m3/s)]                  (1)  

Unde: 
PSV – valorile pentru unitățile de schimbătoare de 
căldură de tip aer - aer 
PSV 1,5 : Foarte eficient 
PSV 2,0 : Eficient 
PSV 2,5 : Eficiență redusă
PSV 4,0 : Risipă a unei surse energetice de 
înaltă calitate 

În continuare se prezintă un exemplul (2) 
referitor la modalitatea de calculare a valorii 
PSV: pentru un schimbător de căldură aer-
aer, cu un ventilator de aer de alimentare 
care utilizează 10 kW și un ventilator de aer 
de evacuare care utilizează 10 kW, obținem 
un debit de aer de alimentare maxim de 7,9 
m3/s, debitul de aer de evacuare maxim fiind 
de 8 m3/s. 

PSV = (10+10)/8 = 2,5                           (2)  

4. Dispunerea unit ăților de ventila ție 

Se poate utiliza ventilația centralizată – 
descentralizată în cadrul unui sistem de 
ventilație mecanică, sistemele fiind 
centralizate sau descentralizate.  
Un sistem centralizat poate fi dispus în pod 
sau în subsol. Acesta necesită un spațiu 
relativ mare, ceea ce poate fi dificil de găsit 
în cadrul unei clădiri existente care urmează
a fi renovată. Un mare avantaj în cazul unui 
sistem cu o unitate mare este faptul că
necesită mai puțin timp pentru întreținere. 
Există o singură pereche de filtre care trebuie 
să fie modificate și un singur set de 
ventilatoare care poate ridica probleme. Este 
de asemenea mai facil să se găsească
spațiu pentru amortizoare în cazul unui 
sistem de ventilație centralizată. Amorti-
zoarele pot fi dispuse pe conductele centrale 
din pod sau din conductele de ventilație. 
Unitatea centralizată necesită planificarea 

atentă a PSI. În cazul în care fiecare 
apartament are o baterie de încălzire cu apă
a unității, ca parte a sistemului de ventilație 
centralizată, se va lua în considerare riscul 
de îngheț în cazul apariției unui incendiu 
[4,5]. Un sistem de ventilație descentralizat 
necesită mai multă întreținere și cumpărarea 
mai multor filtre. Cu toate acestea, este mai 
facil pentru fiecare proprietar să își 
influențeze clima interioară. În cazul în care 
locatarul decide să aibă o temperatură
interioară de 27°C, acesta ob ține și o 
recuperare a căldurii de 27°C, recuperând 
căldura temperaturii pe care a plătit-o. Poate 
fi dificil să se găsească suficient spațiu 
pentru amortizoare, pentru conductele de 
ventilație și pentru unități și să se mențină în 
același timp o înălțime adecvată a încăperii 
[4,5]. 

5. Concluzii 

Ventilație centralizată sau descentralizată? 
Fiecare proiect trebuie să se gândească la 
soluția pe care trebuie să o aleagă. Locatarii 
vor deține apartamentele în care locuiesc și, 
astfel, își vor realiza propria întreținere? 
Dacă nu este un apartament închiriat, cine va 
îngriji unitatea de ventilație centralizată? 
Există spațiu suficient pentru conducte și 
pentru amortizoare? Există spațiu suficient 
pentru o unitate centrală în pod? 
Factorii care trebuie luați în considerare în 
cadrul procesului de selecție: 
- Spațiu suficient pentru: Conducte și 
amortizoare; 
- Caracteristicile unității de ventilație; 
- Cum se vor realiza rutinele de întreținere 
din punctul de vedere al confortului interior 
care reprezintă o combinație de patru clime 
tehnice: igiena aerului, clima termică, clima 
acustică și clima vizuală.
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Where: 

SFP – values for air-to-air heat exchanger units 
SFP 1.5 : Very efficient 
SFP 2.0 : Efficient 
SFP 2.5 : Less efficient 
SFP 4.0 : Waste of a high quality energy source 

This is an example (2) of how to calculate a 
SFP-value, for an air-to-air heat exchanger 
with a supply air fan which uses 10 kW and 
an exhaust air fan which uses 10 kW, we 
obtain the maximum supply air flow 7.9 m3/s, 
maximum exhaust air flow is 8 m3/s. 

SFP = (10+10)/8 = 2.5                  (2)  

4. Placement of ventilation units 

Central – decentralised ventilation in a 
mechanical ventilation system, central or 
decentralized ventilation systems can be 
used.  
A central system might be placed in the attic 
or in the basement. It needs relatively much 
space, something that might be difficult to 
find in an existing building that will be 
renovated. One big advantage with a large 
unit system is that it needs less time for 
maintenance. There is only one pair of filters 
that should be changed and only one set of 
fans that can make a fuss. It is also easier to 
find space for silencers with a central 
ventilation system. The silencers can be 
placed on the central ducts in the attic or in 
the ventilation shafts. The central unit needs 
careful planning regarding fire safety. If each 

apartment has a water borne heating battery 
as a part of the central ventilation system, the 
risk of freezing if a fire occurs needs to be 
considered [4,5].  
A decentralized ventilation system needs 
more maintenance and more filters needs to 
be bought. It is though easier for each tenant 
to have an influence on its indoor climate. If 
the tenants decide to have an indoor 
temperature of 27°C, he also gets the heat 
recovery of 27°C and heat recovers the 
temperature he paid for. It might be difficult to 
find enough space for silencers, ventilation 
ducts and units and at the same time keep a 
nice room height [4,5]. 

5. Conclusions 

Central or decentralised ventilation ? 
Each project needs to think about what 
solution to choose. Will the tenants own their 
own apartment and by that do their own 
maintenance? If it is not a rental apartment, 
who will look after a central ventilation unit? 
Is there enough space for ducts and 
silencers? Is there enough room for a central 
unit in the attic? 
Factors to take into consideration in the 
selection process: 
- Available space for: Ducts and silencers; 
- Ventilation unit characteristics; 
- How will routines of maintenance be 
performed concerning indoor comfort which 
is a combination of the four technical 
climates: air hygiene, thermal climate, 
acoustic climate and visual climate. 
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SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMI CĂ. 
MODELUL ROMÂNESC, MODELUL DANEZ 

Cristina CRISTA 1, Sebastian BRATU 1, Sergiu C ĂRUNTA1, Cristina ST ĂNIŞTEANU2 

Rezumat: În Scandinavia şi Europa de Est (fostă comunistă), în oraşele mari predomină
sistemele de termoficare de capacităţi mari. Acestea preiau energia termică produsă în centrale 
mari şi o transportă şi distribuie, prin reţele de conducte de mare întindere, la consumatorii 
răspândiţi în zone extinse. Acest model de furnizare, care nu ţine seama că necesarul de 
căldură este neuniform, variabil şi neregulat, nu asigură utilizarea raţională a energiei termice. 
În ţări ca Danemarca, Germania şi Olanda, precum şi în Marea Britanie (în ultimii ani), sistemele 
de alimentare centralizată cu energie termică aflate în funcţiune sunt de capacităţi mici şi 
amplasate distribuit în zonele alimentate - soluţii simple, ieftine, atractive şi mai uşor de 
implementat decât sistemele de mari dimensiuni şi complexitate mai mare. Acest model de 
furnizare, care ţine seama de faptul că necesarul de căldură este neuniform, variabil şi 
neregulat, asigură o utilizare raţională a energiei termice [1]. Atunci când se ia hotărârea 
alimentării cu energie termică a unui oraş, este necesară o analiză aprofundată pentru stabilirea 
soluţiei optime. 

Cuvinte cheie: sisteme centralizate de alimentare c u căldur ă, sisteme de termoficare, utilizarea 
eficient ă a energiei termice 

1. Introducere  

În Scandinavia şi Europa de Est (fostă
comunistă), în oraşele mari predomină
sistemele de termoficare de capacităţi mari. 
Acestea preiau energia termică produsă în 
centrale mari şi o transportă şi distribuie, prin 
reţele de conducte de mare întindere, la 
consumatorii răspândiţi în zone extinse, de 
regulă de mărimea unui oraş întreg. (fig.1). 

Figura 1. Sisteme centralizate de alimentare cu 
căldur ă din Europa de Est [2] 

În ţări ca Danemarca, Germania şi Olanda, 
precum şi în Marea Britanie (în ultimii ani), 
sistemele de alimentare centralizată cu 
energie termică aflate în funcţiune sunt de 
capacităţi mici şi amplasate distribuit în 
zonele alimentate. 

Acestea constă în mai multe centrale de 
capacitate mică, de la care se distribuie 
energia termică la consumatori aflaţi în zone 
de întindere limitată (fig.2). 

Figura 2. Sistem de alimentare cu energie 
termic ă tipic danez [3] 

2. Descrierea unui sistem tipic românesc 
de încălzire centralizat ă

În prezent, în Bucureşti şi în principalele 
oraşe din ţară, energia termică este produsă
în centrale electrice de termoficare (CET-uri) 
ce utilizează grupuri de cogenerare cu 
cazane şi turbine cu abur, în contrapresiune 
sau în condensație. 

