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Echipamentele care necesită realizarea unor viteze de antrenare variabile sau 
pentru care posibilitatea asigurării acestor viteze variabile conduce la îmbunătăţirea 
condiţiilor de funcţionare sau la creşterea randamentului utilizării energiei sunt 
destul de întâlnite în mediul industrial. Analizând potenţialul de economisire a 
energiei electrice, aplicaţiile cu potenţialul cel mai ridicat sunt  în acţionările 
pompelor, ventilatoarelor şi sistemelor de benzi transportoare. 

1. APLICAŢIILE ÎN INSTALAŢIILE  DE POMPARE  
ŞI VENTILARE 

Acţionările electrice ale instalaţiilor de pompare utilizează circa 20% din 
energia electrică produsă într-o ţară, iar cele de ventilare circa 8%; rezultă că 
satisfacerea acestor utilizatori necesită un sfert din producţia totală de energie 
electrică. Această constatare a condus la căutarea de măsuri capabile să producă 
diminuarea energiei utilizate în acest domeniu. 

Numeroase instalaţii de antrenare a fluidelor funcţionează cu debit variabil în 
timp ce maşinile (pompe, ventilatoare, compresoare) sunt antrenate de motoare 
electrice care funcţionează la viteze de rotaţie practic constante.  

Reglarea debitului este asigurată de sisteme mecanice, hidraulice sau 
electromagnetice care disipă o mare parte a energiei mecanice suplimentare 
furnizate de motor. Reducerea energiei utilizate care poate fi obţinută prin utilizarea 
unui variator electronic de viteză se situează între 10 şi 50%. De exemplu, dacă 
debitul trebuie redus cu 20%, un sistem de reglare clasic va trebui să disipe circa 
50% din energia furnizată de motor [7]. 

O măsură cu potenţial deosebit este utilizarea acţionărilor cu viteză de rotaţie 
variabilă, pentru reglarea debitelor, prin folosirea motoarelor asincrone şi a 
convertoarelor de frecvenţă, din ce în ce mai atractive din punct de vedere al 
preţului de cost, datorită scăderii continue a preţului componentelor electronice de 
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putere. Avantajul pe care îl prezintă convertoarele de frecvenţă, folosite pentru 
controlul vitezei de rotaţie a pompelor şi ventilatoarelor, este economia de energie 
electrică.  

Analizând toate aceste aspecte teoretice, rezultă că utilizarea acţionărilor cu 
viteză de rotaţie variabilă a pompelor din punctele termice şi din staţiile de pompare 
prezintă următoarele avantaje incontestabile: 

 creşterea fiabilităţii instalaţiilor de pompare prin eliminarea elementelor de 
reglare care produc sarcini hidraulice (lovituri de berbec, efect de cavitaţie); 

 eliminarea pornirilor bruşte care solicită partea electrică şi partea mecanică 
a instalaţiei; 

 asigurarea unui reglaj fin şi continuu al debitului; 
 reducerea puterilor electrice de acţionare şi a pierderilor pe reţelele 

electrice; 
 durate reduse de recuperare a investiţiilor, din economia de energie; 
 curenţi electrici de pornire mai mici; 
 pierderi de putere mai mici în transformator (la încărcări mai scăzute). 

2. APLICAŢIILE ÎN INSTALAŢIILE  DE TRANSPORT  
CU BENZI TRANSPORTOARE 

Referitor la sistemele de transportoare cu bandă de cauciuc de mare capacitate 
se pot menţiona următoarele: 

 valoarea energiei specifice medii pentru transport este mare în special 
datorită rezistenţei mari la rostogolire a rolelor; 

 indicele redus de utilizare intensivă a excavatoarelor cu rotor – ca utilaje 
conducătoare în fluxul tehnologic – atrage după sine un indice redus de utilizare 
intensiva a sistemelor de transportoare cu banda de cauciuc cu efecte defavorabile 
atât asupra uzurii elementelor în mişcare (role şi banda transportoare),  cât  şi 
asupra energiei specifice global la transport. 

