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Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DS - de specialitate, DC – disciplină complementară

DS

Categoria formativă a disciplinei
DO= disciplină obligatorie, DOp.= disciplină opţionala, DF= disciplina facultativă

DO

Discipline
Anterioare

Obligatorii
Recomandate

Obiectivele
disciplinei

Termotehnica

(condiţionate)
Aparate termice, Instalaţii de încălzire, ventilare,
sanitare, electrice

Cursul face cunoscute studenţilor elemente de strategie energetica cu ţinta spre consumatori
rezidenţiali si industriali care se încadrează in clasa de cogenerare de mica si medie putere.
Cursul permute studenţilor sa aprofundeze ciclurile termodinamice ale sistemelor de
cogenerare/trigenerare ce pot utiliza atât combustibili clasici cat si de tipul neconvenţional .
Le oferă studenţilor posibilitatea evaluării economiei de combustibil, a impactului asupra
mediului si analizei comparate a diferitelor sisteme (cu turbine de abur, cu turbine mixte
abur-gaze, cu turbine de gaze, motoare termice. Cursul evidenţiază îmbunătăţirea
performantelor energetice ale sistemelor prin trigenerare (producere in aceeaşi sursa a
energiei electrice, energiei termice si frigului).
Conţinutul activităţii de curs
1. Obiectul cursului. Elemente introductive: stadiul actual in energetică, Definirea termenului
de cogenerare. Clase de cogenerare.

Conţinutul
tematic/Nr. ore
alocate
(descriptori)

Ore
c /s
2

2. Indicatori specifici sistemelor de cogenerare.
2
3. Cicluri termodinamice ale cogenerării cu turbine de abur. Tipuri, performante,
caracteristici globale
4. Cicluri termodinamice ale cogenerării cu turbine de gaze – performante tehnice,
caracteristici, îmbunătăţirea performanţelor prin utilizarea arzătoarelor cu postcombustie,
cicluri mixte abur-gaze, direcţii de utilizare
5.. Cicluri termodinamice ale cogenerării cu motoare termice - performante tehnice,
caracteristici, direcţii de utilizare.

2
2

2

6. Cogenerare pe baza de biomasă. Oportunităţi de creştere a eficienţei energetice.
2
7.Cicluri termodinamice de trigenerare : performante tehnice, caracteristici, direcţii de
utilizare, avantaje tehnice şi economice.
2
8. Scheme de instalaţii utilizând turbine de abur, turbine de gaze, turbine abur-gaze, motoare
termice. Cuplarea instalaţiilor de CMP cu sursele clasice pentru preluarea vârfurilor de
consum.
9.Dimensionarea instalaţiilor de cogenerare .Stabilirea curbelor de variaţie a necesarului de
energie termica, electrica si frig.
 Dimensionare in funcţie de necesarul termic
 Dimensionare in funcţie de necesarul electric

2
4

11.Comportarea instalaţiilor de cogenerare de mică putere la sarcini parţiale. Zgomotul in
instalaţiile de cogenerare de mică putere.

2

12.Etapele pentru implementarea unui proiect de cogenerare de mică putere
Analiza economică a soluţiei de cogenerare de mică putere. Impactul asupra mediului a
instalaţiilor de cogenerare de mică putere

2

13. Racordarea instalaţiilor de CMP la sistemele energetice naţionale. Compatibilitatea
parametrilor energiei electrice produse in regim de cogenerare cu SEN. Constrângeri si
limitări in racordare.

4

Conţinutul activităţii de lucrări
1. Studiu de caz pentru un sistem de cogenerare cu turbina de abur
2. Studiu de caz pentru un sistem de cogenerare cu turbina de gaze
3. Studiu de caz pentru un sistem de cogenerare cu motor termic
4. Studiu de caz pentru un sistem de cogenerare cu biomasa
5. Studiu de caz pentru un sistem de trigenerare
6. Calculul necesarului de căldură pentru un obiectiv la care se preconizează
implementarea unei surse de cogenerare de mică putere. Trasarea curbei clasate a
necesarului anual de căldură
7. Calculul necesarului de energie electrică pentru un obiectiv la care se preconizează
implementarea unei surse de cogenerare de mică putere
8. Orientarea către o sursă de o anumită tehnologie de cogenerare. Dimensionarea
acesteia. Stabilirea schemei de principiu
9. Comparaţie între diverse variante de surse de energie termică şi electrică pentru
alimentarea aceluiaşi obiectiv
10. Stabilirea costului investiţiei în sursa de cogenerare de mică putere

11. Utilizarea unui program de calcul automat de alegere a sursei de cogenerare.

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu)
E
65%
Stabilirea notei - răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice
- activităţi aplicative atestate /laborator/lucrări practice/proiect etc
35%
finale
teste
pe
parcursul
semestrului
(procentaje)
1)Ghid de cogenerare de mică putere - Note de curs - (Carte în curs de redactare finală)- Rodica Frunzulica
Bibliografie
2)Joseph Orlando-Cogeneration Design Guide, 1996
minimală

Lista
materialelor
didactice
necesare
Competenţe
asigurate
studentului

3)Stancescu I.D. - Bazele tehnice si economice ale termoficarii ET, 1978
4) Bernard Kolanoswski - Small-scale Cogeneration handbook, 2003
5)Guide des modules de cogeneration- Gas de France
Sala de curs
Videoproiector
Laptop
Calculator, Softuri de dimensionare

In urma parcurgerii acestui curs absolventul cursului va fi capabil sa rezolve probleme legate de
alegerea tehnologiei adecvate consumatorului, de dimensionare eficienta a surselor de
cogenerare/trigenerare, de a evalua investiţia necesara si de a estima impactul asupra mediului a
soluţiei alese.

Titulari de disciplina

Gradul didactic, titlul, prenumele, numele
Prof. dr. ing. Ana Maria Bianchi
Conf. Dr.ing. Rodica Frunzulica
Prof. dr. ing. Lazar Serban
Prof. dr. ing. Robert Gavriliuc

Legenda: C – ore de curs, S – ore de seminar, L – ore de laborator, Pr - proiect

Semnătura