1 Student, Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Construcţii 
2 Dipl.Ing. Departamentul Inginerie, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – ISPE S.A. 
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CENTRALIZED HEAT SUPPLY SYSTEMS. 
ROMANIAN MODEL, DANISH MODEL 

Cristina CRISTA 1, Sebastian BRATU 1, Sergiu C ĂRUNTA1, Cristina ST ĂNIŞTEANU2

Abstract:  In Scandinavia and the former communist Eastern Europe, cities are dominated by 
large-scale heat supply systems. The thermal energy produced in large plants is transported 
and distributed, through a network of long branched pipelines, to consumers spread in large 
areas. This type of heat supply does not take into account that the heat demand is uneven, 
variable and irregular and does not ensure the efficient use of thermal energy. In countries like 
Denmark, Germany and the Netherlands, centralized heat supply systems are small and 
distributed in areas supplied. They consist of multiple small capacity plants, from which the heat 
is distributed to customers located in limited areas - simple and inexpensive solutions, more 
attractive and easier to implement than large systems of great complexity.  
This type of heat supply, which does take into account that the heat demand is uneven, variable 
and irregular, provides an efficient use of thermal energy [1]. When a decision is made 
regarding the heat supply system that will be implemented in a city, a thorough analysis must be 
performed in order to select the best solution. 

Keywords: centralized heat supply systems, district  heating systems, efficient use of thermal 
energy 

1. Introduction  

In Scandinavia and (former communist) 
Eastern Europe, large cities are dominated 
by high capacity heat supply systems.  
They take over the thermal energy produced 
in large plants, transport and distribute it, 
through a network of long branched 
pipelines, to consumers spread in large 
areas, usually the size of a whole city (fig.1). 

Figure 1. Centralized heat supply systems in 
Eastern Europe [2] 

In countries like Denmark, Germany and the 
Netherlands, centralized heat supply systems 
are small and distributed in areas supplied. 

They consist of multiple small capacity 
plants, from which the heat is distributed to 
customers located in limited areas (fig.2). 

Figure 2. Danish typical heat supply system [3] 

2. Description of a typical Romanian 
district heating system  

Currently, in Bucharest and the main cities of 
Romania, heat is produced in thermal power 
plants (TPP), in cogeneration units that use 
boilers and backpressure or condensing 
steam turbines. 

1 Student of the Politehnica University of Timişoara, Faculty of Constructions 
2 Dipl.Eng., Engineering Department, Institute for Studies and Power Engineering – I.S.P.E. S.A. 
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Actualul sistem de producţie în cogenerare 
are la bază producţia simultană a energiei 

electrice şi a energiei termice într-o instalaţie 
tehnologică special proiectată în acest scop.

Sursa de energie termic ă  Conducte de transport Punct termic        Conduct e de distribu ţie   Consumatori 

Figura 3. Sistem tipic românesc de înc ălzire centralizat ă

Sistemele sunt în general bazate pe 
tehnologii care corespund perioadei 
anterioare crizei de energie din anul 1973. 
Temperaturile nominale pentru reţeaua 
primară sunt de 150°C pe tur şi 80°C pe 
retur, iar pentru reţeaua secundară sunt de 
95°C pe tur şi °̊C pe retur. Din aceast ă
cauză, de obicei, sunt necesare puncte 
termice interpuse între producător şi 
consumatori. 
Centralele electrice de termoficare (CET), 
dotate cu instalaţii energetice clasice (cazane 
energetice pe cărbune, gaze naturale sau 
păcură), sunt situate de obicei în afara 
localităţilor şi necesită un sistem de transport 
în circuit închis - bifilar - al agentului termic 
de înaltă temperatură - apă fierbinte - de la 
sursă la staţiile de transformare şi distribuţie 
(punctele termice) situate în cvartalele de 
locuinţe. În punctele termice (PT),  căldura 
de la agentul termic primar se transferă către 
agentul termic secundar de încălzire, care la 
rândul lui cedează căldura înmagazinată
instalaţiilor de utilizare din locuinţe (corpuri 
de încălzire). De asemenea, prin intermediul 
schimbătoarelor de căldură, agentul termic 
primar asigură prepararea apei calde de 
consum.  
Reglajul furnizării căldurii se face în general 
în sistem “calitativ”. Acest tip reglaj se 
realizează prin păstrarea constantă a 
debitului de agent termic primar în tot timpul 
sezonului de încălzire, cu schimbarea 
periodică a temperaturii agentului termic 
primar, în funcţie de condiţiile meteorologice 
[4]. În perioada verii se furnizează tot un 
debit constant, mai mic decât cel din 
perioada de încălzire și având o temperatură

fixă, acesta fiind necesar exclusiv pentru 
prepararea apei calde de consum. Sistemele 
funcţionează greoi, dată fiind marea lor 
întindere şi timpul necesar agentului termic 
să parcurgă reţele având lungimi de sute de 
kilometri. Acest model de furnizare a energiei 
termice, care nu ţine seama că necesarul de 
căldură este neuniform, variabil şi neregulat, 
nu asigură utilizarea raţională a energiei 
termice, la consumatori înregistrându-se de 
multe ori surplus sau deficit de energie 
termică, faţă de necesităţile reale ale 
acestora. Debitele de agent termic secundar 
(pentru încălzire) sunt de asemenea 
constante în acest tip de reglaj al căldurii, 
consumatorii neavând posibilitatea de a 
interveni asupra consumului de căldură [4]. 
Lipsa contorizării şi plata în regim pauşal au 
condus la o mare risipă de energie termică, 
consumatorii nefiind interesaţi să facă
economii. 

3. Descrierea unui sistem tipic danez de 
încălzire centralizat ă

Prin lege, primăriile au obligația de a planifica 
furnizarea căldurii și de a se asigura că
încălzirea clădirilor se face în modul cel mai 
economic posibil. 
Pentru a evita concurența costisitoare între 
furnizorii de energie din aceeași zonă (de 
exemplu, concurența între operatorul de 
termoficare și furnizorul de gaze), primăria 
stabilește zone unitare de încălzire, în care 
alimentarea cu energie termică se realizează
exclusiv dintr-un singur sistem. �n acest mod 
se creează premizele favorabile pentru 
uncționarea sistemelor de termoficare [5].
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The current production system is based on 
cogeneration (CHP) - simultaneous 
production of electricity and heat in a

technological facility, specifically designed for 
this purpose.  

    
 Thermal energy source    Transportation pipelines    Thermal substation          Distribution pipes    Consumers 

Figure 3. Typical Romanian district heating system 

The systems are generally based on 
technologies before the 1973 energy crisis.  
The design temperature for the primary 
network is 150°C for the flow pipe and 80°C 
for the return pipe, and for secondary 
network it is 95°C for the flow pipe and 75°C 
for the return pipe. For this reason, thermal 
substations are usually needed between the 
heat source and the consumers. 
District heating power plants, equipped with 
the conventional equipment (coal, natural 
gas or fuel oil fired boilers) are usually 
located outside localities and require a heat 
transportation system and thermal 
substations located in the residential areas. 
In the thermal substations, heat is transferred 
from the primary network to the secondary 
network, which in turn distributes the heat to 
the final consumers, for space heating and 
as domestic hot water. The adjustment of 
heat supply with heat demand is generally 
based on varying the flow temperature, 
depending on the ambient outdoor 
temperature, and keeping a constant flow 
rate.  
The adjustment, carried out centrally at the 
heat production plant, is achieved by 
maintaining a constant flow throughout the 
heating season, with periodic change of the 
flow temperature, depending on weather 
conditions [4]. 
During the summer, the heat source also 
provides a constant flow rate, with constant 
temperature, necessary only for domestic hot 
water preparation. These systems operate 
inappropriately, given their great extension 

and the time needed for the hot water to 
travel along hundreds of kilometers long 
pipelines.  
This type of heat supply does not take into 
account that the heat demand is uneven, 
variable and irregular and does not ensure 
the efficient use of thermal energy, as 
consumers often register surplus or deficit 
compared with their real heat demand. In this 
pattern, the flow rates for space heating (in 
the secondary network) are also constant, 
and consumers are unable to adjust their 
heat consumption according to their needs.  
Virtually no heat or hot water metering 
existed before 1990 in residential, 
commercial and public sector buildings. 
There was very little point in installing meters 
because consumers could not regulate the 
heat supply [4]. Lack of metering and flat rate 
payment led to a huge thermal energy waste, 
as consumers were not interested to save. 