Prin alimentarea motoarelor de antrenare prin convertor static de frecvenţă şi 
utilizarea sistemului de comanda cu microprocesor se poate realiza optimizarea 
funcţionării transportoarelor prin corelarea optimă a regimului de lucru cu necesarul 
energetic în flux continuu şi cu posibilitatea integrării în sistemul de dispecerizare 
din carierele de cărbune energetic. Scopul realizării echipamentului şi sistemului 
este de a obţine un factor de utilizare maxim în condiţiile unui energii specifice 
minim posibilă pentru transport. Principiul de realizare se bazează pe posibilitatea 
funcţionării motorului asincron bobinat cu viteză redusă (în funcţie de cantitatea de 
material transportat) şi recuperarea energiei de alunecare. 

Spre deosebire de metoda clasică existentă de conectare la inele a unui rezistor 
de reglare ce primeşte puterea Pe şi o transformă în căldură, aceasta putere se va 
recupera şi în consecinţă reglajul puterii în limite largi devine avantajos. 
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3. MOTOARE UTILIZATE ÎN ACŢIONĂRILE  
CU VITEZĂ DE ROTAŢIE VARIABILĂ 

Acţionările cu viteză de rotaţie variabilă au devenit populare în multe domenii. 
Din păcate, echipamentele electrice care produc frecvenţa variabilă pot reduce 
eficienţa motoarelor şi le pot spori temperatura internă [6].  

Această problemă apare deoarece aceste circuite electronice nu produc curenţi 
electrici a căror formă a curbei este perfect sinusoidală. Aceste forme de curbă pot 
fi rectangulare sau pot reprezenta o serie de impulsuri. Motoarele convenţionale 
sunt proiectate să utilizeze curbe pur sinusoidale, la frecvenţa reţelei, prin urmare 
componentele de înaltă frecvenţă nu sunt convertite în energie mecanică, ci în 
căldură, care scurtează viaţa motorului. În plus forma curbei produsă de convertorul 
de frecvenţă poate avea vârfuri de tensiune care pot străpunge izolaţia motorului. 

Câteva caracteristici ale motoarelor de înaltă eficienţă le fac potrivite pentru 
acţionare cu viteză variabilă. De exemplu, miezurile laminate subţiri reduc curenţii 
electrici turbionari rezultaţi din componentele de frecvenţe mari. Ca urmare, 
motoarele de înaltă eficienţă oferă o eficienţă mai mare decât motoarele standard, 
atunci când sunt utilizate în acţionări care cer frecvenţă variabilă. Dar, un astfel de 
motor nu preîntâmpină toate neajunsurile create de echipamentul electronic. În 
particular, un motor de înaltă eficienţă poate fi mai vulnerabil la străpungerea 
izolaţiei (din cauza izolaţiei sale subţiri). 

Alegerea unui motor pentru a funcţiona cu frecvenţă variabilă necesită mai 
multe informaţii decât sunt necesare pentru un motor cu o singură viteză de rotatie, 
cum ar fi : viteza de rotaţie maxim admisibilă, limitele cuplului etc.  

4. EFICIENŢA FUNCŢIONĂRII POMPELOR CENTRIFUGE  
LA DEBIT VARIABIL 

 4.1. Ajustarea rotorului pompei, pentru a produce   
presiunea şi/sau debitul   

Dacă o pompă produce o presiune mai mare decât o cere aplicaţia respectivă, 
ea foloseşte mai multă energie decât este necesar.  

Reglajul debitului impune necesitatea utilizării unor ventile de reglaj.  Pentru 
ca o ventil de reglaj să realizeze un reglaj stabil al debitului într-un dispozitiv, este 
necesar ca ventilul să se autoregleze şi pentru aceasta el trebuie să opună o anumită 
rezistenţă la curgere, chiar şi în cazul în care este complet deschis. Această 
rezistenţă trebuie să aibă o valoare comparabilă cu cea a dispozitivului al cărui 
debit este reglat. În această situaţie, pompa trebuie să furnizeze o presiune suficient 
de mare pentru a depăşi rezistenţa ventilului, însumată cu cea a dispozitivului 
controlat. 
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În numeroase staţii de pompare, presiunea şi/sau debitul furnizat depăşesc cu 
mult cererea reţelei. Acest impediment apare datorită faptului că, la alegerea 
pompelor, se utilizează factori de siguranţă prea mari sau, uneori, pompa instalată 
nu respectă specificaţiile recomandate [8]. 

