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1. INTRODUCERE 

SE Isalnita este o unitate economica reprezentativa pentru sectorul energetic 
national si in prezent parcurge o perioada de modificari tehnologice si structurale in 
vederea adaptarii la conditiile actuale ale pietei energiei electrice. 

In vederea optimizarii acestui parcurs, a fost realizat un proiect de cercetare 
care a avut ca obiectiv realizarea unui model managerial adecvat (cu luarea in 
considerare a unor criterii tehnologice si umane) care sa urmareasca reducerea 
poluarii si cresterea calitatii vietii, in concordanta cu cerintele tehnologice actuale si 
in armonie cu cerintele Uniunii Europene.  

Proiectul este un exemplu reprezentativ de parteneriat eficient intre organizatiile 
participante si a fost realizat de un consortiu din care au facut parte patru organizatii 
de cercetare (INCDE ICEMENERG Bucuresti – lider de consortiu, UPB-CCT, 
Academia Oamenilor de Stiinta si Perfect Service SRL) precum si agentul economic 
interesat de aplicarea rezultatelor cercetarii (SE Isalnita). 

Gradul de noutate si originalitate consta in abordarea holistica a intregului 
ansamblu om-echipamente in vederea cresterii calitatii sistemului energetic, dar si 
prin realizarea de solutii tehnice de reducere a emisiilor de NOx la un cazan de 525 
t/h pe carbune din componenta grupului de 315 MW.  

In prezenta lucrare se face o descriere a primelor etape de analiza si cercetare 
in teren abordate in parteneriat de toti membrii consortiului. 

Ne propunem ca intr-un numar viitor sa prezentam solutiile elaborate care 
urmeaza sa fie implementate la beneficiar.  

Activitatea initiala a proiectului a constat in culegerea datelor primare din 
sistem in vederea stabilirii referentialului. S-a realizat studiul tehnic al parametrilor 
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functionali ai complexului focar-arzatoare, s-au evidentiat particularitatile constructive 
si parametrii functionali, s-au efectuat determinari de laborator privind caracteristicile 
fizico-chimice ale combustibililor, ale zgurii si cenusii evacuate, s-au evaluat 
sistemele de preparare a prafului de carbune si a instalatiei de ardere. Toate aceste 
activitati au creat premisele elaborarii de solutii pentru optimizarea sistemului in 
ansamblu din perspectiva managementului si psihologiei aplicate. S-a avut in 
vedere in permanenta faptul ca reducerii emisiilor poluante si cresterea calitătii 
vietii au un caracter holistic si eco-ergonomic, relatia dintre om si echipament fiind 
amprentată de rolul important, uneori decisiv, pe care-l are mediul în validarea 
acestei relatii.  

2. ASPECTE PRIVIND CARACTERUL HOLISTIC  
ŞI ECO-ERGONOMIC AL LUCRARII 

Dinamica vietii individuale se desfăsoară-prin activitatea practică, concretă dar 
si prin idei, gânduri si sentimente în patru spatii fundamentale, fiecare din aceste 
spatii fiind un tip de mediu în care individul - ca o necesitate vitală pentru echilibrul 
său, trebuie să-si exercite potentialul cu care a fost înzestrat, în conditii de deplină 
armonie. Aceste spatii (medii) sunt: spatiul intim (familial), spatiul amical (spatiul 
prietenilor), spatiul protocolar (organizational) si spatiul public (social). Sunt spatii 
care presupun tipuri de activităti diferite, motivatii si aspiratii puternic individualizate 
de biografiile personale ale fiecăruia dintre noi, dar si tipuri de sentimente specifice 
fiecărui spatiu.  

2.1. Ecologia - fundamentul ştiinţific al dezvoltării durabile 

Ecologia s-a născut din biologie, prin fundamentarea bazei sale teoretice, dar se 
dezvoltă în continuare de sine stătător, prin conexiune cu alte discipline, reprezentând 
totodată si un mod nou de a gândi lumea în complexitatea ei. Ca stiintă studiază 
structura populatiilor si modul cum acestea îsi îndeplinesc functiile de transfer al 
materiei, energiei si informatiei, în cadrul sistemelor ecologice (ecosistemelor). 
Ecologia armonizează datele stiintelor naturale cu cele ale stiintelor sociale, iar în 
ecologia umană - si cu cele ale stiintelor tehnice, care determină amenajarea 
spatiului pentru habitatul uman, reconciliind în felul acesta omul cu natura din care 
si el face parte. 

În particular, ecologia umana, împreuna cu economia ecologica, ingineria 
ecologică si arhitectura ecologica demonstrează faptul că dezvoltarea sustenabilă 
(durabilă) poate fi institutionalizată, recunoscându-se principiile ecosofiei si ecoeticii. 
Cercetările din ultimele decenii au relevat faptul că societătile umane răspund 
influentelor mediului în care trăiesc, actionând concomitent asupra acestuia, iar 
modul lor de actiune are consecinte importante pentru societate si pentru individ 
deopotrivă. 
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2.2 Tehnologiile poluante 

Natura si societătile umane sunt sisteme dinamice ierarhizate, aflate in procese 
de dezvoltare, în tranzitie perpetuă de la un stadiu la altul, la diferite scări de spatiu si 
timp. Dezvoltarea sistemelor naturale are loc potrivit legilor naturii, fiind controlată 
de mecanisme cu retroactiune, ce asigura echilibrul ecologic, dar, în sistemele sociale, 
dezvoltarea depinde de legile societatii, de normele, comportamentul si mentalitatea 
comunitătilor si de tehnologiile activitătilor umane. În ultima vreme, dezvoltarea 
suferă o tranzitie de stare, fiind concepută pe termen lung. Pentru a se dezvolta, 
societătile umane folosesc tehnologii de prelucrare a resurselor, realizând produse.  

Trăsătura esentială a relatiei om-natură este continua si ascendenta transformare 
a mediului natural, prin artificializarea acestuia. Ansamblul tehnologiilor si tehnicii 
materiale create de om în cadrul ecosferei terestre formează tehnosfera. Treptat 
însă, oamenii au constatat că tehnologiile folosite au randament redus si sunt 
poluante, energofage, producătoare de deseuri, dereglând permanent si progresiv 
circuitele bio-geo-chimice naturale. Acest efect negativ are loc deoarece, din inertie, 
tehnologiile s-au autonomizat, instalând o mentalitate tehnicistă, care fortează 
adaptarea societătii la tehnologiile existente, în loc să adapteze permanent, prin 
creativitate, tehnologiile la cerintele fezabile ale societătii, mentinând echilibrul 
ecologic. De aceea, este necesară o atitudine nouă, diferită, mai activă fată de 
tehnologie si industrie, care trebuie adaptate cerintelor viitoarei dezvoltări durabile. 

Poluarea este definita ca un „complex de fenomene care au modificat sau tind 
sa modifice mediul in detrimentul echilibrului ecologic natural si care afecteaza 
atmosfera, apele de suprafata ori subterane, marile si oceanele, solul, vegetatia, 
lumea animala si colectivitatile umane“ (Dictionarul Enciclopedic, vol. V, 2004). 

In legislatia romaneasca actuala, poluarea este definita ca fiind „introducerea 
directa sau indirecta, ca rezultat al unei activitati desfasurate de om, de substante, 
vibratii, caldura si/sau zgomot in aer, apa ori in sol, care pot aduce prejudicii 
sanatatii umane sau calitatii mediului, care pot dauna bunurilor materiale ori pot 
cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop recreativ sau in 
alte scopuri legitime (Legea nr. 137/1995). 

Poluantul reprezinta „orice substanta solida, lichida, gazoasa, sub forma de 
vapori sau sub forma de energie, care, introdusa in mediu, modifica echilibrul 
constituentilor acestuia sau al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale“. 

Legea apelor nr. 107/1996 considera poluarea „ca fiind orice alterare fizica, 
chimica, biologica sau depasirea nivelului natural de radioactivitate, produsa direct 
sau indirect de activitati umane, care o fac improprie folosirii normale in scopurile 
in care aceasta folosire era posibila inainte de a interveni poluarea“. 

In Legea protectiei mediului nr. 137/1995 se foloseste si o notiune mai larga 
decat cea de poluare, care o inglobeaza, si anume cea de „deteriorare a mediului“, 
care reprezinta „alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale com-
ponentelor naturale ale mediului, reducerea diversitatii sau productivitatii biologice 
a ecosistemelor naturale sau antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra 
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calitatii vietii, cauzate in principal de poluarea apei, atmosferei si solului, 
supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara, ca si prin 
amenajarea necorespunzatoare a teritoriului“. 

Principalele surse de poluare sunt: industria (extractiva, energetica, prelu-
cratoare), transporturile, agricultura si marile complexe zootehnice, aglomerarile 
urbane, experimentele nucleare, accidentele ecologice. 

2.3. Protectia mediului si strategia dezvoltarii durabile 

Protectia mediului are drept scop pastrarea echilibrului ecologic prin combaterea 
poluarii, in vederea mentinerii si conservarii patrimoniului natural, si asigurarea 
conditiilor de viata generatiilor actuale si viitoare. Din punct de vedere juridic ea se 
realizeaza prin instituirea anumitor obligatii, stabilirea unor conditii speciale si 
stipularea unor interdictii in cazul utilizarii resurselor naturale si desfasurarii 
activitatilor cu impact asupra mediului. In general, limitele cresterii economice sunt 
în concordanta cu capacitatea de suportabilitate a mediului, daca se are în vedere 
cantitatea limitata de resurse naturale si gradul de asimilare a poluantilor emisi în 
urma activitatilor antropice. 

„Criza ecologica“ de la inceputul deceniului al saptelea al secolului trecut si 
posibilitatea declansarii unui proces de autodistrugere a civilizatiei umane au adus 
in atentia opiniei publice „limitele“ cresterii economice, in legatura cu protejarea 
mediului natural de care suntem dependenti tot mai mult. 

In contextul preocuparii generale, in anul 1987, Gro Harlem Brundtland, 
raportor ONU, utilizeaza pentru prima data sintagma de „dezvoltare durabila“, 
definita ca fiind „acel model de dezvoltare socio-economic ce corespunde necesitatilor 
prezentului, fara a compromite sansa generatiilor viitoare de a-si satisface propriile 
cerinte“. Conceptul a fost dezvoltat si adoptat ca strategie de dezvoltare a statelor 
lumii la Conferinta mondiala pentru mediu si dezvoltare de la Rio de Janeiro 
(Brazilia) din 1992. Unul dintre documentele definitorii ale conferintei, Agenda 21 
defineste strategia de dezvoltare durabila ca „un proces ciclic si participativ, 
destinat realizarii obiectivelor economice, sociale si ecologice intr-un mod integrat 
si echilibrat“. Majoritatea statelor lumii sunt constiente de faptul ca o continuare a 
dezvoltarii economice, fara luarea in consideratie a ocrotirii mediului si conservarii 
resurselor naturale, este putin probabil sa fie durabila. In decursul ultimilor ani, 
obiectivul declarat al politicilor de protectie a mediului a fost acela de realizare 
practica a unei dezvoltari durabile. Strategia dezvoltarii durabile, adoptata de 
majoritatea statelor lumii (inclusiv Romania) ca strategie nationala, implica: 

● controlul poluarii si gestiunea rationala a resurselor; 
● crearea unui cadru institutional eficient pentru formularea si punerea in 

aplicare a politicilor de mediu; 
● promovarea „reinnoirii tehnologice“ in favoarea „tehnologiilor curate“ (ce 

afecteaza minimal mediul); 
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● o utilizare eficace a instrumentelor economice, in scopul furnizarii semnalelor 
de piata privind protectia mediului; 

● modificarea tendintelor de productie si consum, in scopul conservarii resurselor 
si diminuarii poluarii; 

● folosirea unor instrumente si tehnici de reglementare mai eficiente si cu 
costuri mai reduse; 

● introducerea strategiilor anticipative si de evaluare a riscului in formularea si 
aplicarea strategiilor de protectie a mediului. 