3. Description of a typical Danish district 
heating system 

By law, the municipalities have the obligation 
to undertake heat planning and to make sure 
that heating of buildings is done in the most 
economical way for the society.  
To avoid costly competition between energy 
carriers in the same area as e.g. competition 
between district heating and gas, the 
municipality defines through zoning how 
heating shall be provided in different areas of 
the municipality. Hence, the zoning forms the 
basis for optimal district heating systems [5]. 
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Danemarca are cel mai extins sistem de 
producere combinată a energiei electrice și 
termice (cogenerare) din Europa. Mai mult de 
jumătate din energia electrică din Danemarca 
este produsă prin  cogenerare [6]. 
Abordarea daneză este tipică pentru 
proiectarea de sisteme de încălzire 
centralizată în ţări din UE precum Germania 
sau Olanda. Descrierea de mai jos este 
specifică Danemarcei, însă este în acelaşi 
timp reprezentativă pentru sisteme din multe 
alte ţări ale UE.  
Se pot identifica sisteme de încălzire 
centralizată care sunt tipic daneze; cu toate 
acestea, nu există norme şi standarde 
obligatorii care să specifice soluţii tehnice 
detaliate şi criterii de proiectare care trebuie 
urmate, existând astfel o mare varietate de 
soluţii. 
Instalaţiile mai vechi de 30 ani care încă
funcţionează sunt bineînţeles diferite de noile 
instalaţii, însă chiar şi noile instalaţii pot fi 
bazate pe diferite soluţii adaptate la condiţiile 
locale şi în funcţie de opinia factorilor locali 
de decizie. 
Soluţiile tehnice specifice utilizate în 
sistemele centralizate tipic daneze sunt 
următoarele: 
� Agentul termic: abur, apă fierbinte, apă

caldă (maximum 120°C) sau agen ţi 
termici cu temperaturi reduse 

� Conducte utilizate: ţevi (din oţel sau din 
plastic) preizolate, ţevi de oţel în canale 
de beton; 

� Racordarea instalaţiilor: prin schimbătoare 
de căldură sau racordare directă

� Contorizare: contoare de căldură sau doar 
debitmetre 

� Prepararea apei calde de consum: cu 
boilere sau schimbătoare de căldură [7] 

Compania de încălzire centralizată, deseori 
asistată de consultanţii săi, alege soluţia care 
oferă consumatorilor cea mai bună investiţie 
pe termen lung. Pentru că, până la urmă, 
consumatorii sunt cei care suportă costurile.  
Potrivit experienţei daneze, în cele mai multe 
cazuri, soluţia optimă o reprezintă sistemele 
mici, simple, performante, cu următoarele 
caracteristici principale: 
� Temperatura maximă de proiectare: 95°C 
� Debit variabil şi temperatura de furnizare 

redusă la 60°C pe perioada verii 
� Presiunea: 6,5-10 bar 
� Reţea de tipul sistem preizolat fără lire de 

dilatare, cu compensatoare axiale sau cu 
pretensionare. Pentru a reduce costurile, 
conductele pot fi instalate direct în sol, la o 
adâncime de pozare de numai 60 cm. 

� Puncte termice cu racordare directă şi 
regulatoare directe de presiune diferenţială
pentru fiecare clădire 

� Producerea de apă caldă de consum în 
punctul termic propriu fiecărei clădiri 

� Debitmetre sau contoare de energie 
termică în fiecare punct termic, pentru a 
departaja corect costurile între clădiri  

� Circuit de încălzire închis şi tratarea apei 
din sistemul de încălzire [7] 

Astfel de soluţii simple şi ieftine pot fi mai 
atractive şi mai uşor de implementat pentru 
sprijinirea şi dezvoltarea sistemelor de 
încălzire centralizată pe piaţă decât 
sistemele de mari dimensiuni şi complexitate 
mai mare. 

Figura 4. Sistem tipic danez de alimentare cu energi e termic ă [8] 
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Denmark has the most extensive 
cogenerated heat and electricity system in 
Europe. Over one-half of Danish electricity is 
co-generated with heat [6]. 
The Danish approach is typical for the design 
of central heating systems in EU countries 
such as Germany or the Netherlands. The 
description below is specific to Denmark, but 
is, at the same time, representative of many 
other systems in the EU countries. Typical 
Danish centralized heat supply systems can 
be identified; however, there are no 
mandatory rules and standards to specify the 
detailed technical solutions and design 
criteria to be met; thus, there is a wide variety 
of solutions. 
Facilities older than 30 years that are still in 
operation are certainly different from the new 
facilities, but all of them are based on 
different solutions, adapted to local 
conditions and in compliance with the 
requirements of the local decision makers. 
Specific technical solutions used in typical 
Danish District heating Systems are as 
follows: 
� The heating agent: steam, hot water 

(120°C or lower temperature) 
� Pipes used: preinsulated pipes (steel or 

plastic), steel pipes in concrete ducts; 
� Connection of consumers’ installations: 

indirect connection (by means of heat 
exchangers) or direct connection 

� Metering: heat meters or flow meters 

� Preparation of domestic hot water: with 
boilers or heat exchangers [7] 

The district heating system operator, often 
assisted by its consultants, chooses the 
solution that provides the best long-term 
investment for the customer, because it is the 
customer who will bear the costs, after all.  
According to the Danish experience, in most 
cases, the optimal solutions are the small, 
simple, efficient systems, with the following 
technical features: 
� Maximum design temperature: 95°C 
� Variable flow and low supply temperature 

(reduced to 60°C) in the summer season 
� Design pressure: 6.5-10 bar 
� Network of preinsulated pipes without 

expansion loops, with axial compensators 
or pre-stressing. To reduce the costs, the 
pipes can be installed directly in the 
ground, in a 60 cm deep trench. 

� Substations with direct connection and 
differential pressure valve in each building. 

� Preparation of domestic hot water in a 
substation located in each building 

� Heat meter or flow meter in each 
substation, for cost distribution among the 
buildings  

� Closed heating circuit and heating water 
treatment system [7] 

Such simple and inexpensive solutions can 
be more attractive and easier to implement 
than large systems of great complexity. 

Figure 4.  Typical Danish centralized heat supply s ystem [8] 
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Reglajul furnizării căldurii în acest tip de 
sisteme este cantitativ sau mixt (calitativ şi 
cantitativ).  
Reglajul cantitativ se realizează prin debite 
variabile în funcţie de cererea consu-
matorilor, iar cel mixt prin combinarea 
reglajului cantitativ cu cel calitativ, respectiv 
variaţia debitului în funcţie de cererea la 
consumator şi modificarea temperaturii 
agentului termic în funcţie de temperatura 
aerului exterior şi de viteza vântului.  
Consumatorii au posibilitatea de a interveni 
asupra consumului de căldură şi sunt 
contorizaţi integral, astfel încât fiecare 
plăteşte exact costul aferent energiei termice 
consumate. 

Acest model de furnizare a energiei termice, 
care ţine seama de faptul că necesarul de 
căldură este neuniform, variabil şi neregulat, 
asigură o utilizare raţională a energiei 
termice, consumatorii fiind alimentaţi în 
funcţie de necesităţile, de dorinţa sau de 
capacitatea de plată a acestora. 

4. Compara ţie între cele dou ă sisteme 

Caracteristicile fiecăruia dintre cele două
sisteme (centralizate şi distribuite) sunt 
prezentate comparativ în tabelul 1 de mai 
jos: 

Tabelul 1. Sistemele de alimentare cu energie termic ă centralizate şi distribuite - Tabel comparativ 

Sisteme centralizate de alimentare cu 
energie termică (modelul est-european) 

Sisteme distribuite de alimentare cu 
energie termică (modelul danez) 

Puncte termice centralizate Module termice de scară sau de 
clădire

Reţea primară de mare întindere (2 
conducte) + Reţea secundară (sistem de 
4 conducte)

Reţea primară de întindere redusă (2 
conducte)

Temperaturi de regim nominal 
Primar 150°/80° - Secundar 95°/75°C

Temperatura proiectată  
90°/40°C, maximum 120°C

Presiune proiectată nominală
Primar 16 bar - Secundar 6 bar 
 - ∆P=0,5 bar

Presiune proiectată 10 bar:- ∆P=0,5 
bar

5. Concluzii 

Atunci când se ia hotărârea alimentării cu 
energie termică a unui oraş, este necesară o 
analiză aprofundată pentru stabilirea soluţiei 

optime. Analiza trebuie să ia în calcul atât 
aspectele tehnice cât şi cele economice, iar 
soluţia aleasă trebuie să asigure utilizarea 
raţională şi eficientă a energiei termice. 
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Adjustment of heat supply in this type of 
systems is either quantitative or mixed 
(qualitative and quantitative).  
Quantitative adjustment is achieved by 
variable flow, depending on the consumer 
demand, and the mixed adjustment is 
achieved by combining the quantitative 
adjustment with the qualitative adjustment, 
i.e. varying the flow according to consumer 
demand and changing the temperature of the 
heating agent depending on outdoor air 
temperature and wind velocity.  
Consumers are able to intervene on heat 
consumption which is fully metered, so that 
everybody pays for what he consumes. 

This type of heat supply, which does take 
into account that the heat demand is uneven, 
variable and irregular, provides an efficient 
use of thermal energy, as heat supply is in 
accordance with the consumers’ necessities, 
the desire and the ability to pay. 