Dacă un sistem de pompare conţine un ventil parţial închis, montat pe 
conducta de refulare, aceasta are un efect de strangulare şi indică faptul că rotorul 
pompei ar trebui ajustat. Similar, dacă un sistem de pompare conţine un ventil de 
bypass şi aceasta este totdeauna deschis, acest lucru indică oportunitatea reducerii 
presiunii pompei. 

De obicei, ajustarea rotorului reduce eficienţa unei pompe însă, atât timp cât 
reducerea dimensiunilor rotorului nu este prea mare, scăderea eficienţei este 
moderată, deşi puterea absorbită se reduce substanţial [16]. 

Procentul cu care se poate micşora diametrul pompei depinde de aplicaţia în 
care aceasta este utilizată şi de tipul pompei. Dacă aplicaţia cere doar o ajustare 
mică a diametrului, tipul pompei nu contează dar, dacă aplicaţia necesită o reducere 
mare a debitului, respectiv a diametrului, atunci anumite caracteristici particulare 
ale pompei ar putea împiedica reducerea diametrului până la eliminarea totală a 
excesului de presiune. 

Acest lucru depinde de raportul iniţial dintre diametrul rotorului şi diametrul 
carcasei pompei. De asemenea, dacă rotorul este de la început mic, reducerea lui 
sub limita inferioară a gamei de diametre standard conduce la o scădere mare a 
eficienţei, care anulează o parte din economia de energie.  

Pompele care lucrează cu viteze de rotaţie specifice mari, suferă pierderi 
importante de eficienţă atunci când li se ajustează rotorul. Acest lucru se întâmplă 
deoarece sistemele de pompe mari funcţionează, în general, la debit constant. 

În cele mai multe cazuri, punctul de funcţionare nu este clar definit. În anumite 
puncte însă, performanţele sistemului încep să fie afectate. Pentru unele sisteme de 
pompare, reducerea presiunii de ieşire înseamnă, paradoxal, creşterea energiei 
absorbite, de aceea, înainte de a trece la ajustarea rotorului trebuie studiat sistemul, 
trebuie să i se determine limitele şi, eventual, când se hotărăşte procesul de ajustare 
se lasă un mic exces de presiune neacoperit. 

Ajustarea rotorului reduce atât presiunea, cât şi debitul. În unele sisteme, 
presiunea pompei este importantă doar ca mod de producere a curgerii, astfel încât 
debitul este caracteristica principală. În alte sisteme, presiunea în sine este 
caracteristica principală. 

Calculul  reducerii  diametrului, când  se doreşte ajustarea rotorului pompei, 
trebuie să  fie  un calcul exact, deoarece această valoare afectează atât debitul şi 
presiunea, cât şi energia utilizată, conform relaţiilor de similitudine : 
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Se observă că variaţia debitului este proporţională cu puterea a treia a variaţiei 
diametrului, variaţia presiunii, cu puterea a doua, în timp puterea absorbită variază 
cu puterea a cincea a variaţiei diametrului.  

Metodologia de determinare a presiunii minime acceptabile este următoarea : 
 Dacă există valoare specificată a debitului necesară pentru a satisface 

necesităţile unui sistem sau echipament, trebuie determinată această cerere. De 
exemplu, debitul minim pentru ca un turn de răcire să funcţioneze cu eficienţă 
maximă. 

 Deschiderea la maxim a tuturor ventilor de reglaj a debitului din sistem şi 
închiderea completă a tuturor ventilelor de bypass, utilizate pentru reglarea 
presiunii din sistem. 

 Dacă debitul este variabil, trebuie create condiţiile pentru debitul maxim. 
De exemplu, în sistemele de încălzire a apei, se deschid toate ventilele de control 
ale echipamentului de încălzire. 

 Măsurarea debitului. 
 Măsurarea diferenţei de presiune dintre aspiraţia şi refularea pompei. 

Valoarea determinată în urma citirii pe aparate trebuie corectată prin evaluarea 
presiunii statice. Acest lucru se realizează prin măsurarea diferenţei de înălţime 
dintre aparatele de măsură 

Cu aceste informaţii, se determină noul diametru al rotorului pompei utilizând 
relaţiile (1). Se  obţine : 

 2

1
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Relaţia (2) nu este exactă, deoarece nu ţine seama de reducerea eficienţei 
pompei, care apare odată cu ajustarea rotorului. Pentru a ţine seama de acest aspect, 
valoarea obţinută pentru diametru trebuie rotunjită în plus. 