Agenda 21 statueaza faptul ca mediul si economia sunt strans legate intre ele, 
iar integrarea consideratiilor ecologice in planificarea dezvoltarii socio-economice 
este esentiala pentru realizarea unei dezvoltari durabile. 

Strategia dezvoltarii durabile, definita conceptual la Summit-ul Pamantului de 
la Rio, devine operationala prin politici nationale adecvate, care sa asigure un 
echilibru intre cresterea economica si conservarea mediului. Prin documentele si 
hotararile adoptate, Conferinta de la Rio a declansat un proces de afirmare a 
conceptului de dezvoltare durabila, care implica si anumite evolutii la nivelul 
reglementarilor juridice: 

● recunoasterea importantei protectiei mediului; 
● influenta directa a legislatiei de mediu; 
● dezvoltarea reglementarilor internationale in sectoarele specifice protectiei 

mediului; 
● cresterea rolului organizatiilor neguvernamentale si a societatii civile. 

2.4. Eco-ergonomia-o ştiinţa liant între elementele triadei:  
om-echipament-mediu 

Eco-ergonomia studiază problemele organizării locurilor de muncă, evidentiind 
factorul psiho-social, punând pe prim plan muncitorul cu complexul solicitărilor la 
locul de muncă în cadrul procesului de productie. Obiectul de studiu al disciplinei 
este sistemul om-solicitări din care fac parte motivatia muncii, conditiile de muncă 
si de mediu, relatiile în colectiv, preocupări personale, etc.  

Eco-ergonomia este legată de mai multe stiinte cum ar fi: psihologie, sociologie, 
medicina muncii, protectia muncii, igiena muncii, antropometria, fiziologia, stiintele 
tehnice si economice. Primatul eco-ergonomiei fată de stiintele participante la 
constituirea acesteia nu se rezumă la faptul ca ea s-ar ocupa de un ansamblu format 
mecanic din părti dispersate si independente, ci la viziunea unitară si integratoare, 
organic structurată asupra problematicii omului în contextul activitătii sale. 

Organizarea eco-ergonomică urmăreste scopul asigurării conditiilor necesare în 
desfăsurarea procesului de productie în cadrul fiecărui loc de muncă în asa fel încât 
să se obtină o productivitate maximă a muncii, respectând principiile economiei 
miscării si scutind muncitorul de oboseala inutilă. 
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2.5. Locul de muncă din perspectiva eco-ergonomiei 

Eco-ergonomia locului de muncă are, în principal, rolul de a armoniza într-
un tot unitar elementele locului de munca (mijloacele de muncă, obiectele muncii 
si forta de muncă) în vederea asigurării conditiilor care să permită executantului 
desfăsurarea unei activităti bune cu consum minim de energie si cu senzatia de 
bună stare fiziologică. 

Organizarea locului de muncă stă la baza organizării atelierelor, sectiilor si 
intreprinderii, întrucât de aceasta depinde în cea mai mare măsură consumul de 
timp de muncă pe fiecare operatie sau produs, mărimea acestuia având un rol 
determinant asupra elementelor necesare organizării în timp si spatiu a proceselor 
de productie. 

Prin loc de muncă se întelege suprafata sau spatiul în care muncitorul sau o 
echipă de muncitori actionează cu ajutorul uneltelor de muncă asupra obiectelor 
muncii în vederea extragerii sau transformării lor potrivit scopului urmărit. 

Acordarea proiectului Management si psihologie aplicată la un grup energetic 
integrat holistic în scopul reducerii emisiilor poluante si cresterea calitătii vietii la 
cerintele si criteriile stiintei ecologice  

În spiritul acestei noi atitudini fată de tehnologie si industrie este gândit si 
proiectul nostru, din perspectiva aspectului ecologic. Îngemănarea într-o unitate 
(sistem) complementară dintre partea tehnică si aportul uman concretizat în 
managementul si psihologia aplicată la relatia om-echipament-mediu, va avea ca 
efect, în conceptia sustinută de autorii proiectului, reducerea emisiilor poluante si, 
totodată cresterea calitătii vietii. 

3. ACTIVITATILE INITIALE ALE PROIECTULUI  

Proiectul a demarat cu un studiu tehnic al parametrilor functionali ai com-
plexului focar-arzatoare-cazan-turbina si care s-a realizat cu participarea intregului 
consortiu la programele de teste si masuratori efectuate la partenerul beneficiar al 
lucrarii si anume SE Isalnita, care face parte din Complexul Energetic Oltenia S.A. 

In conformitate cu planul initial al acestui proiect, in cadrul primei etape s-a 
realizat un studiu aprofundat al unui contur energetic reprezentativ, integrat holistic cu 
definire contur, culegere date initiale, evaluare initiala sistem. Au fost implicati toti 
partenerii proiectului in culegerea datelor tehnice din teren, centrala, cazan, grup, dar si 
in evaluarea initiala a personalului in intreg ansamblu holistic. Astfel Perfect Service a 
efectuat o evaluare a personalului si a raporturilor om – echipament in conditiile 
introducerii unei noi politici de mediu. INCDE ICEMENERG a efectuat teste si 
masuratori in situ, Academia Oamenilor de stiinta si UPB au evaluat impreuna 
rezultatele din teren pe componente (cazan, instalatie de ardere, de macinare etc.), dar si 
in ansamblu. Partenerul beneficiar a participat si a asigurat toate conditiile din teren 
pentru efectuarea probelor si culegerea de informatii initiale. 
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Sucursala S.E. Isalnita este amplasata in partea central-nordica a judetului 
Dolj, in Lunca Jiului, la 11 km N - NV de centrul municipiului Craiova si la 
aproximativ 7 km de cartierul Craiovita Noua, situat in extremitatea nord-vestica a 
municipiului. Centrala Termoelectrica Isalnita este una din cele mai mari centrale 
electrice din Romania, cu o capacitate instalata de 2 x 315 MW si o capacitate 
operationala curenta de aproximativ 2 x 300 MW. 

In momentul de fata SE Isalnita are in functiune doar blocurile nr. 7 si nr. 8, 
fiecare bloc fiind de 315 MW, echipat cu doua cazane de abur identice fabricate de 
MAN – Germania, turbina RATEAU – SCHNEIDER si generator ALSTOM. 

In figura 1 este prezentata o imagine de ansamblu a termocentralei iar in figura 
2 sunt prezentate imagini ale instalatiilor tehnologice. 

 

 
 

Fig. 1 Sucursala S.E. Isalnita. 
 

 
 

Fig. 2 Aspecte din cadrul SE Isalnita. 
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3.1. Studiul tehnic initial al parametrilor  
complexului focar-arzatoare-cazan-turbina  

3.1.1. Descriere cazane energetice 

Fiecare bloc de 315 MW este echipat cu doua cazane de abur identice fabricate 
de MAN – Germania, turbina RATEAU – SCHNEIDER si generator ALSTOM. 

Cazanul este de tip Benson, cu trecere fortata unica cu punct variabil de 
evaporare, cu constructia in forma de π, avand urmatoarele suprafete de schimb de 
caldura: 

– doua economizoare, ECO 1 si ECO 2; 
– patru vaporizatoare, vap 1-4; 
– sapte supraincalzitoare de IP, S 1-7; 
– doua supraincalzitoare de MP, SI 1-2; 
– patru schimbatoare de caldura abur IP - abur MP; 
– doua preincalzitoare de aer rotative, tip Rothemühle, PAR1, PAR2. 
Cazanul functioneaza in prezent cu urmatoarele sorturi de combustibili: 90% 

lignit si maxim 10% gaze naturale. 
Prepararea carbunelui se face cu sase mori tip ventilator, alimentate cu benzi 

Redler cu viteza variabila si posibilitate de reglare a grosimii stratului de carbune. 
Aerul necesar arderii este asigurat de doua ventilatoare de aer axiale, care 

aspira aerul din atmosfera si il refuleaza spre cazan prin doua PAR-uri. 
Evacuarea gazelor rezultate in urma arderii este asigurata de doua ventilatoare 

de gaze, axiale, care aspira gazele de ardere din cazan si le refuleaza spre cosul de 
fum. 

Evacuarea zgurii si cenusii de la baza focarului este asigurata de catre transportorul 
de zgura cu racleti si cu viteza variabila. 

Separarea cenusii din gazele de ardere este asigurata de patru celule de 
electrofiltru alimentate cu tensiune variabila pana 110 - 120 kV, cu scuturarea 
periodica a electrozilor emisivi si receptivi. Evacuarea cenusii se face pneumatic si 
hidraulic, cazanul fiind prevazut cu trei ventilatoare (suflante) pentru transportarea 
cenusii pe rigole, trei compresoare de 30 kW, cu pistoane rotative, pentru 
transportarea cenusii din palniile de sub PAR-uri si doua compresoare de 75 kW, cu 
pistoane rotative, pentru transportarea cenusii la buncarul de cenusa uscata. 

Transportarea cenusii la bazinele pompelor Bagger se face cu patru ejectori de 
cenusa, apa pentru ejectorii de cenusa fiind asigurata de patru pompe de apa bruta 
pentru toate patru cazanele, doua in functie si doua in rezerva. Transportul 
hidroamestecului de la bazinele pompelor Bagger la depozitele de zgura si cenusa 
se face cu patru pompe Bagger pentru doua cazane, prin doua fire de hidroamestec, 
avand doua pompe in functie, cate una pe fir, celelalte doua fiind in rezerva. 

O sectiune prin acest cazan, este prezentata in figura 3. 
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Fig. 3 Sectiune prin cazanul Benson de 510 t/h. 
 

Parametrii cazanului Benson 
– debit de abur IP produs 510 t/h 
– presiune maxima abur IP 215 bar 
– presiune nominala abur IP 196 bar 
– temperatura abur IP iesire cazan 540 oC 
– presiune apa de alimentare intrare cazan 235 bar 
– temperatura apa alimentare intrare cazan 264 oC 
– presiune maxima abur MP 60 bar 
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– presiune nominala abur MP intrare cazan 48 bar 
– presiune nominala abur MP iesire cazan 45 bar 
– temperatura abur MP intrare cazan 345 oC 
– temperatura abur MP iesire cazan 540 oC 

3.1.2 Descrierea sistemului sub presiune (circuitul apa - abur) 

Suprafetele de schimb de caldura pe circuitul apa-abur IP sunt inseriate, 
circulatia apei si a aburului realizandu-se cu ajutorul pompelor de apa de alimentare 
(EPA sau TPA). Cazanul are doua circuite apa-abur IP si abur MP distincte (2 
semicazane), cu reglarea debitului de apa de alimentare si a temperaturii aburului IP 
si MP separata si cu inversarea circuitului de IP dupa S3 si a circuitului de MP intre 
SI1 si SI2.  

3.1.3 Descriere circuit de aer de ardere 

Aerul necesar arderii combustibilului este asigurat de 2 ventilatoare axiale cu o 
singura treapta – VA1, VA2. Reglarea incarcarii pentru paletii rotorici ai 
ventilatoarele axiale Dingler se face prin intermediul unui dispozitiv hidraulic. 

Caracteristicile VA: 
– tip ventilator FAF 20.12.1. 
– presiune aer 420 mmCA 
– debit aer 110 m3/s 
– turatie ventilator 1490 rot/min 
– putere motor 900 kW 
– tensiune de alimentare 6 kV 
Uleiul de lucru pentru reglarea paletilor rotorici este asigurat de doua pompe de 

ulei verticale cu roti dintate, una in functiune si una in rezerva pe automat. 
Ventilatoarele de aer aspira aerul cu temperatura constanta de 50oC, mentinuta 

prin recirculatia de aer dupa PAR si il refuleaza in preincalzitoarele de aer rotative 
(PAR) pe la partea superioara a acestora. Reglarea incarcarii VA se efectueaza din 
paletii rotorici reglabili K1. Pentru izolarea ventilatorului in caz de defectiune este 
prevazut un sibar de izolare K2. Inainte si dupa PAR exista canale paralele pentru a 
se putea functiona cu un VA si ambele PAR-uri. 