4. Comparison of the two systems 

Technical features of the two heat supply 
systems (centralized and distributed) are 
listed for comparison in table 1, below: 

Table 1. Centralized and distributed heat supply sy stems - Comparison table 

Centralized heat supply systems (Eastern 
European approach) 

Distributed heat supply 
systems (Danish approach) 

Centralized thermal substations Building substations
2 separate networks: long and branched 
primary network (2 pipes) + secondary 
network (4 pipe system) 

One medium-length, 2 pipe 
network 

Design temperature: 
Primary 150°/80°C – secondary 95°/75°C 

Design temperature: 
90°/40°C, maximum 120°C 

Design pressure: 
Primary network: 16 bar; Secondary 
network: 6 bar 
∆P=0.5 bar 

Design pressure: 10 bar 
∆P=0.5 bar 

5. Conclusions 

A thorough analysis must be performed in 
order to select the best solution for a city 
heat supply system. The analysis must 

consider both technical and economical 
respects, and the selected solution must 
ensure the rational and efficient use of 
thermal energy. 
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STUDIUL CURGERII GAZELOR DE ARDERE 
ÎN CANALELE DE GAZE CU FORM Ă COMPLEXĂ

Paul Sebastian DAVID 1,  Ioan Adrian DR ĂGĂNESCU2, Daniel BISORCA 3

Rezumat:  Lucrarea îşi propune să prezinte rezultatele simulărilor numerice a curgerii gazelor 
de ardere prin canalele de transport. Gazele de ardere provenite de la un bloc energetic format 
din două cazane sunt conduse/transportate prin intermediul canalului de gaze 
menționat/analizat spre instalația de desulfurare. Scopul principal al acestui studiu a fost acela 
de a observa şi analiza distribuţia câmpurilor de viteze în secțiunile reprezentative ale canalului. 
Analiza a fost realizată pentru diferite regimuri de funcţionare ale blocului energetic. Pentru 
modelarea geometriei/dispunerea/redarea geometrică a canalului de gaze s-a utilizat softul 
specializat pentru proiectare tridimensională Catia V5. Discretizarea domeniului de analizat într-
o reţea de celule suficient de fine s-a realizat cu ajutorul preprocesorul grafic Gambit al softului 
Fluent. Simularea curgerii gazelor de ardere pentru diferitele regimuri de funcţionare a fost 
realizată cu ajutorul programului specializat de calcul numeric, Fluent CFD. Rezultatele obţinute 
se pot folosi pentru proiectarea economică a canalelor de gaze din punct de vedere al 
pierderilor de presiune, cât și pentru dimensionarea ventilatoarelor necesare pentru 
compensarea pierderilor de presiune.

Cuvinte cheie: Modelare numeric ă, canale de gaze, câmp de viteze 

1. Introducere 

În general, canalele de gaze sunt utilizate în 
instalațiile tehnologice pentru transportul 
diverselor tipuri de gaze între diversele 
echipamente ale instalației. Canalele de gaze 
de ardere transportă gazele rezultate în urma 
arderii combustibililor spre instalațiile de 
denoxare (electrofiltre, instalaţie de 
desulfurare) și apoi spre coșul de fum pentru 
evacuarea lor în atmosferă.  
Canalele de gaze de ardere sunt 
confecționate de obicei din tronsoane de 
tablă de oțel rigidizate la exterior cu un 
caroiaj de profile și platbenzi care vor asigura 
stabilitatea geometrică în timpul operațiunilor 
de montaj și în exploatare. Canalele de gaze 
se izolează la exterior cu saltele de vată
minerală. Termoizolația canalelor se 
protejează la rândul ei cu o învelitoare din 
tablă zincată sau aluminiu de la caz la caz. 
Pentru o dimensionare și proiectare 
geometrică eficientă a canalelor de gaze de 
ardere se pot folosi modele geometrice 3D 
pe care se pot efectua simulări numerice de 
curgere a gazelor în diferite regimuri de 
funcționare.  

2. Proiectare 3D şi pregatire model CFD 

Modelele de calcul numeric, în cazul 
introducerii unor date de intrare corecte și 
prin folosirea unor ecuații de curgere 
corespunzătoare, oferă rezultate care redau 
cu precizie fenomenul real de curgere a 
gazelor prin canale. În lucrare se prezintă
simularea numerică a curgerii gazelor de 
ardere printr-un canal de gaze cu geometria 
prezentată în figura 1.  

Figura 1. Geometria conductei gazelor de ardere 
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THE STUDY OF THE FLOW OF FLUE GASES 
IN COMPLEXLY SHAPED GAS DUCTS 

Paul Sebastian DAVID 1, Ioan Adrian DR ĂGĂNESCU2, Daniel BISORCA 3

Abstract: The paper proposes to present the results of the numerical simulation of the gas flow 
through transport ducts. The flue gases that come from a power unit composed of two boilers 
are transported via the analyzed ducts to the desulphurization plant. The purpose of this study 
was to observe and analyze the distribution of the velocity field on the length of the gas ducts. 
The analysis was made for different working regimes of the power unit. For the design of the 
geometry of the gas ducts the Catia V5 software, specialized in three dimensional modeling, 
was used. The discretization of the analysis domain in a fine mesh was made with the graphic 
preprocessing software for Fluent, Gambit. The simulation of the flow of the flue gases was 
made with the specialized numerical computational software Fluent CFD. The obtained results 
can be used to adjust the shape of the gas ducts, the economical design of the ducts regarding 
pressure drop, and the design of the required booster fans to compensate the pressure drop.

Key words: Numerical modeling, gas duct, velocity f ield

1. Introduction 

Generally gas ducts are used in 
technological installations for the transport-
tation of different types of gases between the 
different components of the installation. The 
gas ducts for flue gases transport the gases 
that resulted from the burning of fuel to 
cleaning facilities (electro-filter, desul-
phurization installations) and after that to the 
chimney for the evacuation of the gases into 
the atmosphere. 
Flue gas ducts are usually made of plates of 
sheet steel stiffened on the outside with a 
network of profiles and flat bands that will 
assure the shape stability of the ducts while 
they are built and when are in use.  
For efficient size and shape design of the flue 
gas ducts 3D models can be used to 
simulate the flow of gases in different 
working conditions. 

2. 3D design and CFD model preparation 
  

The numerical calculation models, in the 
case of the input of correct data and usage of 
appropriate flow equations, will render results 
that describe precisely enough the real 
phenomenon of flow through the ducts. The 
paper presents the numerical simulation of 
the flow of flue gases in a gas duct with the 
shape shown in Figure 1. 

The flue gases come from a power unit made 
from two boilers fuel by lignite. Each boiler 
has its own dust filtering unit of the electro-
filter type and after those the flue gases are 
taken through individual ducts to the concrete 
chimneys which through their height and 
natural draft assured a good dispersion of the 
pollutants into the atmosphere. 

Figure 1. The flue gas duct geometry  
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Gazele de ardere provin de la un bloc 
energetic format din două cazane pe lignit. 
Fiecare cazan este dotat cu propria instalație 
de desprăfuire de tip electrofiltru, iar mai 
apoi, gazele sunt dirijate tot prin canale 
individuale, spre coșul de fum din beton care 
prin înalțime și prin tirajul natural oferă o 
bună dispersie a poluanților în atmosferă
Pentru conformarea cu cerințele de mediu 
ale Uniunii Europene, respectiva centrală
termoelectrică este nevoită să introducă pe 
traseul canalelor de ardere înainte de 
evacuarea lor în atmosferă, o instalație 
pentru desulfurarea gazelor de ardere. Astfel,  
după cum se poate observa în figura 1, 
gazele de ardere sunt obturate prin 
intermediul unor clapeți înainte de intrarea lor 
în coşul de fum din beton și dirijate spre un 
canal de gaze comun celor două cazane 
spre instalația de desulfurare.  
Datorită regimurilor de funcționare la care 
este solicitat blocul energetic există situații în 
care acesta funcționează doar cu un singur 
cazan energetic sau cazuri în care cazanele 
energetice funcționează la sarcină redusă, 
respectiv la suprasarcină. Aceste regimuri de 
funcționare diferite determină un compor-
tament diferit al curgerii gazelor de ardere 
prin canalele de gaze. Acest studiu dorește 
să evidențieze prin simulare numerică aceste 
comportamente diferite și să ofere astfel un 
ajutor inginerilor responsabili de proiectarea 
geometriei de curgere a respetivelor canale 
de gaze.  
Pentru modelarea 3D a geometriei acestui 
canal de gaze s-a folosit softul Catia V5R19 
al firmei Dassault Systemes deţinut cu licenţă
de către SC ISPE SA. 
Modelul 3D a fost exportat ulterior spre 
Gambit, preprocesorul grafic al programului 
CFD Fluent, pentru realizarea reţelei de 
discretizare și pentru setarea condiţiilor la 
limită. 

Figura 2. Bucl ă conduct ă gaze de ardere produs ă
de Gambit 

Reţeaua de discretizare folosită utilizează
forme de tip hex/wedge şi o spaţiere de 
650mm, aceasta fiind îndeajuns de fină
pentru a reproduce fenomenul de curgere a 
gazelor din interiorul canalelor. 
Secțiunile de intrare a gazelor S1, respectiv 
S2 au fost setate ca fiind intrări de tip debit 
masic (mass flow inlet), ieşirea a fost setată
de tip outflow. Pereţii canalelor de gaze au 
fost consideraţi nedeformabili, fără pori și 
fără zone prin care interiorul să poată
comunica cu exteriorul.  
Odată ce reţeaua de discretizare şi condiţiile 
la limită au fost setate, modelul este încărcat 
în software-ul CFD Fluent, al firmei Ansys 
pentru rularea în toate cazurile de 
funcționare propuse pentru analiză. Softul 
Fluent este deținut cu licență de 
Universitatea Politehnica din Timișoara, 
Facultatea de Mecanică, Departamentul 
MMUT. Curgerea prin tubulatură este 
considerată a fi monofazică, picăturile de apă
şi cenuşa putând fi adăugate în cazul în care 
apare necesitatea unui studiu mai detaliat. 
Modelarea curgerii a fost realizată cu 
modelul matematic k-ε pentru tipul de  
curgere turbulentă. Modelul matematic 
rezolvă cele două ecuaţii de transport care 
conțin parametrii caracteristici curgerii 
turbulente. 
Curgerea va fi simulată în 4 cazuri de 
încărcare a tronsonului de canal comun, şi 
anume : 
- Cazul I  în care un cazan funcționează la 

puterea nominală, iar celelalt cazan este 
oprit. 