Orice ajustare a rotorului este ireversibilă. Dacă a fost prea mult ajustat nu se 
mai poate face nimic; trebuie înlocuit şi acest lucru poate fi foarte costisitor. Prin 
urmare, înainte de a se trece la ajustarea rotorului trebuie încercate toate celelalte 
metode de creştere a eficienţei. 

4.2. Strangularea refulării pompei 

Dacă o pompă furnizează un debit mai mare decât este necesar sistemului se 
poate economisi energie cu un efort minim, montând un  ventil de reglaj pe 
circuitul de refulare al pompei. De multe ori însă, căderea de presiune suplimentară 
pe acest ventil, datorată rezistenţei sale hidraulice, conduce la o valoare a puterii 
disipate mai mare decât valoarea puterii compensate prin micşorarea debitului. 

Desigur, mult mai eficient este să reduci debitul pompei prin reducerea 
diametrului rotorului sau prin reducerea vitezei de rotaţie a acestuia. Singurul 
avantaj al acestei metode este preţul mic.  
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4.3. REGLĂRI BAZATE PE MODIFICAREA  
CARACTERISTICII TURBOMAŞINII 

Aceste reglări se realizează pe seama modificării caracteristicii turbomaşinii 
H(Q) în timp ce caracteristica reţelei de transport Hr(Q) rămâne neschimbată. Ele se 
realizează prin mijloace complexe (acţionări electrice reglabile sau diferite 
mecanisme reglabile) dar, în schimb, sunt însoţite de pierderi energetice foarte mici 
şi ca urmare asigură instalaţiilor de transport randamente globale considerabil mai 
ridicate şi implicit un energie electrică utilizată  considerabil mai redusă [5]. 

Metodele folosite pentru reglarea instalaţiilor de transport pe baza modificării 
caracteristicii turbomaşinii se realizează în principal: 

1) prin variaţia vitezei de rotaţie a turbomaşinii; 
2) prin înclinarea palelor rotorice ale turbomaşinii. 
Datorită avantajelor menţionate anterior prima metodă este denumită metodă 

de reglare calitativă, iar cea de-a doua este considerată cantitativă deoarece nu se 
poate folosi uşor în procesele de automatizare. 

Reglarea prin variaţia vitezei de rotaţie 

Această reglare se bazează pe folosirea acţionărilor electrice reglabile, prin 
intermediul cărora turbomaşinile sunt antrenate cu viteză de rotaţie variabilă. Prin 
variaţia vitezei de antrenare a turbomaşinii se modifică înălţimea de ridicare a acesteia 
şi totodată caracteristica H(Q) a turbomaşinii respective. Prin folosirea acestei metode 
se obţin de la turbomaşini caracteristici artificiale H(Q) parabolice situate cu 
concavitatea în sus care, în mod ideal, se suprapun peste caracteristica reţelei Hr(Q) şi 
ca urmare asigură instalaţiilor respective randamente considerabil mai ridicate [7, 17]. 

Indicatorii de calitate ai metodei de reglare a vitezei de rotaţie 

Principalii indicatori care definesc calitatea reglajului de viteză de rotaţie sunt: 
Domeniul de reglare a vitezei de rotaţie. Acesta se notează cu Δn şi este 

definit ca raportul dintre viteza de rotaţie minimă nmin şi cea maximă nmax care pot fi 
obţinute prin metoda de reglare considerată. 

Astfel, se poate scrie: 

 
max

min

n

n
n  . (3) 

Considerându-se viteza de rotaţie minimă ca viteză de bază, care se ia egală cu 
unitatea, domeniul de reglare se poate exprima sub formă de rapoarte de tipul 1:2; 
1:5; 1:10; 1:20; etc. 

Factorul de reglare a vitezei. Acest factor se notează cu krv şi este  definit ca 
raportul între diferenţa nn-nmin şi viteza nominală nn. 
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În vederea stabilirii unei relaţii de calcul pentru factorul de reglare a vitezei de 
rotaţie în funcţie de înălţimea de ridicare, în figura 1 s-a reprezentat grafic diagrama 
Q-H pentru câteva valori ale vitezei de rotaţie. 