Pentru preincalzirea aerului necesar arderii combustibilului, cazanul Benson 
este prevazut cu doua preincalzitoare de aer rotative (PAR 1 si PAR 2) tip 
Rothemühle. Cele doua PAR-uri sunt montate in paralel in drumul gazelor de 
ardere, la iesirea din tirajul II al cazanului (dupa economizorul 1). 

Preincalzitoarele de aer rotative tip Rothemühle au masa preincalzitorului fixa, 
iar ansamblul ax - calote concentrice se roteste, schimband pozitia de trece a aerului 
prin masa preincalzitorului.  
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3.1.4 Circuitul de gaze de ardere al cazanului 

Gazele rezultate in urma procesului de ardere sunt evacuate la cos cu ajutorul a 
2 ventilatoare de gaze VG1 si VG2, cu urmatoarele caracteristici: 

– debitul de gaze de ardere rezultat la sarcina nominala 
a cazanului la functionarea pe lignit              1.400.000 Nm3/h 

– temperatura gazelor de ardere in focar 1100 ÷ 1250 oC 
– temperatura gazelor de ardere inainte de PAR 311 oC 
– temperatura gazelor de ardere dupa PAR 147 oC 
– continutul de cenusa in gaze dupa electrofiltre 0,4555 g/Nm3 
– continutul de cenusa in gaze inaintea electrofiltrelor 45,5 g/Nm3 
– depresiunea la partea superioara a focarului 5 mmCA 
– depresiunea in PAR 68,4 mmCA 
– viteza gazelor de ardere in electrofiltre 2,6 m/s. 
Din focar, gazele de ardere împreună cu cenuşa zburătoare sunt aspirate de 

ventilatoarele de gaze prin tirajul transversal, tirajul II, PAR-uri si electrofiltre si 
refulate pe cos. Pe acest traseu, gazele cedeaza caldura urmatoarelor suprafete de 
schimb de caldura: vaporizator, supraincalzitorii de IP 4, 5, 6, 7, 2, 3, supraincalzitorii 
de MP 2 si 1, supraincalzitorul de IP nr. 1, economizorul 2 si 1, PAR-uri. 

O parte din cenusa zburatoare se separa din gazele de ardere datorită inerţiei, in 
palniile de sub tirajul II – 3 t/h, în pâlniile de sub PAR – 2 t/h, în pâlniile de sub 
mecanofiltru – 6 t/h, la baza focarului împreună cu zgura şi nearsele – 6 t/h. 
Separarea cenusei din gazele de ardere are loc in electrofiltru – cca. 50 t/h. Cazanul 
este prevazut cu usi de vizitare cu vizori pe tot traseul gazelor de ardere.  

3.1.5. Instalatia de gaze combustibile 

Instalația de gaze combustibile a cazanului Benson este dimensionată pentru 
funcționarea cazanului la debitul nominal numai cu gaz, pentru aceasta existand 14 
arzătoare de gaz montate pe două nivele, patru arzătoare la cota 10 m si 10 
arzătoare la cota 18 m, fiecare arzator avand o capacitate de 3500 Nm3/h. 

3.1.6. Sistemul de preparare si ardere a carbunelui 

Instalatia de alimentare cu carbune. Instalatia de alimentare cu carbune este 
determinata de pozitia celor sase buncare de carbune, care sunt amplasate in frontul 
cazanului. Functional, aceasta instalatie preia carbunele din buncare, il dozeaza in 
functie de sarcina cazanului, il transporta si-l descarca in tronsonul de carbune de la 
partea inferioara a canalului de aspiratie gaze, din focar. 

Fiecare moara este alimentata independent, din buncarul anume destinat, 
solutie care a condus la realizarea a sase trasee de alimentare si anume: 

– patru trasee, rectilinii, transversale fata de frontul cazanului, realizate dintr-un 
alimentator dozator; 
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– doua trasee frante, realizate dintr-un alimentator dozator si un transportor 
montate in serie. 

Fiecare traseu de alimentare are in componenta sa un sibar de inchidere a 
buncarului, actionat electric, si o clapeta de inchidere gura deversare actionata manual. 

Instalatia de uscare, macinare si ardere a carbunelui. Instalatia de praf carbune 
grupeaza utilajele care realizeaza urmatoarele operatii: uscarea si macinarea 
combustibilului lignit folosit de cazan; transportul combustibilului pulverizat de la 
separatorul morii pana la arzatoarele de praf; realizarea amestecului aer-combustibil 
si aprinderea acestuia in focar. 

Instalatia de uscare, macinare si ardere a carbunelui este alcatuita din: 
– sase canale aspiratie gaze din focar spre mori; 
– sase mori ventilator cu ciocane tip MVC-50; 
– sase conducte de praf de carbune inclusiv sustinerile acestora; 
– sase arzatoare de praf de carbune. 

Moara ventilator cu ciocane tip MVC-50. Moara ventilator cu ciocane tip 
MVC-50 este construita in doua variante, dupa pozitia gurii de racordare a 
separatorului de praf si a motorului electric fata de axul vertical al gurii sibarului 
carcasei de alimentare. 

Cazanul de abur de 510 t/h combustibil lignit este dotat cu: 
– patru mori ventilator cu ciocane, varianta stanga; 
– doua mori ventilator cu ciocane, varianta dreapta. 
Moara ventilator cu ciocane se compune din: 

Separatorul. Este asezat deasupra, la iesirea din moara si separa particulele 
grosiere de particulele fine. O conducta de recirculatie aduce particulele nemacinate 
inapoi in moara. Separatorul are cinci paleti. Fiecare palet este montat pe un ax si 
este solidar cu acesta. Primii doi paleti au axele legate prin parghii. O roata de 
actionare cu lant, montata pe una dintre axe, permite manevrarea simultana a 
acestora. In acelasi fel se manevreaza si urmatorii doi. Al cincilea palet are prevazut 
pe o roata si lantul de actionare. Primii patru paleti se pot misca cu cate 45o 
deasupra si dedesubtul orizontalei, deci cu 90o. Paletul numarul 5 (paletul superior) 
se poate misca numai sub orizontala cu 45o. 

Un indicator metalic solidar cu axul indica pozitia clapetului din interior (la 
reparatie sau in orice alta ocazie trebuie sa se aiba in vedere ca indicatorul sa fie 
montat astfel incat sa corespunda pozitiei clapetului). Indicatorul se misca pe un 
cadran cu gradatii, fixat pe carcasa separatorului, gradatiile impartind in parti egale 
unghiul de 90o. Fixarea pozitiei separatorului se face astfel incat sa se realizeze 
finetea si macinarea optima astfel: 

a) paleti foarte inclinati:   b) paleti putin inclinati:      
– debit recirculat foarte mare;  – debit recirculat mic; 
– finete de macinare foarte ridicata.  – finete de macinare slaba. 
În exploatare, temperatura amestecului aer-praf de carbune dupa moara se va 

mentine la 150 ÷ 180oC. Temperatura de 180oC nu trebuie depasita deoarece o 
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temperatura mai mare pe un timp mai indelungat poate duce la deformarea 
blindajelor de pe partea de aspiratie si deteriorarea rulmentilor. 

Pentru uniformizarea alimentarii cu carbune este indicat sa se functioneze cu 
un strat de carbune relativ mic si viteza de deplasare a benzii relativ mare. 

In cazul in care, din cauza unei defectiuni in alimentarea cu carbune, temperatura 
pe refularea morii depaseste 220 ÷ 230oC moara va fi declansata imediat. De asemenea, 
se va declansa moara in cazul unei defectiuni in circuitul de ungere al reductorului sau 
al lagarului dublu (presiune de ulei mica, pompa de ulei dezamorsata). 

Conducte de praf carbune. Acest subansamblu face legatura intre separatorul 
de praf al morii si arzatorul de praf carbune. Conductele de praf de carbune au 
forma dreptunghiulara avand sectiunea de 1000 x 2160 mm. 

Pe traseul vertical este amplasata o clapeta de reglaj. Racordarea acestor 
conducte cu moara ventilator cu ciocane MVC-50 si cu arzator de carbune se face 
prin compensatoare.  

Conductele de praf de carbune sunt executate din tabla de 10 mm grosime, 
neizolate la exterior si sunt sustinute de cadrul metalic care se reazema pe planseul de la 
cota + 12 m. In zonele cu coturi sau schimbari de directie ale amestecului aer-praf de 
carbune, conductele sunt executate din tabla mai groasa de 30 mm grosime. Fiecare 
conducta este impartita in patru canale egale, alcatuind astfel pentru fiecare arzator de 
praf cate patru circuite de aer-praf de carbune distincte. Legarea conductelor de praf de 
carbune se executa la separatorul de praf al morii, prin intermediul unui tronson cu 
flanse ce trece de planseul de la cota + 12,000 m. De acest tronson conducta de praf se 
leaga prin intermediul unei legaturi elastice cu arcuri, etansarea fiind realizata prin snur 
de azbest; prin aceasta legatura elastica se impiedica transmiterea vibratiilor morii spre 
arzatorul de praf de carbune si spre peretii focarului. 

Arzatorul de carbune praf. Este de tip cu fante inclinate, amestecul carbunelui 
cu aerul secundar avand loc in camera focara. Se compune din urmatoarele elemente: 

– cutia arzatorului care face legatura intre separatorul morii si cele doua fante 
ale arzatorului; aceasta este sectionata in patru componente corespunzatoare 
fantelor arzatorului; 

– patru fante in interiorul carora sunt dispuse in forma de cruce tevile de 
insuflare a aerului secundar. 

Cazanul de abur de 510 t/h combustibil lignit este dotat cu sase arzatoare de 
praf carbune, de tipul cu fanta, fara turbionare, cate unul de fiecare moara, toate 
montate la acelasi nivel. 

Arzatoarele de praf de carbune realizeaza insuflarea in focar a carbunelui praf 
si a aerului necesar arderii. Insuflarea se face frontal sub un unghi de incidenta a 
jeturilor arzatoarelor de: 00,0`; 250, 8`; 320,59` astfel incat cele sase jeturi de 
carbune praf-aer de la cele sase arzatoare sa fie tangente la un miez central din 
focar care are un diametru de 1,200 m. 

Fiecare arzator este format din cate patru fante paralele pentru scurgerea 
carbunelui praf inclinate in jos cu 15o. 

Aerul secundar este insuflat prin doua fante (superioara si inferioara) si prin 
tevi de aer dispuse intre fantele de praf de carbune. Vitezele la iesirea din arzator 
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atat a aerului cat si a prafului de carbune sunt diferite ca directie si valoare, fapt 
care favorizeaza amestecul si aprinderea. 

Protectia termica a arzatorului se realizeaza prin samotarea tablelor din 
interiorul arzatorului cu material refractar. 

Arzatoarele de praf de carbune sunt de trei tipuri constructive, functie de 
unghiul de inclinare al acestor arzatoare fata de peretele pe care sunt montate si 
anume: 

a) pe peretii din frontul si spatele cazanului sunt amplasate: 
– cate 1 buc. arzator-inclinat cu unghiul de 270,18`, legat prin conductele de 

aer-praf de morile de carbune nr. 1 si 4; 
– cate 1 buc. arzator inclinat cu un unghi de 320,59` legat prin conductele de 

praf de morile de carbune nr. 3 si 6; 
b) pe fiecare dintre cei doi pereti laterali sunt amplasati cate 1 buc. arzator de 

praf al carui ax este perpendicular pe peretele cazanului, fiind legati prin conductele 
de aer-praf de morile de carbune nr. 2 si 5. 