- Cazul II, în care un cazan funcționeaza la 
puterea nominală, iar celelalt cazan la o 
sarcină parțială de 75%.  

- Cazul III în care ambele cazane de abur 
funcționează la putere nominală de 100%. 

- Cazul IV cand ambele cazane 
funcţionează la o suprasarcina de  110%.  

Pentru toate aceste cazuri, se prezinta 
distribuţia câmpurilor de viteze şi pierderea 
de presiune calculată pe traseul gazelor de 
ardere. 

3. Rezultatele ob ţinute 

3.1 Cazul I func ţionare la 50% 

În acest caz am luat în considerare spre 
analiză un debit masic total de gaze 
transportat prin canal de 1.298.229 kg/h. În 
figura 3, se observă distribuția liniilor de 
câmp de viteză în situația în care gazele de 
ardere provin de la un singur cazan (în cazul 
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In order to comply with the European Union’s 
environmental requests the thermal plant is 
required to have an installation for 
desulphurization for the flue gases along the 
exhaust path. As it can be seen in Fig. 1 the 
gases are captured through a series of 
dampers before they can enter the chimney 
and redirected through a common gas duct 
to the desulphurization unit. 
Because of the work condition of the power 
unit there are cases in which there is only 
one boiler is working or in which both are 
working under, full or over load. The different 
working conditions determine a different flow 
behavior through the gas ducts. This study 
wants to point out those different behaviors 
and thus offer help to the engineers 
responsible with the design of the geometry 
of gas ducts. 
For the 3D modeling of this gas duct 
Dassault Systemes’ Catia V5 software, 
owned with license by S.C. ISPE S.A., was 
used.  
The 3D model was exported after that into 
Gambit, the graphic preprocessing software 
of the CFD software Fluent, in order to 
establish the discretization mesh and 
boundary conditions. 
Figure 2 shows the mesh uses hex/wedge 
shapes and has a spacing of 650 mm, being 
fine enough to replicate the flow phenomena 
inside the ducts. 
The gas inlet sections S1 and S2 were set to 
be mass flow inlets, and the outlet was set to 
be outflow. The duct walls are considered to 
be undeformable without pores and areas in 
which the interior communicates with the 
exterior. 

Figure 2. Flue gas duct mesh made in Gambit 

Once the mesh and boundary conditions 
were set the model is loaded in Ansys’ CFD 
software, Fluent for the simulation of all the 
proposed working conditions. The Fluent 
Software is owned with license by The 
„POLITEHNICA” University of Timişoara, 
Faculty of Mechanics, Department of MMUT. 
The flow is considered to be monophasic, 
water drops and ash being able to be added 
in the case in which a more detailed study is 
required. 
The flow modeling was made using a k-ε
mathematical model for turbulent flow. The 
model solves two transport equations which 
contain the specific parameters of the 
turbulent flow. 
The flow will be simulated in four cases of 
load for the common length of the duct:  
-  Case 1 in which a boiler operates at rated 

power, and the other boiler is shut off; 
-  Case 2, in which a boiler operates at 

rated power, and the other boiler at a 
partial load of 75%; 

-  Case 3, in which both steam boilers 
operate at a rated power of 100%; 

-  Case 4, when both boilers operate at an 
overload of 110% 

For all of these cases the distribution of the 
velocity fields is shown. 

3. Obtained results 

3.1 Case I 50% load 

In this case we have considered for analysis 
a mass flow of 1,298,229 kg/h that passes 
through the ducts. In Fig.3 we can see the 
distribution of the velocity fields in the case in 
which the gas flows from only one boiler (in 
this case the gas flows through the 
connection noted with the letter “d” in fig 1). 
We can see that on the branch of the duct 
that doesn’t have gases flowing through it 
there is a back draft from the neighboring 
duct. The small movement velocity of these 
gas currents allow for the sedimentation of 
the larger particles of ash inside the non-
working flue gas duct connection. These 
phenomena will be accounted for in the 
design phase of the check valves for the flue 
gases so they will not open in the direction of 
the ash set inside the duct. 
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de față, gazele se introduc prin racordul notat 
cu d în figura1).  
Se observă că în ramura canalului în care nu 
se introduc gaze de ardere apare totuși o 
deplasare a curenților de gaze din canalul 
învecinat. Vitezele mici de curgere ale 
acestor curenți de gaze de ardere  determină
sedimentarea particulelor mai mari de 
cenuşă în interiorul racordului nefuncțional al 
canalului de gaze. De acest fenomen se va 
ține cont în faza de proiectare a clapeților de 
transfer a gazelor de ardere, astfel încât, 
deschiderea lor să nu se realizeze în 
eventualul strat de cenuşă depus în interiorul 
canalului. 

Figura 3. Câmpuri de viteza la sarcina de 50% 

În zona de convergență a canalelor de gaze 
se observă un maxim al vitezei gazelor de 
ardere de aproximativ 28 m/s. O viteză mare 
a gazelor de ardere în vecinatatea pereților 
canalului de gaze determină în același timp 
și o viteză mai mare a particulelor de cenuşă
din gazele de ardere, deci o acțiune de 
eroziune mai puternică în acele zone. Prin 
detectarea acestor zone cu viteză mărită, se 
pot prevedea la proiectarea canalelor de 
ardere, grosimi mai mari ale tablelor din 
componenţa canalului de gaze, astfel încât 
uzura canalelor de gaze, în ansamblu, să fie 
uniformă.  

3.2 Cazul II func ţionare la 87,5% 

În acest caz, am considerat spre analiză un 
debit masic total de gaze transportat de 
2.225.592 kg/h. 
Figura 4 redă circuitul de curgere a gazelor 
în canalul de transport în care un cazan 
energetic funcționează la sarcina nominală
de 100%, iar celălalt cazan funcționează la o 
sarcină parțială de 75%. 
În acest mod de încărcare a tronsonului, se 
observă diferențe semnificative ale liniilor de 
câmp de viteză față de cazul precedent.  
Probabilitatea depunerii de cenuşă în 
tronsonul c al canalelor de gaze este evitată

odată cu începerea circulaţiei gazelor de 
ardere și prin acest tronson. 

Figura 4. Câmpuri de viteza la sarcina de 87,5% 

Din analiza curbelor de viteză constantă, se 
observă că au apărut alte zone cu viteză de 
deplasare ridicată a gazelor deci, implicit cu 
frecarea intensă a particulelor de cenuşă de 
tubulatura canalului de gaze, cu consecinţă
directă în erodarea acestuia. Se recomandă
deasemenea, pentru prelungirea  duratei de 
exploatare a canalelor de gaze, îngroşarea 
pereţilor tubulaturii în aceste zone. 
Se mai pot observa gazele de ardere care 
tind să prindă o mişcare turbionară pe pereţii 
canalului de ardere. În cazul de față, acest 
lucru nu este periculos datorită lungimii 
relativ mici a canalului de gaze, acest tip de 
deplasare având chiar un efect pozitiv prin 
menținerea particulelor de cenuşă în stare 
fluidizata, evitându-se astfel depunerea lor în 
interiorul canalului. 
În cazul canalelor de lungimi mai mari, 
fenomenul de formare a turbioanelor de tip 
spiră se dorește evitat, deoarece acest tip de 
mișcare determină atât pierdere de presiune 
suplimentară, cât și o eroziune neuniformă a 
pereților canalului de gaze prin diferențe mari 
de viteze ale particulelor de cenuşă în 
vecinatatea pereților tubulaturii.  
Folosind modelarea numerică, în cazul 
canalalor de lungimi mai mari pentru a 
reduce această mişcare turbionară tip 
spirală, se poate determina cu exactitate 
geometria și amplasarea plăcilor deflectoare 
din interiorul canalului de gaze, astfel încât, 
acest tip de curgere să fie evitat. 

3.3 Cazul III func ționare la 100% 

În cazul încărcării ambelor cazane la o 
sarcină nominală de 100%, avem/vorbim de 
un debit masic de 2.596.457 kg/h care este 
transportat prin interiorul canalului analizat. 
În acest caz, viteza gazelor de ardere este 
îndeajuns de mare, încât să nu avem zone 
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Figure 3. Velocity fields at 50% load 

In the meeting area of the flue gas ducts we 
can see a point of maximum velocity of the 
flue gases of about 28 m/s. A high velocity of 
the flue gases determines a high velocity of 
the ash particles inside them resulting in 
powerful erosion in that area. By identifying 
the areas with high velocity gases we can 
use thicker sheet metal in the build of the gas 
duct so the overall erosion will be even.  

3.2  Case II 87.5% load 

In this case we have considered a mass flow 
of 2,225,592 kg/h. 
The figure 4 shows the flow of gas 
characteristic to an operating regime where 
one boiler is working at the nominal load of 
100% and the other is working at 75% of 
nominal power output. 
In this manner of working there are 
noticeable differences in the disposition of 
the velocity fields compared to the previous 
case. The probability of ash sedimentation is 
avoided in the “c” part of the duct once the 
gases started flowing through it. 