La reglarea debitului prin variaţia vitezei de rotaţie în domeniul ΔQ = 0  100 % 
Qn pentru cazul diagramei de faţă viteza de rotaţie minimă nmin=n3 are loc în punctul 
C unde înălţimea de ridicare a turbomaşinii devine egală  cu înălţimea statică a 
reţelei Hs ; în acest punct debitul turbomaşinii este egal cu zero. O reducere, în 
continuare a vitezei de rotaţie la o valoare n4 inferioară vitezei de rotaţie minime 
nmin este neraţională întrucât, în această situaţie, înălţimea de ridicare a turbopompei 
H devine inferioară înălţimii statice a reţelei Hs şi ca urmare maşina încetează să 
mai debiteze. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Diagrama pentru deducerea 
factorului de reglare a vitezei. 

 
 
 
 
 

 

5. CALCULUL RANDAMENTULUI GLOBAL  
AL UNEI INSTALAŢII DE TRANSPORT 

Randamentul global al unei instalaţii de transport ηg este definit ca raportul 
între puterea utilă  Pu (necesară pentru realizarea înălţimii de ridicare utile a reţelei 
de transport Hr) şi puterea absorbită Pt (necesară pentru realizarea înălţimii de 
ridicare reale a turbomaşinii H), pentru un anumit debit Q sau domeniu de variaţie a 
debitului ΔQ (figura 2), astfel: 

 
t

u
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P
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Înlocuind puterea utilă Pu cu ρgQH/k şi puterea absorbităs Pt cu ρgQH/kη�se 
obţine: 
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în care : Hr este înălţimea  de  ridicare utilă  determinată de caracteristica reţelei de  
transport Hr(Q)  pentru  valorile de debit date Q; H – înălţimea de  ridicare reală 
(dezvoltată de turbomaşină) determinată pe caracteristica H(Q) a turbomaşinii 
pentru valorile de debit Q date; ηt – randamentul  propriu-zis al turbomaşinii   
determinat  pentru  debitul dat,  pe caracteristica ηt(Q). 

Debitul unei instalaţii de transport poate fi reglat fie prin modificarea 
caracteristicii de transport Hr(Q), fie prin modificarea caracteristicii turbomaşinii 
H(Q). În cazul instalaţiilor de transport echipate cu turbomaşini nereglabile (cu 
viteză constantă) rezultă Hr/H<1 deoarece, în general H>Hr şi deci se poate obţine 
doar ηg<η� În cazul instalaţiilor de transport echipate cu turbomaşini reglabile (cu 
viteză de rotaţie variabilă) rezultă Hr/H1 şi deci se poate obţine ηgη� 

La reglarea debitului într-un domeniu ΔQ, pentru a se putea asigura un 
randament ridicat trebuie să fie îndeplinite următoarele două condiţii: 

1) Să se folosească turbomaşini care să aibă un randament propriu ridicat; 
2) Să se folosească turbomaşini care asigură un raport Hr/H cât mai aproape 

de unitate. 

Fig. 2. Diagramele pentru reducerea şi evidenţierea randamentului global ηg  
        al unei instalaţii de transport hidropneumatic: 

a) diagramă pentru cazul echipării cu o turbomaşină nereglabilă; b) diagramă pentru cazul echipării  
cu o turbomaşină reglabilă; c) diagramă pentru evidenţierea mărimii randamentului   

în cele două cazuri de echipare.  



106  EMERG 3 – 2016 Ion MIRCEA, Marian MOTOCU 

 

Îndeplinirea celor două condiţii poate fi asigurată prin: 
Condiţia 1. se poate realiza prin alegerea unor turbomaşini care să aibă un 

randament propriu ridicat şi totodată prin a le utiliza în apropierea valorii optime 
ale acestui randament; 

Condiţia 2. se poate realiza în următoarele două moduri: 
a) în cazul instalaţiilor echipate cu turbomaşini nereglabile prin alegerea unor 

turbomaşini cu caracteristica H(Q) de formă plată sau prin alegerea de domenii 
înguste de înălţime de ridicare ΔH pe caracteristici de turbomaşini înclinate; 

b) în cazul instalaţiilor echipate cu turbomaşini reglabile prin obţinerea de 
caracteristici artificiale H(Q) parabolice, situate cu concavitatea în sus, care se 
apropie sau, în mod ideal, să se suprapună peste caracteristica reţelei de transport 
Hr(Q). 