Etansarea dintre arzatoarele de praf si peretii cazanului se realizeaza prin 
garnituri  presate cu arcuri. 

 

 

 
Fig. 5. Vedere laterala a arzatorului cu fante 

ce echipeaza cazanul de 510 t/h din SE Isalnita 
 

 
 
 
 

 
Fig.6 Vedere laterala a arzatorului cu fante 

ce echipeaza cazanul de 510 t/h  
din SE Isalnita. 
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 Fig. 7 Schita model arzator cu fante Fig. 8 Schema tehnologica cu fluidele de lucru  
  pentru moara de carbune 

3.1.7 Descrierea electrofiltrului  

Separarea cenusii din gazele de ardere se face cu ajutorul electrofiltrelor. 
Fiecare cazan este prevazut cu un electrofiltru compus din patru celule. 

Separarea cenusii din gazele de ardere in electrofiltre se bazeaza pe principiul 
ionizarii particulelor intr-un camp electrostatic. Un astfel de camp ia nastere cand 
un fir intins intre doua placi legate la pamant, se aduce la un potential electric 
negativ, superior potentialului de ionizare. Ionii negativi emisi de fir polarizeaza 
particulele care incep sa se deplaseze spre placile receptive. Aici, datorita faptului 
ca acestea sunt legate la pamant, particulele se aglomereaza, isi pierd sarcina 
electrica si cad gravitational in palnii. 

Deoarece pierderea sarcinii depinde de conductibilitatea electrica dintre placa 
si particule, este necesar ca aceasta sa fie in permanenta mentinuta la anumite valori 
pentru o buna functionare. Aceasta conditie se realizeaza prin scuturarea electrozilor 
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receptivi. Pentru a avea un camp electrostatic de intensitate suficienta trebuie ca 
electrozii emisivi sa fie scuturati periodic. 

Se foloseste un camp electrostatic negativ deoarece ionii negativi sunt mai 
mobili decat cei pozitivi, iar diferenta de potential admisibila fara amorsari este mult 
mai mare. 

3.1.8. Instalatia de evacuare a zgurii si cenusii 

In functionarea pe lignit a cazanului rezulta o cantitate de circa 60 t/h de 
cenusa. Aceasta este colectata si evacuata dupa cum urmeaza: 

a) 6 t/h este colectata in palnia rece sub forma de zgura si cenusa si este 
evacuata cu transportorul de zgura, trecuta prin site vibratoare, iar particulele mari 
prin concasorul de zgura si cu ejectorul principal sau cu ejectorul auxiliar transportata 
la bazinele pompelor Bagger; 

b) 1,2 t/h este colectata in palniile tirajului transversal si transportata cu 
ejectorul tirajului 2 la bazinele pompelor Bagger. Pe conducta comuna de curgere a 
cenusii din cele trei palnii de sub tirajul transversal este montat un gratar care 
orienteaza eventualii bulgari spre distribuitorii de cenusa si in transportorii de 
zgura. Pe conducta de curgere a cenusii spre ejectorul tirajului 2 este montata o 
clapeta dublu basculanta care are rolul de a mentine conducta inchisa pentru a evita 
aspiratia de aer de la ejector spre palnii si a inrautati prin aceasta curgerea cenusii. 
Distribuitorul de cenusa are rolul de a doza cenusa care curge in transportor, care 
daca ar curge necontrolata ar putea bloca transportorul si produce accidente. 

c) 3 t/h este colectata in palniile de sub tirajul 2 si evacuata cu ejectorul 
tirajului 2 la bazinele pompelor Bagger. 

d) 3 t/h este colectata in palniile de sub preincalzitorul de aer si este transportata 
cu aer in silozul central de cenusa. Aerul pentru transportul cenusii din palniile de 
sub preincalzitoarele de aer este asigurat de catre compresorii de aer cu pistoane 
rotative Roots de 30 kW. 

e) 49,4 t/h este colectata in cele 12 palnii de sub mecanofiltre si electrofiltre, 
cu o capacitate de 500 t de cenusa – opt palnii sub electrofiltre si patru palnii sub 
mecanofiltre. Transportul cenusii din palniile de sub mecanofiltre si electrofiltre 
este asigurat de patru rigole pneumatice, care deverseaza cate doua in cele doua 
rigole colectoare, care transporta cenusa in silozul central de cenusa. Aerul pentru 
crearea panzei de aer (perna pneumatica) la rigole este asigurata de ventilatoarele 
de aer pentru cenusa. 

3.1.9 Turbina cu abur 

Turbina cu abur este produsa de firma RATEAU-SCHNEIDER si este de tipul 
cu actiune pe o singura linie de arbori, in condensatie si cu o supraincalzire 
intermediara. Are un numar de sapte prize care alimenteaza preincalzitoarele din 
circuitul de preincalzire regenerativa a apei de alimentare si condensului principal. 
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Partea de preincalzire de inalta presiune este dispusa pe doua siruri, iar preincalzitoarele 
nr. 6 sunt prevazute cu desupraincalzitor. Turbina este formata din patru corpuri: 

– un corp de inalta presiune (CIP) – cu carcasa dubla si 11 trepte cu actiune 
(prima dintre acestea este treapta de reglaj); 

– un corp de medie presiune (CMP) – cu carcasa dubla si 13 trepte cu actiune; 
– doua corpuri de joasa presiune (CJP), fiecare cu doua fluxuri si sase trepte cu 

actiune pe fiecare flux. 
Dupa ce intra in turbina, aburul se destinde pana la iesirea din CIP. De aici, o 

parte din abur alimenteaza colectorul auxiliar, iar cealalta parte intra in 
supraincalzitorul intermediar al cazanului. Inainte de intrarea in supraincalzitorul 
intermediar, aburul primeste o injectie suplimentara de apa. 

Injectia suplimentara are loc datorita faptului ca temperatura aburului la iesirea 
din CIP este foarte mare, de cca 360 – 370 °C. Din constructie este prevazuta 
aceasta injectie suplimentara. 

La iesirea din supraincalzitorul intermediar, aburul supraincalzit pleaca la 
turbina si intra in CMP. Din CMP se preleveaza abur prin prizele 6, 5, 4 si 3, pentru 
alimentarea preincalzitoarelor de apa, degazor si turbopompa de alimentare astfel: 

– priza nr. 6    la PIP-6 bis 
– priza nr. 5    la PIP-5 
– priza nr. 4    la degazor 
– priza nr. 3    la PJP-3 si TPA 
La iesirea din CMP, aburul intra in corpul de joasa presiune si de aici este extras 

prin priza nr. 2 la PJP-2, respectiv la priza nr. 1 la PJP-1, restul de abur destinzandu-se 
in continuare pana la condensator. Condensatul format in condensator este preluat de 
pompele de condens treapta I si apoi de pompele de condens treapta a-II-a si trecut prin 
PJP-1, PJP-2, PJP-3 si degazor. Din degazor, apa de alimentare este aspirata de 
turbopompa de alimentare si introdusa prin cele doua siruri de preincalzitoare: PIP-5, 
PIP-6 si PIP-6 bis, in cazan (format din doua corpuri). 

Parametrii principali ai turbinei sunt: 
– putere maxima      330 MW 
– putere disponibila      315 MW 

4. TESTE SI MASURATORI INITIALE IN SITU,  
PE REFERENTIAL  

Testele si evaluarile pentru stabilirea datelor initiale, de referinta, s-au efectuat 
cu specialisti din INCDE ICEMENERG - Bucuresti, profesori si specialisti din 
UPB - CCT si de la Academia Oamenilor de Stiinta sub controlul si supravegherea 
atenta a personalului de comanda si executie al partenerului beneficiar. 

Masuratorile s-au realizat pe grupul nr. 7 de 330 MW din cadrul SE Isalnita. 
Acest set de teste si masuratori initiale a urmarit stabilirea datelor initiale, de 

referinta, ale functionarii grupului cazan - turbina si instalatii auxiliare la momentul 
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demararii activitatilor respectivului proiect. S-a avut in vedere radiografierea in 
functionare a sistemului aferent grupului nr. 7 la momentul "Teta 0". 

Necesitatea acestei lucrari din punct de vedere tehnologic se bazeaza pe 
constatarea ca actuala situatie energetica, atat in Europa cat si in general pe 
mapamond, se caracterizeaza prin tendinta generala de crestere a eficientei folosirii 
combustibililor fosili in stransa interdependenta cu reducerea drastica a impactului 
asupra mediului. 

Atat pe plan mondial, cat si national asistam la intensificarea actiunilor de 
economisire, de gospodarire rationala si utilizare eficienta a producerii energiei 
termice si electrice si, nu in ultimul rand, de protectie a mediului inconjurator. Cu 
toate ca tot mai mult se pune accentul pe dezvoltarea surselor neconventionale de 
energie, se remarca faptul ca sursele conventionale prin tehnologii curate de 
producere a energiei vor detine un loc important si in viitor. O atentie deosebita este 
acordata producerii energiei prin utilizarea de noi tehnologii si procedee moderne 
de ardere si prin modernizarea echipamentelor existente cu scopul cresterii 
eficientei acestora si incadrarii in normele de poluare impuse la nivel mondial. 

Ocrotirea mediului inconjurator a devenit in ultimul deceniu o preocupare 
primordiala a omenirii care s-a concretizat prin realizarea de actiuni pluridisciplinare 
intreprinse in scopul stoparii cresterii concentratiei de poluanti in atmosfera. 

In momentul de fata, in domeniul energetic, se poate spune ca producerea de 
energie este un factor major care contribuie la poluarea mediului inconjurator prin 
emisiile de macroparticule: SOx, NOx si CO2, dar si din punct de vedere al 
deversarii de diverse substante in mediul natural. 

Poluarea mediului a devenit astazi o problema social-economica importanta si 
pentru tara noastra. Prin cadrul legislativ adoptat in domeniul protectiei mediului se 
urmareste prevenirea si reducerea poluarii de orice natura, conservarea si pastrarea 
calitatii factorilor de mediu, utilizarea responsabila a resurselor naturale, reconstructia 
ecologica a zonelor afectate de poluare si pastrarea unui echilibru real intre mediul 
natural si calitatea vietii.  

Integrarea Romaniei in structurile Comunitatii Europene impune astazi cu 
fermitate aplicarea standardelor internationale de mediu. In acest sens, Directiva 
2001/80/CE a fost transpusa in legislatia nationala prin HG 541/2003 si ulterior 
HG 440/2010, ce prevad reducerea emisiilor de noxe evacuate la cos. Astfel 
valorile limita de emisie pentru NOx exprimate in mg/Nm3 (la un continut de O2 de 
6 % in gazele reziduale pentru combustibili solizi) aplicabile instalatiilor mari de 
ardere de tipurile I si II, reglementate prin HG 541/2003 sunt urmatoarele:  

● 600 mg/Nm3 pentru grupuri cu putere termica de 50 – 500 MWt;  
● 500 mg/Nm3 pentru grupuri cu putere termica mai mare de 500 MWt, 

valoare care va scadea la 200 mg/Nmc incepand cu 1 ianuarie 2016. 
Trebuie remarcat faptul ca marea majoritate a cazanelor si instalatiilor de ardere 

aferente au fost proiectate si realizate la nivelul anilor 1965 - 1975, de atunci si 
pana acum combustibilii degradandu-se calitativ si reducandu-se cantitativ. Aceste 
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lucruri impun, de asemenea, adoptarea unor masuri rapide de retehnologizare si 
modernizare in concordanta cu cerintele de mediu prezentate anterior. 

4.1. Teste si masuratori initiale pe ansamblul cazan-arzatoare 

Programul de masuratori si teste a fost conceput de catre formatia mixta de 
cercetatori de la ICEMENERG, UPB-CCT si Academia Oamenilor de Stiinta si cu 
sprijinul real al personalului de la SE Isalnita. Impreuna cu personalul de exploatare 
a fost intocmita lista de puncte de masura si a fost realizata schema de masura. 