Figure 4. Velocity fields at 87.5% load 

From the analysis of the constant velocity 
curves we can tell that two more areas of 
high velocity gas movement have appeared, 
implying that the friction of ash particles with 
the duct wall will lead to its erosion.  

The thickening of these areas is 
recommended for the extension of the life 
span of the flue gas ducts. 
We can also see that the gases tend to have 
a whirling motion on the walls of the duct. In 
the present case it is not dangerous thanks 
to the small length of the duct, having quite a 
beneficial effect by keeping the ash particles 
in a fluid motion thus avoiding the deposit of 
these particles. In longer ducts this swirling 
movement is to be avoided because it 
implies higher pressure drop and uneven 
erosion of the duct walls because of the large 
difference in movement speed of the ash 
particles in the vicinity of the duct wall. 
Using numerical modeling in the case of 
longer ducts in order to reduce the spiraling 
movement one can determine exactly the 
geometry and placement of deflectors inside 
the ducts so this type of flow will be avoided. 

3.3  Case III 100% load 

In the case presents in figure 5  in which both 
boilers work at 100% power load we have a 
mass flow of 2,596,457 kg/h that  is carried 
through the analyzed duct. 
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de depunere a cenuşei. Odată cu creşterea 
vitezei gazelor, creşte şi efectul eroziv al 
particulelor antrenate de acestea. 

Figura 5. Câmpuri de viteza la sarcina de 100% 

Se poate observa că vitezele de curgere, 
cele mai ridicate se înregistrează în zonele în 
care apare o schimbare bruscă și cu rază
mică a direcției de curgere. Aceste zone se 
vor prevedea din nou/se vor întări cu rezerva 
de material pentru compensarea eroziunii 
locale mai accentuate. 
Se observa în acest caz o ușoară
uniformitate a curbelor de viteză de-a lungul 
canalului de gaze, lucru favorabil și 
recomandat în perioada de funcționare a 
canalelor de gaze.

3.4 Cazul IV func ţionare la 110% 

Acest caz prezintă un debit masic de 
2.856.102 kg/h, caz în care ambele cazane 
energetice funcţionează la suprasarcina de 
110%. În acest caz (figura 6), viteza gazelor 
de ardere este îndeajuns de mare încât să
nu avem zone de depunere a cenuşei, dar 
odată cu creşterea vitezei gazelor creşte şi 
efectul eroziv al particulelor de cenuşă
antrenate de curentul de gaze.  
Se poate observa că şi de-a lungul traseului 
se ating viteze de 28 m/s a gazelor, acestea 
producând o forţă abrazivă a particulelor de 
cenușă destul de puternică pe suprafaţa 
interioară a canalului. Acest regim de 

funcționare este destul de rar întâlnit în 
exploatarea grupului energetic și prin urmare, 
o optimizare a canalului de gaze pentru acest 
regim de funcționare nu se impune în primul 
rând din rațiuni economice. 

Figura 6. Câmpuri de viteza la sarcina de 110% 

4. Concluzii 

În concluzie, putem spune că folosirea 
modelelor și softurilor de simulare numerică
reprezintă un instrument modern, sigur și 
economic de proiectare a canalelor de gaze 
de ardere. Prin folosirea unor softuri integrate 
de proiectare, se reduce timpul de lucru 
necesar în alte cazuri, de exemplu prin 
exportarea geometriei canalului din softul de 
proiectare Catia V5 în Gambit, se 
economisește timpul pentru generarea 
geometriei canalelor în Gambit cu 
instrumente de modelare 3D mult mai 
rudimentare. 
Prin efectuarea studiului CFD se pot observa 
zonele afectate de frecarea cu particulele 
solide transportate de gazele de ardere şi se 
pot lua măsuri de uniformizare a uzurii 
canalului  prin eroziune. 
Prin folosirea simulărilor CFD, s-a evidenţiat 
posibila problemă a depunerilor de cenușă în 
zona clapetei de izolare a canalelor de gaze 
și prin urmare, de proiectare a acesteia, 
astfel încât, funcționarea ei să nu fie afectată
de acest fenomen greu de evitat. 
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In this scenario the flue gas velocity is high 
enough to leave no areas where ashes can 
deposit. Once the gas velocity increases, the 
erosive effect of the carried particles 
increases as well. 

Figure 5.  Velocity fields at 100% load 

We can see that the highest flow velocities 
are recorded in the areas where a sudden 
change with a small radius of the flow 
direction appears. These areas are to be 
thickened to compensate for the more 
powerful local erosion. 
We can also see a slight uniformity of the 
speed curves on the ducts, a desired effect 
also recommended in the usage of gas 
ducts. 

3.4  Case IV 110% load 

This case has a mass flow of 2,856,102 kg/h 
case when both boilers are working at 110% 
overload. 
In this case (figure 6) the flue gas velocity is 
high enough not to have any ash deposit 
areas, but once the gas speed increases, so 
does the erosive effect of the ash particles.  
One can see that along the duct there are 
speeds of as high as 28 m/s reached by the 
flue gases thus resulting in a powerful 
abrasion effect on the surface of the duct. 

This working condition is rarely known to 
occur in the use of the power group and an 
optimization of the flue gas ducts for this 
working condition is not required, considering 
the economical factor of it all. 

Figure 6. Velocity fields at 110% load

4. Conclusions 

We can say that the use of models and 
numerical simulation software is a modern, 
safe and economical instrument of designing 
flue gas ducts. By using integrated design 
software one can reduce the time required to 
export certain models into other software, 
while designing the geometry of the duct with 
Catia saved time by not using Gambit’s more 
rudimentary tools for 3D design. 
By making a CFD analyzing we have shown 
the possible issue of the ash deposits in the 
area of the dampers for the flue gas ducts 
and following that the designing of it will be 
made in such a manner that it’s functionality 
will not be affected by this phenomena that is 
hard to avoid. 
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STUDIUL DE IMPACT ASUPRA CALIT ĂŢII AERULUI A UNEI ELECTROCENTRALE  
 PE LIGNIT DOTATĂ CU INSTALAŢIE PENTRU DESULFURAREA GAZELOR DE ARDERE 

Marius PELLE 1, Virgil CRI ŞAN2, Daniel BISORCA 3

Abstract:  Lucrarea prezintă în principal o analiză a dispersiei atmosferice a dioxidului de sulf 
conţinut în gazele de ardere provenite de la o electrocentrală pe lignit compusă din patru 
cazane de abur. Analiza impactului acestor cazane energetice asupra mediului s-a realizat 
comparativ în doua cazuri, respectiv înainte şi după intercalarea pe traseul canalelor de gaze 
arse a instalaţiilor de desulfurare. În lucrare se prezintă pe scurt şi situaţia legislativă a 
instalaţiilor mari de ardere conform directivelor EU de mediu, efectul nociv al oxizilor de sulf, 
metoda de calcul a coeficientului de emisie al unei surse de SO2 precum şi ipotezele de 
simulare matematică a dispersiilor de noxe.  
În partea finală se face interpretarea rezultatelor obţinute şi se prezintă comparaţia acestora cu 
valorile precizate în legislaţia de mediu. Partea de concluzii arată avantajele utilizării unei astfel 
de analize de către autorităţile responsabile de calitatea mediului înconjurător. 

Cuvinte cheie: oxizi de sulf, coeficient de emisie,  dispersia noxelor, studiu de impact, desulfurarea 
gazelor de ardere 

1. Introducere 

Pentru realizarea studiului s-a considerat 
drept sursă de emisie o electrocentrală pe 
lignit alcatuită din două blocuri energetice, 
fiecare cu capacitatea de 315 MWe. Fiecare 
bloc energetic este dotat cu doua cazane de 
abur de 510 t/h. Aceaste blocuri energetice 
se pot încadra conform HG nr. 440/2010 în 
categoria "Instalaţie mare de ardere (IMA) de 
tipul I". Pentru a putea funcţiona în 
continuare, centrala trebuie să respecte 
prevederile Directivei Emisiilor Industriale nr. 
2010/75/UE pentru instalaţiile mari de ardere 
de tip I, existente, funcţionând cu combustibil 
solid cu o putere termică mai mare de 300 
MWt. Această directivă impune o valoare 
limită de emisie (VLE) a bioxidului de sulf 
conţinut în gazele de ardere de 200 mg/Nm3

raportat la un conţinut de oxigen în gazele de 
ardere de 6%.  
În vederea respectării legislaţiei în vigoare, 
pe canalele de gaze ale cazanelor de abur 
se vor monta instalaţii de desulfurare de tip 
umed, utilizând drept reactiv suspensia de 
calcar, având o eficienţă de desulfurare de 
peste 96%, care va reduce emisiile de SO2

de la valoarea actuală de  5000 mg/Nm3 la 
valoarea de 200 mg/Nm3 [1,2,3]. 