Incercarile efectuate pe cele doua cazane aferente blocului nr. 7 (7A si 
respectiv 7B de 510t/h) au avut ca scop principal evaluarea sistemului la momentul 
initial, radiografierea lui si culegerea datelor de intrare pentru solutiile de 
modernizare ce se vor avea in vedere. 

In esenta s-au urmarit:  
− determinarea randamentului brut, a celui corectat si a consumurilor specifice 

de caldura si de combustibil conventional; 
− verificarea realizarii parametrilor principali ai cazanului pe circuitele de apa-

abur, aer-gaze si combustibil; 
− verificarea agregatelor auxiliare ale cazanului in ansamblul instalatiei de cazan; 
− verificarea emisiilor de noxe. 
De comun acord cu conducerea centralei, tinand cont si de graficul de livrare a 

energiei in SEN, masuratorile au fost efectuate la urmatoarele incarcari ale turbinei: 
300 MW, 250 MW si 200 MW. Rezultatele prezentate tabelar sunt o medie a mai 
multor seturi de probe, efectuate pentru reglare, pentru calibrare aparate, pentru 
evaluare conditii de functionare. De asemenea s-au prelevat probe de carbune, 
cenusa si zgura in vederea expertizarilor de laborator. Lucrarea prezinta si un bogat 
material fotografic realizat in timpul experimentarilor. 

Dupa efectuarea calculelor au rezultat urmatoarele sarcini de proba, prezentate 
in lucrare in ordine descrescatoare (indicativul probelor arata ordinea cronologica a 
desfasurarii lor): 

– proba nr. 1 - 300 MW; 
– proba nr. 2 - 250 MW; 
– proba nr. 3 – 200 MW. 
Corespunzator puterii la bornele generatorului au rezultat urmatoarele incarcari 

ale cazanelor (procentual din sarcina nominala): 
 

Tabelul 1 

Sarcinile cazanului la probe 

PROBA Cazan 7A Cazan 7B 
Proba nr.1 440,8 t/h / 86,4 % 419,4 t/h / 82,2 % 

Proba nr.2 369,1 t/h / 72,3 % 361,0 t/h / 70,7 % 

Proba nr.3 295,6 t/h / 57,9 % 284,9 t/h / 55,8 % 
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Blocul nr. 7 de 315 MW din SE Isalnita pe care s-a derulat programul initial de 
teste si experimentari este prevazut cu doua cazane de abur, nr. 7A si 7B de 510 t/h 
fiecare, cu functionare de baza pe carbune tip lignit si suport combustibil gaz 
natural. 

4.2. Schema suplimentară de măsură şi aparatura  
utilizată la teste 

Pentru efectuarea masuratorilor s-a realizat urmatoarea schema suplimentara de 
masura: 

A. Debite: 
– puncte de masura pentru masurarea debitelor de abur supraincalzit, apa de 

alimentare, apa de injectie in aburul intermediar si apa de injectie suplimentara, 
precum si a debitului de gaze combustibile. Masurarea s-a facut cu traductoare 
Bailey si Spriano cu clasa de precizie 0,1. 

B. Presiuni: 
a. puncte de masura pentru masurarea presiunilor statice ale fluidelor (abur 

supraincalzit, apa de alimentare, apa de injectie – suplimentara si in aburul 
intermediar, gaze naturale). Masurarea presiunilor statice s-a realizat cu traductoare 
Bailey si Spriano, clasa de precizie 0,1. 

b. puncte de masura pentru determinarea presiunilor statice pe circuitul de aer 
si de gaze de ardere. Masurarea s-a facut cu aparat pentru masurarea presiunii 
diferentiale TESTO 510, clasa de precizie ± 0,5 mmca. 

C. Temperaturi 
– puncte de masura pentru determinarea temperaturilor pe circuitele de aer si 

de gaze de ardere. Masurarea s-a facut cu termocupluri Cr-Al, de diverse lungimi, 
clasa de precizie ± 1 ºC. 

D. Analiza gaze de ardere 
– puncte de masura pentru analiza gazelor de ardere. Masurarea s-a realizat cu 

analizoare tip TESTO 350 XL, clasa de precizie ± 0,2 % din valoarea masurata, 
pentru O2 si CO2, respectiv ± 20 ppm pentru CO, respectiv ± 5 % din valoarea 
masurata pentru NOx. 

E. Analiza combustibil si materii combustibile 
– puncte de masura pentru prelevarea probelor de carbune, zgura si cenusa. 
Concomitent, au fost consemnate si indicatiile din camera de comanda termica 

a aparatelor din dotarea cazanului, prin listarea la imprimanta a circuitelor apa-abur, 
aer-gaze de ardere, mori, precum si a parametrilor cazanului. Datele dispozitivelor de 
masura a debitelor au fost puse la dispozitie de catre laboratorul AMC al centralei. 

Frecventa de citire a aparaturii si timpul de prelevare a probelor de combustibil, 
zgura si cenusa a fost urmatoarea: 

– debite (presiuni diferentiale)  3 min 
– presiuni statice  10 min 
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– temperaturi 15 min 
– analiza gaze de ardere 15 min 
– prelevare combustibil solid, reziduuri solide 15 min 
– listarea la imprimanta 15 min 
In fig. 9-14 se prezinta un bogat material fotografic cu aspecte din timpul 

amenajarii schemei de masura suplimentare si a desfasurarii probelor efective pe 
bloc. 

 

 
  

Fig. 9. Centralizator masurare debite fluide cazan – turbina. 
 

 
 
 
 

 
Fig. 10 Analiza gaze arse dupa PAR. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 11. Masurare debit injectie abur 

intermediar si apa alimentare intrare cazan. 
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Fig. 12. Masurare debit condens secundar TPA  
cu debitmetru ultrasonic. 

 

 
  

Fig. 13. Masurare temperaturi gaze arse canale dupa preincalzitoare de aer. 
 

 
  

Fig. 14. Masurare parametri cota 10 si temperaturi circuit regenerativ. 
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4.3. Metodologie de calcul 

Calculul debitelor de abur, apa si gaze naturale. S-au determinat conform 
STAS 7347/1-83, utilizand datele privind dispozitivele de strangulare (ajutaje, 
diafragme) puse la dispozitie de laboratorul AMC din SE Isalnita. 

Calculul randamentului cazanului. Randamentul a fost calculat conform 
prescriptiilor tehnice, folosind metoda indirecta de calcul. Considerand debitul de 
gaze masurat si alegand o valoare pentru randamentul termic al cazanului, prin 
iteratii succesive rezulta debitul de carbune si randamentul termic. 

Randamentul termic determinat pe cale indirecta este definit de relatia: 

η = 100 – (P1’ + P2’ + P3’ + P5’ + P6’ + P7’ + P8’)    [%] 

unde: P1’ [%] este pierdere procentuala de caldura prin ardere mecanica incompleta; 
P2’ [%] – pierdere procentuala de caldura prin ardere chimica incompleta; P3’ [%] – 
pierdere procentuala de caldura prin caldura sensibila a gazelor arse evacuate la cos; 
P5’ [%] – pierderea procentuala de caldura prin incalzirea vaporilor de apa din 
combustibil si a celor rezultate din arderea combustibilului; P6’ [%] – pierderea 
procentuala de caldura prin incalzirea vaporilor de apa din aerul de ardere; P7’ [%] – 
pierderea procentuala de caldura prin radiatie si convectie in mediul ambiant;  
P8’ [%] - pierderea procentuala de caldura prin caldura sensibila a reziduurilor 
solide evacuate din cazan. 

La randamentul obtinut se aplica urmatoarele corectii fata de valorile de 
referinta: 

– cu temperatura aerului la intrarea in cazan (aspiratia ventilatoarelor de aer, 
inainte de recircularea de aer cald); valoare de referinta 25 ºC; 

– cu temperatura aerului la intrarea in preincalzitorul de aer rotativ: valoarea de 
referinta 50 ºC; 

– cu temperatura apei de alimentare. 

Calculul consumurilor de caldura si de combustibil conventional. S-au 
folosit urmatoarele relatii de calcul: 

– consum global de caldura 

Qcaz= (W1(h2 – h1) + W7(h2 – h7) + W3(h4 – h3) + W8(h4 – h8))/η·100   [kcal/h] 

– consum specific de caldura pentru producerea unui kg abur viu 

qcaz=Qcaz/W2   [kcal/kg abur] 

– consum global de combustibil conventional 

Bc = Qcaz/7000  [kgc.c./h] 

– consum specific de combustibil conventional pentru producerea unui kg abur viu 

bc = qcaz/7000   [kgcc/kg abur] 
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unde: h1 – entalpie apa alimentare intrare cazan  [kcal/kg]; h2 – entalpie abur iesire 
cazan [kcal/kg]; h3 – entalpie abur intermediar rece [kcal/kg]; h4 – entalpie abur 
intermediar cald [kcal/kg]; h7 – entalpie apa injectie in aburul viu [kcal/kg]; h8 – 
entalpie apa injectie in abur MP [kcal/kg]; W1 – debit apa alimentare intrare cazan 
[kg/h]; W2 – debit abur IP iesire cazan [kg/h]; W3 – debit abur MP rece [kg/h]; W7 – 
debit apa injectie in aburul viu [kg/h]; W8 – debit apa injectie in abur MP [kg/h];  
η – randamentul cazanului [%] 

W2 = W1 + W7   [kg/h] 

Calculul caldurii utile produse de cazan 

Qu= (W1(h2 – h1) + W7(h2 – h7) + W3(h4 – h3) + W8(h4 – h8))·10–6     [Gcal/h] 

Calculul debitului de aer ordonat intrat in cazan. Debitul de aer intrat 
ordonat in cazan s-a calculat prin efectuarea bilantului termic pe preincalzitorul de 
aer, utilizandu-se temperaturile aerului si ale gazelor de ardere, la intrarea si iesirea 
din PAR si debitele de aer si gaze de ardere rezultate din bilantul pe cazan si din 
infiltratiile de aer in preincalzitor. 

Diferenta intre debitul total de aer la iesire si cel ordonat reprezinta aerul 
patruns in cazan prin neetanseitati. Prezentarea debitului de aer ordonat este relativa 
si se raporteaza la debitul total de aer iesit din cazan. 

4.4. Parametri functionali masurati si calculati 
pentru cazanul nr. 7 

Mediile valorilor marimilor masurate in timpul probelor, precum si rezultatele 
calculelor aferente sunt prezentate in tabelele urmatoare:  

In urma analizei rezultatelor prezentate in tabelele anterioare, a rezultat:  
 Prin acest prim set de teste si masuratori din teren, coroborat cu expertizele 

din laborator, s-au stabilit datele de baza, initiale, ale functionarii sistemului la 
momentul "teta O" al demararii proiectului prezentat in aceasta lucrare. 

 In functie de posibilitatile tehnice ale centralei la momentul respectiv, 
probele s-au efectuat la 3 sarcini ale cazanului, respectiv 434 t/h, 360 t/h si 293 t/h, 
corespunzatoare unor incarcari termice de 85 %, 70 % si respectiv 57 %. 

 Combustibilul de baza utilizat la probe este lignitul din Bazinul Oltenia, cu 
putere calorifica medie de 1800 kcal/kg (v. fig. 4.27), iar combustibilul suport este 
gazul natural cu o compozitie corespunzatoare STAS. 

 Testele si masuratorile initiale au permis realizarea unei radiografii a 
functionarii grupului nr. 7 din cadrul SE Isalnita, la momentul initial si permit stabilirea 
modelelor de calcul ulterioare precum si a programelor de probe ce urmeaza a fi 
elaborate . Grupul nr. 7 supus testelor este alcatuit din doua corpuri de cazan tip Benson 
cuplate la o turbina de abur de fabricatie franceza produsa de firma RATEAU-
SCHNEIDER si generator sincron licenta Alstom. Morile cazanului sunt de tip 
ventilator, in numar de 6, iar arzatoarele sunt cu fante inclinate. 



 

 

Tabelul 1 

Valorile marimilor masurate in timpul probelor 

Nr. 
crt. 

Denumirea U/M PROBA 1 PROBA 2 PROBA 3 

C7A C7B C7A C7B C7A C7B 

1. Sarcina electrica turbina MW 300 250 200 
 

A. CIRCUIT APA-ABUR 
 

2. Debit abur supraincalzit t/h 440,8 419,4 369,1 361,0 295,6 284,9 

3. Presiune abur suprainc. bar 163,1 163,8 140,3 140,9 137,0 137,6 

4. Temperatura abur suprainc. ºC 529,7 531,1 529,5 524,3 524,7   523,5 

5 Debit apa alimentare t/h - - - - - - 

6. Presiune apa alimentare bar 215,7 212,9 206,1 202,9 200,3 196,4 

7. Temperatura apa alimentare ºC 160 161 155,9 156,1 149,0 151,0 

8. 
Debit abur supraincalzit intermediar 
rece 

t/h 439,6 422,7 370,8 365,4 298,1 288,4 

9. Presiune abur SII rece kgf/cm2 44,2 44,3 37,3 37,2 29,9 29,5 

10. Temperatura abur SII rece ºC 348,1 341,6 337,8 331,2 318,6 314,5 

11. Presiune abur iesire SII kgf/cm2 43,5 43,5 35,9 35,5 28,9 28,3 

12. Temperatura abur iesire SII ºC 531,3 533,8 527,0 529,0 525,3   519,2 

13. 
Debit apa injectie in SII t/h 17,9  

 19,1 
12,7 15,7 9,4   11,4 

14. Presiune apa injectie in SII  kgf/cm2 55,3 54,2 44,3 44,5 36,0 35,0 

15. Temp. apa injectie in SII ºC 157,7 157,7 152,4 152,4 145,8 145,8 

16. Debit apa injectie suplimentara t/h 0,8 5,3 3,7 6,4 4,5 5,9 

17. Presiune apa injectie suplimentara kgf/cm2 55,3 54,2 44,3 44,5 36,0 35,0 

18. Temp. apa injectie suplimentara ºC 157,7 157,7 152,4 152,4 145,8 145,8 



 

 

Tabelul 1 (continuare) 

Nr. 
crt. 

Denumirea U/M PROBA 1 PROBA 2 PROBA 3 

C7A C7B C7A C7B C7A C7B 
 

B. CIRCUIT AER-GAZE DE ARDERE 
 

19. Temperatura aer aspiratie VA  ºC 35,2 31,6 16,1 14,8 17,7 16,9 

20. 
Temperatura aer intrare PAR: 
- st/dr 
- medie 

 
ºC 

 
35,7/37,9 
36,8 

 
36,2/36,1 
36,2 

 
17,8/16,5 
17,2 

 
30,3/23,0 
26,7 

 
21,5/20,0 
20,8 

 
28,2/23,0 
25,6 

21. Temperatura aer dupa PAR: ºC 233,4 233,4 232,2 232,3 231,6 230,7 

22. 
Temp. g.a. inainte PAR: 
- st/dr 
- medie 

 
ºC 

 
248,9/248,6 
248,7 

 
247,4/250,5 
248,9 

 
250,3/249,4 
249,7 

 
241,7/259,7 
250,7 

 
249,8/248,8 
249,3 

 
244,0/256,1 
250,6 

23. 

Temp. gaze de ardere dupa 
PAR:  
- st/dr 
- medie 

 
ºC 

 
150,4/153,3 
151,8 

 
148,0/153,5 
150,8 

 
149,6/152,7 
151,2 

 
140,6/134,2 
137,4 

 
141,1/143,5 
142,3 

 
144,4/149,4 
147,4 

24. 
Temp. gaze de ardere la VG: 
- 2/1 
- medie 

 
ºC 

 
150,1/152,2 
151,2 

 
147,4/152,0 
149,7 

 
149,0/151,2 
150,1 

 
140,1/133,9 
137,0 

 
140,0/142,0 
141,0 

 
143,9/146,0 
145,0 

25. 

Analiza gaze de ardere 
inainte PAR st/dr: 
CO2 
CO 
O2 

 
 

% 
% 
% 

 
 
14,7/15,9 
0,0056/0,0042 
5,1/3,7 

 
 
13,1/13,8 
0,0062/0,0057
6,9/6,2 

 
 
12,3/12,4 
0,0041/0,0030 
7,6/7,5 

 
 
12,0/12,1 
0,0076/0,0056
7,9/7,7 

 
 
11,2/11,0 
0,0051/0,0062
8,8/9,0 

 
 
11,8/11,3 
0,0098/0,0086 
8,1/8,7 

26. Exces aer inainte PAR st/dr - 1,31/1,21 1,48/1,41 1,55/1,54 1,59/1,57 1,71/1,73 1,61/1,69 

27. Exces mediu aer inainte PAR - 1,260 1,445 1,545 1,580 1,720 1,650 



 

 

 

Tabelul 1 (continuare) 

Nr. 
crt. 

Denumirea U/M PROBA 1 PROBA 2 PROBA 3 

C7A C7B C7A C7B C7A C7B 

28. 

Analiza gaze de ardere dupa 
PAR st/dr:  
CO2 
CO 
O2 

 
 

% 
% 
% 

 
 
10,6/10,7 
0,0038/0,0032 
9,6/9,5 

 
 
11,7/12,1 
0,0043/0,0048 
8,4/7,9 

 
 
9,5/10,4 
0,0035/0,0025 
10,9/9,9 

 
 
9,4/9,9 
0,0052/0,0040
11,0/10,5 

 
 
7,5/7,6 
0,0042/0,0041
12,8/12,8 

 
 
8,2/8,0 
0,0090/0,0066 
12,1/12,3 

29. Exces aer dupa PAR st/dr - 1,80/1,81 1,65/1,59 2,06/1,88 2,08/2,01 2,53/2,53 2,33/2,38 

30. Infiltratii aer PAR st/dr - 0,50/0,60 0,17/0,18 0,44/0,51 0,49/0,44 0,82/0,80 0,72/0,69 

31. 

Analiza medie a g. a. dupa 
PAR: 
CO2 mediu 
CO mediu 
O2 mediu 

 
 

% 
% 
% 

 
 
10,65 
0,0035 
9,65 

 
 
11,90 
0,0046 
8,15 

 
 
9,95 
0,0030 
10,40 

 
 
9,65 
0,0046 
10,75 

 
 
7,55 
0,0042 
12,80 

 
 
8,1 
0,0078 
12,20 

32. Exces mediu aer dupa PAR - 1,805 1,620 1,970 2,045 2,530 2,355 

33 

Analiza g.a. la VG st/dr 
CO2 
CO 
O2 
NOx 

 
% 
% 
% 

mg/Nm3 
O2=6% 

 
10,2/10,6 
0,0031/0,0030 
9,8/9,6 
365 / 351 

 
9,4/10,3 
0,0044/0,0042 
10,8/9,8 
370 / 320 

 
8,9/10,1 
0,0030/0,0020 
11,2/10,2 
351 / 409 

 
8,0/8,5 
0,0040/0,0042
12,3/11,7 
361 / 388 
 

 
7,1/7,2 
0,0020/0,0020
13,3/13,2 
406 / 412 

 
6,6/7,3 
0,0066/0,0062 
13,7/13,3 
366 / 422 

34. Debit combustibil solid kg/h 196888 183338 182102 180409 130268 122484 

35. 
Putere calorifica inferioara 
carbune 

kcal/kg 1804 1860 1751 1717 1905 1960 

 
 



 

 

 

Tabelul 1 (continuare) 

Nr. 
crt. 

Denumirea U/M PROBA 1 PROBA 2 PROBA 3 

C7A C7B C7A C7B C7A C7B 
 

C. CIRCUIT COMBUSTIBIL 
 

         
         

36. 

Analiza elementara combustibil 
solid (la starea initiala): 
Ci 
Hi 
Si 
Oi 
Ni 
Wt

i 
Ai 

 
 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
 
22,80 
2,08 
0,74 
9,78 
0,51 
41,86 
22,23 

 
 
23,06 
2,08 
0,73 
10,16 
0,55 
41,11 
22,31 

 
 
22,05 
1,99 
0,78 
9,66 
0,51 
41,02 
23,99 

 
 
21,62 
1,91 
0,75 
9,68 
0,46 
40,82 
24,76 

 
 
23,76 
2,10 
0,84 
9,91 
0,53 
42,10 
20,76 

 
 
24,29 
2,17 
0,83 
9,81 
0,54 
42,17 
20,19 

37. Presiune statica gaze naturale kgf/cm2 0,734 0,738 0,691 0,693 0,831 0,849 
38. Debit gaze naturale Nm3/h 3885 4221 3373 3801 3099 3557 

39. 
Putere calorifica inferioara 
combustibil gazos 

kcal/Nm3 8908,4 

40. 

Analiza volumetrica gaze 
combustibile: 
CO 
CO2 
CH4 
C2H6 
C3H8 
C4H10 

 
 
%vol. 

 
 
0,0 
0,2727 
96,1224 
3,2528 
0,7547 
0,2230 



 

 

 

Tabelul 1 (continuare) 

Nr. 
crt. 

Denumirea U/M PROBA 1 PROBA 2 PROBA 3 

C7A C7B C7A C7B C7A C7B 

 

C5H12 
C6H14 
C7H16 
N2 
O2 

 0,0057 
0,0045 
0,0057 
0,3250 
0,0 

41. Debit combustibil echivalent kg/h 199852 186559 184676 183309 132632 125198 

42. Putere calorifica combustibil 
echivalent 

kcal/kg 1950 2029 1889 1875 2079 2171 

43. Debit zgura uscata kg/h 4400 5000 5700 6000 3000 3000 

44. Nearse in zgura % 20,65 32,85 38,22 46,22 24,88 33,70 

45. Putere calorifica zgura la masa 
combustibila 

kcal/kg 7100 6280 7100 6280 7100 6280 

46. Nearse in cenusa (ponderat) % 0,56 0,75 0,51 0,58 0,68 0,78 

47. Putere calorifica cenusa la masa 
combustibila 

kcal/kg 8080 8080 8080 8080 8080 8080 

 

D. CIRCUIT ELECTRIC 
 

48. Amperaj motor VA 2/1 A 34,7/36,0 33,7/33,7 33,3/34,7 38,7/39,7 35,3/35,0 34,7/34,0 

49. Putere motor VA 2/1 kW 317,3/329,2 308,2/308,2 304,5/317,3 353,9/363,1 322,8/320,1 317,3/310,9 

50. Amperaj motor VG 2/1 A 98,7/97,0 99,3/99,3 102,7/103 104,7/104,7 103,0/103,7 104,7/105,7 

51. Putere motor VG 2/1 kW 851,3/836,6 856,5/856,5 885,8/888,4 903,1/903,1 888,4/894,4 903,1/911,7 
 



 

 

Tabelul 2 

Prezentarea rezultatelor (vezi si Anexa 1) 

Nr. 
crt. 