2. Efectele nocive ale oxizilor de sulf 

Din oxidarea sulfului conţinut în combustibil, 
cea mai mare parte (peste 95%) se 
transformă în SO2, restul în SO3).  
Bioxidul de sulf reprezintă o substanţă toxică, 
care atrage atenţia prin miros şi prin acţiunea 
iritantă asupra mucoaselor, provocând 
spasm şi contracţia muşchilor căilor 
respiratorii superioare.  
În concentraţii ridicate, SO2 provoacă iritaţie 
şi senzaţie de arsură asupra mucoaselor 
respiratorii şi conjunctivale, tuse, tulburări ale 
respiraţiei, senzaţie de sufocare, etc. 
Prezenţa oxizilor de sulf în mediul ambiant se 
manifestă atât prin leziuni directe ale 
plantelor, cât şi prin modificarea compoziţiei 
apei şi solului. Astfel SO2, în concentraţie 
mare, distruge clorofila din frunze, acţiunea 
sa amplificându-se prin sinergism cu NO2. 
Oxizii de sulf, respectiv acizii sulfuros şi 
sulfuric, care rezultă prin hidratarea acestora, 
determină fenomene de coroziune, 
decolorarea materialelor colorate, reducerea 
elasticităţii şi rezistenţei pentru unii compuşi 
organici (amine, polimeri, textile etc.), din 
componenţa unor materiale de construcţie şi 
a unor tipuri de cabluri electrice [1, 4]. 
           
3. Determinarea factorilor de emisie 

Pentru determinarea factorilor de emisie a 
oxizilor de sulf au fost luate în considerare 
următoarele date de intrare:  

  
1 Student, Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Mecanică
2 Consilier Departamentul Inginerie, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – ISPE S.A. 
3  Dr.Ing.  Departamentul Inginerie, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – ISPE S.A. 

  
30 

                                                                                              we are powering your business 

IMPACT STUDY ON THE AIR QUALITY FOR A LIGNITE POWER  PLANT EQUIPPED  
WITH FLUE GAS DESULPHURISATION FACILITY 

Marius PELLE 1, Virgil CRI ŞAN2, Daniel BISORCA 3 

Abstract:  This paper is focused mainly to analyze the atmospheric dispersions of sulfur dioxide 
contained in the flue gas emitted by an electrical power plant equipped with four lignite-fuelled 
steam boilers. The analyze of the environmental impact of the power plant was done in two 
scenarios, respectively before and after fitting the desulphurization installations on the flue gas 
channel. The paper summarizes also legislative situation of large combustion plants under EU 
environmental directives, the harmful effects of sulfur oxides, the method of calculating the 
emission coefficient of SO2 sources and assumptions simplified for mathematical simulation of 
pollutants dispersion.  
The final part is the results interpreting and is presenting their comparison with indicate values 
in environmental law. The conclusions show the advantages of using such an analysis by the 
authorities responsible for environmental quality. 

Key words: sulfur dioxide, emission coefficient, po llutant dispersion, impact study, FGD - Flue 
gases desulphurization 

1. Introduction 

For the study was considered as the 
emission source a lignite power plant 
consists of two power units each of them with 
a capacity of 315 MWe. Each power unit has 
two steam boilers of 510 t/h. 
These energy units can fit under Romanian 
government decision 440/2010 in the 
category "large combustion plant (LCP) Type 
I". To continue to run, the boiler must comply 
with the Industrial Emissions Directive no. 
2010/75/EU for large existing combustion 
plants Type I, solid fuel and thermal power of 
300 MWt.  
This Directive imposes emission limit value 
(ELV) of sulfur dioxide contained in the flue 
gas of 200 mg/Nm3 in relation to oxygen in 
the flue gas of 6%.  
In order to comply with applicable law, on the 
gas channels of steam boilers will be 
installed wet desulphurization system (FGD) 
using limestone suspension as reactive with 
desulphurization efficiency of over 96%, 
which will reduce SO2 emissions from current 
value of 5000 mg/Nm3 to approximate 200 
mg/Nm3. [1, 2, 3] 

2. Harmful effects of sulfur oxides 

The Sulphur contained in fuel, during the 
oxidation process, is converted (over 95% 
into SO2 and the rest in SO3). 
Sulphur dioxide is a toxic substance that 
attracts attention by its odor and irritating 
actions on the mucous membranes, causing 
spasm and contraction of upper airway 
muscles. In high concentrations, SO2 causes 
irritation and burning on the respiratory tract 
and conjunctivitis of mucous membranes, 
coughing, difficulty breathing, choking, etc. 
The presence of sulfur oxides in the 
environment is marked both by directs 
damage to plants and by changing the 
composition of soil and water. Thus SO2 in 
high concentration, destroy chlorophyll in 
leaves, action widened by synergism with 
NO2. Sulfur oxides, sulphurous and sulfuric 
acids respectively, resulting in their 
hydration, causes corrosion phenomena, 
bleaching of colored material, reducing 
elasticity and resistance to some organic 
compounds (amines, polymers, textiles, etc). 
The component of building materials and 
some types of electrical cables. [1, 4] 

3. Determination of emission factors  

To determine the emission factors of sulfur 
oxides have been considered following inputs 
data: 
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- Valorea actuală  a concentrației maxime 
de SO2 din gazele de ardere în situația fără
desulfurare de CSO2max = 5000 mg/Nm3. 
- Randamentul instalaţiei de desulfurare 
de 96%, respectiv concentrația maximă a 
SO2 în gazele de ardere de 200 (mg/Nm³), 
când combustibilul utilizat este 100% 
cărbune (lignit cu un conținut de sulf de 
maxim 1,3%) 
- Debitul maxim de gaze de ardere  
mSO2max este de 2.288.000 Nm³/h la o 
încărcare a cazanelor energetice de 100%. 
Astfel factorul de emisie f (g/s) va fi: 
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Centrala termoelectrică este alcătuita din 
două grupuri energetice, la determinarea 
impactului asupra mediului se va lua în calcul 
situația cea mai nefavorabilă în care ambele 
grupuri sunt în funcțiune. Astfel factorul de 
emisie care va fi introdus în programul de 
simulare a dispersiei noxelor va fi: 
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Pentru calcularea factorului de emisie în 
cazul în care centrala este dotată cu 
instalație de desulfurare a gazelor de ardere 
cu randamentul de desulfurare de 96%, 
factorul de emisie total va fi: 
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Gazele de ardere provenind de la cazanele 
de abur sunt evacuate în atmosferă în 
situatia când nu există instalaţie de 
desulfurare printr-un singur coş de fum din 
beton armat, având înălţimea de 200 m şi 
diametrul interior la vârf de 9,3 m. 
După implementarea instalaţiilor de 
desulfurare gazele de ardere curate vor fi 
evacuate prin doua coşuri de fum amplasate 
deasupra celor doua absorbere având 
înălţimea de la nivelul solului de 120 m şi 
diametrul interior la vârf de 8 m [5].  

4. Simularea numeric ă a dispersiei 
dioxidului de sulf în atmosfer ă

Programul ISC4View  (Industrial Sources 
Complex) este cel mai răspândit program de 
evaluare a dispersiilor şi a emisiilor. 

Ipotezele simplificatoare adoptate se referă
la următoarele aspecte (limitări):  
- sursa emitentă îşi păstrează puterea de 
emisie pe o durată considerată infinită, nu au 
loc reacţii chimice, emisia este considerată
staţionară în timp; 
- gradientul de vânt şi cel de temperatură în 
stratul unde are loc amestecul penei cu 
atmosfera liberă sunt constanţi; 
- distribuţiile pe direcţia verticală şi 
transversală pe direcţia vântului sunt de tip 
gaussian. 
Se acceptă o distribuţie gaussiană a 
densităţii de probabilitate a concentraţiilor, 
atât pe direcţie verticală (z), cât şi pe direcţie 
perpendiculară pe direcţia vântului (y). 
Receptorii sunt organizaţi într-o reţea 
simetrică, ce se definesc fie în coordonate 
carteziene, fie în coordonate polare. 
Softul de modelare a dispersilor ISC4View 
este detinut cu licenta de catre Universitatea 
„POLITEHNICA” din Timişoara,  Facultatea 
de Mecanică, Departamentul MMUT [6,7]. 
Rularea programului şi suprapunerea 
curbelor de izoconcentraţii peste harta locului 
pentru care s-a realizat studiul este o ultimă
etapă necesară pentru studiul respectiv. În 
graficele figurile 1, 2, 3 şi 4 se observă
distribuția curbelor de izoconcentrație peste o 
suprafață cu dimensiunea de 30x30 km care 
are în centru sursa de poluare analizată de 
tip punctiform. Rezultatul unui asemenea 
studiu este prezentat în tabelele 1 și 2. 

Figura 1. Dispersia pentru dioxidul de sulf 
emis în atmosfer ă cu mediere la 24 ore în 
varianta f ără instala ţie de desulfurare  

În figura 1 se prezintă analiza valorilor 
concentrațiilor înregistrate în 24 ore în 
situația în care nu există instalație de 
desulfurare se observă depășiri ale valorilor 
limită impuse de legislația de mediu. 
Valoarea maximă înregistrată a fost de
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- The maximum values concentration of SO2

in the flue gas channel without 
desulphurisation facility CSO2max = 5000 
mg/Nm3. 
- The efficiency of 96% of the 
desulphurisation facility when the used fuel is 
100% lignite coal (coal with a sulfur content 
up to 1.3%). 
- Maximum flow of flue gas mSO2max is 
2,288,000 Nm³/h at a loading for steam 
boilers of 100%. 
Thus the emission factor f [g/s] will be: 
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Thermoelectric Power plant consists of two 
energy groups.  
To determine the environmental impact is 
taken into account worst-case situation 
where both groups are in operation. So the 
emission factor that will be introduced in the 
simulation of pollutant dispersion will be: 
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To calculate the emission factor for the 
situation when the plant is equipped with 
desulphurisation facility (efficiency of 96%), 
the emission factor will be: 
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Flue gases from steam boilers are 
discharged into the atmosphere in case when 
there is no desulphurisation facility through a 
single concrete chimney with a height of 200 
m and 9 m the diameter in the top of stack. 
After the implementation of FGD system, the 
exhaust gases will be discharged through 
two chimneys located above the two 
absorbers with height from the ground level 
to 120 m and 8 m diameter in top of stacks. 
[5] 

4. Numerical simulation of dispersion of 
sulfur dioxide in the atmosphere 

ISC4 View Program (Industrial Sources 
Complex) is the most common program used 
for the emission dispersions. 