Denumirea U/M PROBA 1 PROBA 2 PROBA 3 
C7A C7B C7A C7B C7A C7B 

1. Debit abur viu t/h 440,8 419,4 369,1 361,0 295,6 284,9 
2. Sarcina termica cazan  % 86,43 82,24 72,37 70,78 57,96 55,86 

3. 
Pierderi de caldura prin nearse 
mecanice 

% 2,21 3,43 5,04 5,73 2,63 2,92 

4. Temperatura gaze de ardere la cos 0C 151,8 150,8 151,2 137,4 142,3 147,2 
5. Exces de aer dupa PAR - 1,836 1,614 1,964 2,031 2,526 2,355 
6. Caldura utila Gcal/h 340,544 328,185 288,589 285,348 234,533 226,679 

7. 
Caldura introdusa cu combustibilul 
(disponibila) 

Gcal/h 390,354 378,630 348,905 343,618 281,822 271,762 

8. Pierderi de caldura la cos % 9,80 9,10 11,32 10,28 13,21 12,68 
9. Suma pierderilor de caldura % 12,76 13,32 17,29 16,96 16,78 16,59 
10. Randament necorectat (masurat) % 87,24 86,68 82,71 83,04 83,22 83,41 
11. Randament corectat % 83,71 83,41 79,40 80,30 79,71 80,38 
12. Consum global de caldura Gcal/h 406,814 393,437 363,482 355,372 294,219 282,014 

13. 
Consum specific de caldura pt 
producere 1 kg abur viu 

kcal/kg 922,9 938,1 984,8 984,4 995,3 989,9 

14. Consum global combustibil 
conventional 

kcal/kg 58116,2 56205,3 51925,9 50767,5 42031,2 40287,8 

15. 
Consum specific de combustibil 
conventional pt producere 1 kg abur viu 

kg cc/ 
kg abur 

0,1318 0,1340 0,1407 0,1406 0,1422 0,1414 

16. Emisie NOx in gaze de ardere evacuate mg/Nm3

(O2=6%) 
358 345 380 375 409 394 
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 Cazanele si grupurile au fost proiectate la nivelul anilor 1960 si au fost puse 
in functiune in anul 1967 avand in momentul de fata un numar de peste 100.000 ore 
de functionare. Limita de emisii de NOx la care trebuie sa se conformeze este de 
200 mg/Nm3 incepand din anul 2016. 

 Arzatoarele tip fanta care echipeaza cazanul sunt dispuse in colturile 
cazanului si pe peretii laterali, directia de injectie a jeturilor de praf de carbune si 
aer fiind tangenta la un cerc imaginar cu axa in axa focarului. Jeturile de carbune si 
aer secundar sunt paralele, turbionarea este redusa, amestecul se face incet, iar 
flacara este lenta si depinde in mare masura de continutul de volatile al 
combustibilului solid. Totusi emisiile de NOx au variat in zona 350 - 470 mg/Nm3, 
mult peste reglementarile aplicabile din 2016 (in conformitate cu literatura de 
specialitate arderea in sistem tangential cu arzatoare tip fanta, slab turbionate poate 
produce cantitati mari de NOx si functie de compozitia carbunelui). 

 Este posibil ca pentru acesti combustibili cu putere calorifica inferioara in 
banda de 1600 -1800 kcal/kg, emisiile de NOx formate sa depinda de azotul din 
combustibil, de temperatura de ardere, de concentratia de oxigen, de formarea 
azotului atomic si de viteza sa de reactie in fazele combustiei. Pentru reducerea lor 
va trebui actionat asupra reducerii excesului de aer in focar, reducerii aerului 
primar, cresterii vitezei jeturilor etc. 

 Probele au fost efectuate cu cate 5 mori in functiune pe fiecare cazan, numai 
la sarcina minima s-a mers cu 4 mori (moara 5 nu a functionat la nicio proba, moara 
nr. 2 a fost scoasa la sarcina minima). Pentru cazanul nr. 7A, moara nr.6 are un 
numar de 1013 ore de functionare de la ultima reparatie capitala, iar pentru cazanul 
7B moara 5 are 428 ore de functionare, fapt ilustrat prin finetea de macinare 
crescuta. In functionare, temperatura amestecului aer-praf de carbune dupa moara s-
a mentinut in intervalul 150 ÷ 180 oC. Mentionam si faptul ca pornirea cazanului se 
poate face cu minim cu 4 mori in functiune. 

 Corespunzator sarcinilor atinse, debitul de abur produs de cazane a variat in 
domeniul 280 -440 t/h, iar temperatura aburului supraincalzit in domeniul 523 – 
529 0C. Presiunea apei de alimentare a variat in domeniul 196 - 216 bar. 

 Conform proiectului, dupa preincalzitoarele de aer circuitul de aer al 
cazanului se ramifica in trei canale pe fiecare parte a lui, canale care formeaza o 
centura in jurul cazanului, cu clapeti pe cele trei canale. Din acest canal se ia aerul 
primar pentru reglarea temperaturii amestecului dupa moara, aerul secundar pentru 
arzatorii de carbune, aerul de etansare la mori si aerul tertiar la palnia rece. Temperatura 
aerului masurata dupa PAR este de cca 233 oC, fata de cea recomandata in cartea 
tehnica de 282 oC. 

 Temperatura medie a gazelor de ardere dupa PAR a fost in zona 137 - 152 oC, 
iar temperatura la VG a fost intre 137 - 151 oC. 

 Excesul mediu de aer inainte de PAR a fost intre 1,26 (Proba 1) si 1,65 
(Proba 3), deci la sarcini mici se observa cresterea infiltratiilor de aer fals. 

 Excesul de aer dupa PAR a variat intre 1,8 (Proba 1) si 2,35 (Proba 3) deci 
preincalzitoarele sunt o sursa de infiltratii suplimentare de aer fals. 
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 Emisiile de gaze de ardere la VG indica un NOx crescut, care variaza intre 
320 – 425 mg/Nm3 deci peste limita care prevede un maxim de 200 mg/Nm3. 
Acesta poate fi determinat atat din azotul continut in combustibil (v. analiza 
elementara: N > 0.50 %) dar si din azotul din aerul de ardere. 

 Nearsele din zgura au variat in domeniul 20,60 – 46 %. dependente de 
compozitia combustibilului si de procesul de ardere. 

 Calculul conform standardelor in vigoare indica un randament termic 
calculat de 87,30 % la sarcina maxim atinsa putand fi considerat bun, avand in 
vedere durata de functionare a cazanului. 

4.5. Teste si masuratori initiale pe turbina  

Turbina a fost expertizata in functionare printr-o serie de teste si masuratori 
complexe in aceeasi perioada impreuna cu cazanul aferent. S-au prezentat in tabelul 
de mai jos valoriile medii obtinute pentru 3 sarcini considerate relevante pentru 
functionarea ei de ansamblu. Sarcina maxima realizata la probe a fost de 303 MW, 
ea fiind limitata de planul de ofertare cu energie al centralei. 

Functionarea turbinei s-a desfasurat in conditiile in care preincalzirea 
regenerativa de inalta presiune a apei nu functioneaza, iar apa de racire necesara 
condensatorului a fost asigurata si recirculata in circuit mixt, folosind si turnul de 
racire. 

In cadrul experimentarilor au fost masurate debite, presiuni, temperaturi, puteri 
la borne, puteri ale serviciilor interne. Au fost masurate debite de abur viu, apa de 
alimentare, injectiile in abur intermediar, condens secundar si condens de baza. 
Pentru masurarea debitelor s-au utilizat traductoare de presiune diferentiala tip 
Bailey cu clasa de precizie 0.1 % si debitmetre cu ultrasunete. 

Masurarea presiunilor aburului si apei din circuitul regenerativ s-a realizat cu 
traductoare de presiune statica tip Bailey, cu clasa de precizie 0.1 %. De asemenea, 
pentru masurarea temperaturilor s-au utilizat termocupluri Cr-Al, diverse tipuri de 
termometre si termorezistente. 

Proba de maxim ce s-a putut realiza a corespuns unei puteri active de 303 MW 
corespunzatoare unui debit de abur viu la intrarea in turbina de 860 t/h. 
Temperatura aburului a variat pentru cele 3 sarcini intre 522 – 528 0C, cores-
punzatoare unor presiuni in gama 130 – 160 bar. 

Valorile principalilor parametri si rezultatele obtinute la teste sunt trecute in 
tabelul 4. 

Randamentele pentru corpul de inalta presiune au variat in domeniul 76,3 – 
79,3 % si sunt apropiate de sarcina maxima realizata  corespunzatoare unor valori 
nominale de proiect de 81 %. Randamentele interne calculate pentru corpul de 
medie presiune sunt mici si cuprinse intre 81,3 % - 82.9 % (valori nominale 87 – 90 %) 
fapt ce evidentiaza pierderi la destindere. Pentru corpul de joasa presiune 
randamentele sunt mici 71.4 % - 71.9 % fiind determinate de presiunea crescuta in 
condensator. 
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Tabelul 3 

Parametri functionali ai TA nr. 7 

Nr. 
crt. 

Denumire UM 
Valoare 

Proba 1 Proba 2 Proba 3 

1 Putere activa la borne MW 302.7 255.6 202.2 

2 Debit abur viu intrare turbina t/h 860.0 730.1 580.5 

3 Debit abur iesire CIP t/h 856.0 726.1 576.5 

4 Presiune abur viu intrare turbina bar 158.7 136.8 133.5 

5 Temperatura abur viu intrare turbina °C 528.4 524.0 522.5 

6 
Debit abur intrare turbina antrenare 
pompa principala de alimentare 

t/h 55.1 43.7 36.9 

7 Presiune condensator (vid) bar.a. 0.099 0.076 0.070 

8 Temperatura abur la buraj °C 45.7 40.6 39.2 

9 
Temperatura apa racire intrare 
condensator - fir 1 

°C 29 24.5 24 

10 
Temperatura apa racire intrare 
condensator - fir 2 

°C 26 26.5 26 

11 Temperatura abur intrare CMP °C 529.3 526.0 520.0 

12 Temperatura apa alimentare °C 160.5 156.0 150.0 

13 
Consumul specific de caldura       
- brut 
- corectat 

kcal/kWh 
 
2209.4 
2057.4 

 
2244.7 
2062.0 

 
2284.4 
2087.3 

14 

Randamente interne 
 - CIP 
 - CMP 
 - CJP 

% 
79,3 
82,9 
71,4 

78,6 
81,9 
71,6 

76,3 
81,3 
71,9 

4.6. Determinari de laborator privind caracteristicile 
fizico-chimice ale combustibilului si a rezidurilor evecuare 

4.6.1. Consideratii generale privind determinarea caracteristicilor  
fizico-chimice ale combustibililor si ale cenusii 

Metoda aleasa pentru arderea carbunelui pulverizat depinde in esenta de 
calitatea acestuia, care nu este usor de stabilit. 

Pentru o proba reprezentativa, principalele determinari care se pot efectua 
privesc: 

– analiza imediata; 
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– puterea calorifica; 
– analiza elementara; 
– indicele de macinare; 
– temperaturile caracteristice pentru cenusa; 
– analiza chimica a cenusii. 

Analiza imediata. Analiza imediata se face pe un esantion care in general 
este diferit prin continutul de apa de carbune care se arde. Analiza imediata 
permite sa se determine umiditatea, cenusa, materiile volatile, carbonul fix. 

Umiditatea carbunelui cuprinde doua forme: umiditatea superficiala (de 
imbibatie) si umiditatea de constitutie (higroscopica). 

Umiditatea de constitutie obtinuta la uscare in etuva la 105 oC este in general 
constanta indiferent de umiditatea totala. La aceasta umiditate de ordinul 1 – 2 % 
pentru huila si 10 – 15 % pentru lignit nu apar probleme de colmatare a prafului de 
carbune. 

In afara umiditatii de constitutie si a celei superficiale, carbunele mai retine apa 
sub forma de molecule asociate la sarurile minerale cum ar fi silicatii. Aceasta apa 
nu se evapora la 105 oC si dispare la temperatura ridicata. In general daca exista se 
gaseste in materia volatila degajata. 

Continutul de cenusa obtinut in laborator este in general inferior continutului 
de steril al carbunelui care se arde. Diferenta poate proveni din apa higroscopica 
asociata la unele saruri precum si din existenta in steril a carbonatilor care se 
descompun la cald, iar CO2 volatil a fost considerat ca materie volatila. Raportul 
steril / cenusa, poate creste de la 1 pana la 1,1 – 1,2. 

De la analiza imediata se deduce continutul de materii volatile care permite 
impartirea multitudinii de combustibili solizi in grupele de carbuni tineri (Vmc > 45 %); 
carbuni batrani (Vmc < 45 %) si antracitosi (Vmc < 10 %). 

In sinteza, principalel caracteristici tehnice si energetice ale carbunelui sunt:  
• materiile volatile (V), respectiv cantitatea totala de gaze formate in procesul 

de transformare termica a masei combustibile (determinate prin incalzire timp de 7 
min. la cca. 815 °C), care determina temperatura de aprindere a carbunelui (practic 
egala cu cea a volatilelor), lungimea flacarii produse prin ardere si prin aceasta, 
inaltimea focarului; 

• cenusa (Ai), care provine din masa minerala ra masa dupa arderea 
combustibilului, influenteaza prin compozitia sa chimica, temperatura de topire si 
vascozitate, actiunea corosiva asupra focarului, evacuarea zgurii si alegerea 
echipamentelor de desprafuire; 

• temperatura de curgere a cenusii este temperatura la care corpul de proba 
curge pe placa si influenteaza sistemul de evacuare; 

• vascozitatea zgurii sau rezistenta pe care o opune deplasarii particulelor in 
timpul curgerii influenteaza evacuarea lichida; 
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• balastul reprezinta partea din combustibil care nu produce caldura prin ardere 
(suma dintre umiditate si anorganic); 

• puterea calorifica inferioara, Hi [kJ/kg] - cantitatea de caldura degajata prin 
arderea unitatii de combustibil, fara ca vaporii de apa sa condenseze, se calculeaza 
functie de continutul procentual de carbon, hidrogen, oxigen, sulf si umiditate la 
starea initiala; 

• cenusa raportata Arap, care influenteaza tipul de gratar si modul de ardere 
(daca Arap > 0.1; se recomanda gratare mecanice sau ardere pulverizata); 

• umiditatea (Wi) reprezinta cantitatea de apa din combustibilul solid si se 
compune din cea higroscopica sau interna, care leaga elementele chimice si cea 
superficiala sau externa, care depinde de conditiile de depozitare; umiditatea 
influenteaza capacitatea de alunecare la descarcare; 

• rezistenta de stocare reprezinta timpul in care carbunele se degradeaza (se 
faramiteaza) pana la maruntirea completa; influenteaza timpul de stocare; 

– macinabilitatea: proprietatea acestora de a se macina. Continutul de cenusa 
influenteaza coeficientul de macinabilitate, cresterea ei duce la scaderea 
continutului de macinabilitate pentru ca cenusa se macina mai greu decat carbunele. 

4.6.2. Analize probe de carbune la grupul nr. 7 

In timpul experimentarilor la grupul nr. 7 din SE Isalnita s-au efectuat prelevari 
de probe de combustibil solid in vederea efectuarii de analize in laboratoarele 
specializate din ICEMENERG. 

Conform buletinelor de analiza efectuate, continutul initial de umiditate al 
probelor recoltate din teren a variat in domeniul 41,00- 42 %, iar continutul mediu 
de cenusa in domeniul 20,10 – 24,5 %. 

Continutul de azot din combustibilul inital (care se regaseste si in compozitia 
de NOx din gazele de ardere) se afla in domeniul 0,50 – 0,55 %. 

Continutul de materii volatile important in procesul de stabilitate si de ardere 
propriu zisa este de cca 27,90 – 29,95 %. 

Puterea calorifica inferioara este cea caracteristica lignitilor din zona Olteniei, 
respectiv de cca 1800 - 1900 kcal/kg. In figura 1 se prezinta variatia puterii 
calorifice pentru esantioanele de carbune prelevate de pe banda la grupul nr. 7.  

In tabelele 5 si 6 se prezinta rezultatele obtinute la analizele granulometrice 
efectuate pentru praful de carbune prelevat de la moara nr. 5 (cazan 7B) si moara 
nr. 6 (cazan 7A), iar in fig. 4.28 se prezinta curbele granulometrice pentru fiecare 
moara. Pentru fiecare proba de carbune in parte s-au cantarit resturile pe sitele de 
1000 µm, 500 µm, 250 µm si respectiv 45 µm, determinandu-se mediile ponderate 
pentru intreaga moara.  
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Fig. 15. Variatia puterii calorifice pentru probele de carbune prelevate  
in timpul testelor si masuratorilor efectuate pe grupul nr. 7 

 
Tabelul 4 

Cazan nr. 7B / Moara nr. 5 (proba de analiza = 100 gr.) 

Identificare Site Refuz pe 
site grame 

Trecut pe 
site grame 

Procent 
% 

Procent 
cumulat 

Moara Nr. 5,  
Fanta Nr.1,  
Prelevat: 125 gr. 
 

1.000 7.7302 7.7302 7.7302 
0.500 12.2173 12.2173 19.9475 
0.250 19.7457 19.7457 39.6932 
0.090 33.1351 33.1351 72.8283 
0.090 27.1717 27.1717 100.0000 

Moara Nr. 5,  
Fanta Nr. 2,  
Prelevat: 85 gr. 
 

1.000 7.8646 7.8646 7.8646 
0.500 11.1993 11.1993 19.0639 
0.250 17.2167 17.2167 36.2806 
0.090 3.7027 3.7027 70.9833 
0,090 29.0167 29.0167 100.0000 

Moara Nr. 5,  
Fanta Nr. 3,  
Prelevat: 100 gr. 
 

1.000 3.7212 3.7212 3.7212 
0.500 6.4426 6.4426 10.1638 
0.250 12.9974 12.9974 23.1612 
0.090 33.4489 33.4489 55.6101 
0.090 44.3899 44.3899 100.0000 

Moara Nr. 5,  
Fanta Nr. 4  
Prelevat: 120 gr. 
 

1.000 2.2833 2.2833 2.2833 
0.500 4.3554 4.3554 6.6387 
0.250 10.4358 10.4358 17.0745 
0.090 33.9118 33.9118 50.9863 
0.090 49.0137 49.0137 100.0000 
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Tabelul 4 (continuare) 

Identificare Site Refuz pe 
site grame

Trecut pe 
site grame

Procent 
%

Procent 
cumulat 

Valori medii 
granulometrie  
Moara nr. 5 
 

1.000 5.31 Coeficient de macinabilitate Hardgrowe  
H = 34,35 0.500 18.40 

0.250 28.86 
0.090 62.37 

 
Tabelul 6 

Cazan nr. 7A / Moara nr. 6 (proba de analiza = 100 gr.) 

Identificare Site 
Refuz pe 

site grame 
Trecut pe 
site grame 

Procent 
% 

Procent 
cumulat 

Moara Nr. 6,  
Fanta Nr. 1,  
Prelevat: 85 gr. 
 

1.000 18.5395  18.5395 18.5395 
0.500 18.0248  18.0248 36.5643 
0.250 14.6252  14.6252 51.1895 
0.090 37.4396  37.4396 88.6291 
0.090  11.3709 11.3709 100.0000 

Moara Nr. 6,  
Fanta Nr. 2,  
Prelevat: 160 gr. 
 

1.000 16.6589  16.6589 16.6589 
0.500 16.2906  16.2906 32.9495 
0.250 13.0875  13.0875 46.0370 
0.090 33.9601  33.9601 79.9971 
0,090  20.0029 20.0029 100.0000 

Moara Nr. 6,  
Fanta Nr. 3,  
Prelevat: 145 gr. 
 

1.000 16.6638  16.6638 16.6638 
0.500 16.1001  16.1001 32.7639 
0.250 13.5192  13.5192 46.2831 
0.090 35.0647  35.0647 81.3478 
0.090  18.6522 18.6522 100.0000 

 

Valori medii 
granulometrie  
Moara nr. 6 

1.000 17.05 Coeficient de macinabilitate 
Hardgrowe  
H = 32.87 

0.500 33.66 
0.250 47.25 
0.090 82.37 

 
 

 
 

 
Fig. 16 Curbele 

granulometrice ale probelor  
de praf de carbune prelevate 
de la morile cazanului nr. 7 
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5. CONCLUZII 

 Lucrarea prezinta rezultatele obtinute in cadrul unui proiect finantat de 
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii 
si Inovarii si realizat de un consortiu alcatuit din: INCDE ICEMENERG, SC Perfect 
Service Bucuresti, UPB - CCT; Academia Oamenilor de Stiinta; Complexul Energetic 
Craiova - SE Isalnita. 

 Proiectul urmareste dezvoltarea unei tehnologii de ardere novatoare, complexe, 
interdisciplinare, care sa indeplineasca cerintele impuse de exploatare si cerintele 
standardelor in vigoare la nivel international (calitate, risc, mediu) la arderea lignitului 
romanesc. Scopul tehnologic al proiectului este obtinerea unor solutii moderne si 
eficiente de producere a energiei electrice si termice prin arderea combustibililor solizi 
cu emisie redusa de noxe, randamente ridicate si in conformitate cu normele Uniunii 
Europene, cu aplicatie la un cazan de 510 t/h. 

 In momentul de fata, producerea de energie din combustibili fosili este un 
factor major care contribuie la degradarea mediului inconjurator din punct de 
vedere al emisiilor de macroparticule: SOx, NOx si CO2, dar si din punct de vedere 
al deversarii de diverse substante in mediul natural. Activitatile duse in sprijinul 
minimizarii efectelor de poluare au devenit astazi teme primordiale ale cercetarii, 
care trebuie sa realizeze pasi concreti in vederea gasirii de solutii tehnico-
economice optime cu aplicabilitate reala mai ales in sectorul energetic. 

 Cercetarea are un caracter holistic si eco-ergonomic, relatia dintre om si 
echipament fiind amprentată de rolul sinergic pe care-l are mediul în validarea 
acestei relatii. 

Rezultatele obtinute, având ca punct de reper obiectivele actualei etape ale 
studiului, le putem rezuma în trei puncte referitoare la eco-ergonomia holistică a 
locului de muncă, astfel: 

● Conditii pentru desfăsurarea activitătii (concretizate în studiul ergonomic 
al locului de muncă, bazat pe instrumentul de determinare holistică a potentialului 
ergonomic al mediului ocupational) 

● calitatea profesională a activitătii (determinată pe seama răspunsurilor 
obtinute în urma aplicării metodei de evaluare a calitătii pregătirii profesionale); 

● sinergia dintre primele două puncte care are ca efect tipul de eco-constiintă al 
angajatilor de la s.e. isalnita, finalizată printr-un model holistic de eco-constiintă la care 
am raportat rezultatele obtinute în cercetarea de teren efectuată la beneficiar. 

 In cadrul proiectului s-au realizat activitati complexe legate de strangerea de 
informatii tehnice despre SE Isalnita, despre parametrii de functionare ai cazanului de 
510 t/h, despre combustibilii utilizati si emisiile rezultate. S-a realizat studiul tehnic 
al parametrilor functionali ai complexului focar-arzatoare, s-au evidentiat parti-
cularitatile constructive si parametrii functionali, s-au efectuat determinari de laborator 
privind caracteristicile fizico-chimice ale combustibililor, ale zgurii si cenusii evacuate, 
s-au evaluat sistemele de preparare a prafului de carbune si a instalatiei de ardere. 
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 Testele și masuratorile initiale au permis realizarea unei radiografii a 
functionarii grupului nr. 7 din cadrul SE Isalnita, la momentul initial si permit stabilirea 
modelelor de calcul si a programelor ulterioare de probe. Combustibilul de baza este 
lignitul cu putere calorifica inferioara in banda de 1800 kcal/kg, specific zonei Oltenia, 
iar combustibilul suport este gazul natural. Grupul nr. 7 este alcatuit din doua corpuri de 
cazan tip Benson cuplate la o turbina cu abur de fabricatie franceza produsa de firma 
RATEAU-SCHNEIDER si generator sincron licenta Alstom.  
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