Simplifying assumptions adopted covers the 
following aspects (limitations): 
- The issue source keeps the power for a 
period considered infinite, no chemical 
reactions occur, the emission is considered 
stationary in time; 
- Gradient wind and temperature in the layer 
where mixing of the plume occurs in the free 
atmosphere are constant;  
- Distributions on the vertical and transversal 
wind direction are Gaussian. 
It supports a Gaussian probability density 
concentrations of both vertical direction (z) 
and the direction perpendicular to the wind 
direction (y). Receptors are organized in a 
symmetrical network, which is defined in 
Cartesian coordinates or in polar 
coordinates. The ISC4View Software is 
owned with license by The „POLITEHNICA” 
University of Timişoara, Faculty of 
Mechanics, Department MMUT. [6, 7] 
For the study of dispersion were introduced 
in the program all necessary input data: 
pollution source parameters, meteorological 
data, data on land where lies the source of 
pollution, etc.  
By running the program and overlay the 
concentrations curves above map were 
realize images presented in Figures 1-4. 
Concentration curves distribution is observed 
over an size area of 30x30 km which is 
centred around the pollution source 
considered point like. Tabular form of the 
results for this study is presented in Tables 1 
and 2. 

Figure 1. Dispersion of sulfur dioxide emitted 
into the atmosphere calculate as the average 
at 24 hours in scenario without FGD system 

The figure 1 present the analysis of concen-
tration values simulated for an average of 24 
hours, when the power plant is running 
without FGD system. The maximum value 
recorded was 171.48 [µg/m3] recorded at a 
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171.48 [µg/m3] și a fost înregistrată într-un 
punct de coordonate x= -695m, y= -3939m 
din sistemul de coordonate care are în 
origine (0,0) sursa de poluare (Coșul de fum 
al termocentralei).  
Această valoare depăşeşte limita impusă de 
legislaţia în vigoare, respectiv 125 [µg/m3]. 

Figura 2. Dispersia pentru dioxidul de sulf 
emis în atmosfer ă cu mediere la 24 ore în 
varianta cu instala ţie de desulfurare  

La analiza rezultatelor dispersiei mediate la 
24 ore pentru varianta în care este 
implementată instalația de desulfurare se 
observă din figura 2 că valoarea maximă
înregistrata a fost de 11,48 [µg/m3] 
înregistrată într-un punct de coordonate x = -
521m, y = -2957m și este mult sub valoarea 
limită impusă de legislația în vigoare 
respectiv 125 [µg/m3]. Originea [0.0] a fost 
poziţia coşului de fum al termocentralei. 

Figura 3. Dispersia pentru dioxidul de sulf 
emis în atmosfer ă cu  mediere la 1 or ă în 
varianta f ără instala ţie de desulfurare

În figura 3 se prezintă analiza valorilor 
concentrațiilor înregistrate cu mediere la o 
oră în situația în care nu există instalație de 
desulfurare se observă depășiri ale valorilor 
limită impuse de legislația de mediu în toată
zona analizată. 
Valoarea maximă înregistrată a fost de 
2.107,6 [µg/m3] și a fost înregistrată într-un 
punct de coordonate x= 0 m, y= 2000 m din 
sistemul de coordonate care are în origine (0, 
0) sursa de poluare (Coșul de fum al 
termocentralei).  
Această valoare depăşeşte limita impusă de 
legislaţia în vigoare, respectiv 350 [µg/m3]. 

Figura 4. Dispersia pentru dioxidul de sulf 
emis în atmosfer ă cu mediere la 1 or ă în 
varianta cu instala ţie de desulfurare  

La analiza rezultatelor dispersiei mediate la o 
oră pentru varianta în care este 
implementată instalația de desulfurare se 
observă din figura 4 că valoarea maximă
înregistrată a fost de 120,38 [µg/m3] în 
punctul x = 866 m, y = 500m și este sub 
valoarea limită impusă de legislația în 
vigoare, respectiv 350 [µg/m3]. 
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point of coordinates x = - 695m, y = - 3939m 
coordinate system having the origin (0, 0) in 
the position of power plant stack.  
This value exceeded the limits imposed by 
environmental legislation that is 125 [µg/m3]. 

Figure 2. Dispersion of sulfur dioxide emitted 
into the atmosphere calculate as the average 
at 24 hours in scenario with FGD system 

The figure 2 presents the analysis of 
concentration values simulated for an 
average of 24 hours, when the power plant is 
running with FGD system.  
Here the maximum value was 11.48 [µg/m3] 
recorded at a point of coordinates x = -521m, 
y = -2957m. The origin (0, 0) was in the 
position of power plant stack.  
This value is under the limits imposed by 
environmental legislation that is 125 [µg/m3].  

Figure 3. Dispersion of sulfur dioxide emitted 
into the atmosphere calculate as the average 
at 1 hour in scenario without FGD system

The figure 3 present the analysis of 
concentration values simulated for an 
average of 24 hours, when the power plant is 
running without FGD system.  
Here the maximum value was 2107.6 
[µg/m3], recorded at a point of coordinates x 
= -0m, y = 2000. The origin (0, 0) was in the 
position of power plant stack. 
This value exceeded the limits imposed by 
environmental legislation that is 350 [µg/m3]. 

Figure 4. Dispersion of sulfur dioxide emitted 
into the atmosphere calculate as the average 
at 1 hour in scenario with FGD system 

The figure 4 presents the analysis of for an 
average of 1 hour, when the power plant is 
running with FGD system.  
The maximum value was 120 [µg/m3] 
recorded at a point x = 866m, y = 500m. This 
value is under the limits imposed by 
environmental legislation that is 350 [µg/m3]. 
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TabeluL 1. Valori concentra ții maxime pe 24 ore 

Varianta de simulare 

Rezultate simulare ISC4 Valoare limită
legislație 

Concentraţie SO2. 
val. max 
[µg/m3] 

X 
[m] 

Y 
[m] 

Concentratie SO2

[µg/m3] 

Fără desulfurare 171,48 -695 -3939 
125 

Cu desulfurare 11,48 -521 -2954 

Tabelul 2. Valori concentra ții maxime pe 1 or ă

Varianta de simulare 

Rezultate simulare ISC4 
Valoare limită

legislație 

Concentratie SO2

val. max 
[µg/m3] 

X 
[m] 

Y 
[m] 

Concentratie SO2

[µg/m3] 

Fără desulfurare 2108 125 2000 
350 

Cu desulfurare 120 866 500 

5. Concluzii 

IMA pe combustibili solizi contribuie 
considerabil la emisiile de noxe atmos-
ferice, necesitând conformarea acestora la 
cerinţele celor mai bune tehnici existente. 
Dispersiile noxelor pot fi obținute folosind 
programe specializate de calcul şi un set 
relevant de date meteorologice din zona 
analizată. 
Rezultatele studiului permit realizarea de 
tabele şi grafice ușor de interpretat. 

Rezultatele acestor simulări pot fi folosite 
de autorităţile locale pentru analiza 
prealabilă a impactului asupra mediului a 
unei noi surse ce urmează a fi amplasate în 
zona respectivă şi autorizarea ei doar dacă
aceasta nu determină împreuna cu celelalte 
surse deja existente depăşiri ale normelor 
privind calitatea aerului. 
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Table 1. Maximum concentration values per 24 hours 

Simulation scenario 

Simulation results by ISC4  Legislation limit 
value 

Concentration SO2  
val. max 
[µg/m3] 

X 
[m] 

Y 
[m] 

Concentration SO2 
[µg/m3] 

Without FGD facility 171.48 -695 -3939 
125 

With FGD facility 11.48 -521 -2954 

Table 2. Maximum 1-hour values concentrations 

Simulation scenario 

Simulation results by ISC4 
Legislation limit 

value 

Concentration SO2  
val. max 
[µg/m3] 

X 
[m] 

Y 
[m] 

Concentration SO2 

[µg/m3] 

Without FGD facility 2108 125 2000 
350 

With FGD facility 120 866 500 

5. Conclusions 

The large power plants fueled by low quality 
of coal contribute significantly to atmospheric 
emissions, requiring their compliance with 
the requirements of best available techniques 
to reduce emissions. 
The use of monitoring tools emission data, 
weather data and the numerical simulation 

offer the possibility to create an integrated air 
quality control system. 
Local authorities can use the results of these 
simulations to analyse the environmental 
impact of a new source prior to be located 
(building authorization) in the area and its 
approval only if it does not lead together with 
other existing sources exceeding of air 
quality standards. 
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