6. ANALIZA EFICIENTEI ENERGETICE  
PENTRU PROCESELE DE VENTILARE  

Ventilatoarele folosesc o parte substanţială din energia destinată utilităţilor: 
încălzire, ventilare, aer condiţionat. La utilizatorii casnici nu există prea multe 
posibilităţi de eficientizare a funcţionării ventilatoarelor, dar trebuie totuşi luate în 
considerare aceste posibilităţi. În industrie, ventilatoarele sunt utilizate într-o gamă 
largă de aplicaţii şi, prin urmare, energia utilizată este importantă [4, 12]. 

Reglarea ventilatoarelor prin ajustarea rotorului 

Uzual, ventilatoarele instalate sunt supradimensionate, pentru a acoperi 
eventualele greşeli de proiectare sau situaţii neprevăzute. Acest fapt conduce la 
energie suplimentară utilizată, valoarea acestora depinzând de tipul sistemului. Cea 
mai simplă măsură de reducere a acestor pierderi este reducerea diametrului de 
ieşire al rotorului, prin strunjirea acestuia. 

Puterea electrică absorbită de ventilator este aproximativ proporţională cu 
cubul debitului de aer furnizat de acesta. Astfel, o reducere relativ mică a debitului, 
obţinută în urma strunjirii rotorului, conduce la o reducere semnificativă a puterii 
ventilatorului. De exemplu, reducerea debitului cu 20%, conduce la reducerea 
puterii absorbite cu aproximativ 50%. 

Există şi o excepţie semnificativă de la legea de variaţie puteri-debit şi anume 
sistemele VAV (volum de aer variabil). În aceste sisteme, dacă se reduce presiunea 
de ieşire a ventilatorului, clapeta de ieşire se deschide mai larg, pentru a păstra 
valoarea anterioară a debitului. Ca rezultat, economia de energie realizată este 
aproximativ proporţională cu reducerea de presiune la ieşirea de ventilator. 

Reducerea diametrului rotorului conduce la reducerea energiei absorbite, chiar 
dacă ventilatorul funcţionează în regim pornit /oprit. 

În sistemele de preîncălzire a aerului, atât energia de preîncălzire, cât şi 
energia de răcire necesară anulării unei încălzirii prea mari, sunt proporţionale cu 
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debitul de aer. De exemplu, ajustarea rotorului cu 20%, conduce la o reducere cu 
20% a ambelor tipuri de energii specificate. 

Operaţia de preîncălzire poate risipi o mare parte din energia de intrare în 
sistem, de aceea, pentru acest scop este mult mai indicată metoda de reglare VAV, 
sau orice alt tip de metodă de reglare. 

Reglarea ventilatoarelor prin reducerea vitezei de antrenare 

Cea mai eficientă metodă de reducere a puterii absorbite de un ventilator 
centrifugal este reducere vitezei de antrenare a acestuia. Din fericire, cele mai multe 
ventilatoare sunt acţionate prin curea de transmisie. Astfel, se poate modifica uşor 
viteza de rotaţie a ventilatorului, prin schimbarea uneia sau ambelor fulii. 

Curelele de transmisie au pierderi moderate, adică între 3% şi 10% din energia 
transmisă. Aceste pierderi sunt influenţate de diametrele fuliilor. Trebuie evitate 
fuliile cu diametre prea mici, care forţează cureaua. Fuliile prea mari conduc la 
pierderi mai mari de energie. 

Reglarea ventilatorului prin schimbarea pasului paletelor 

Schimbarea pasului paletelor ventilatorului este o metodă eficientă de reducere 
a debitului. Reuşita acestei metode depinde de tipul constructiv al ventilatorului. 
Modificarea incorectă a pasului paletelor poate avea consecinţe catastrofale asupra 
ventilatorului. 

Această metodă poate conduce la o eficienţă ridicată, atunci când este utilizată 
în combinaţie cu modificarea vitezei de rotaţie. Acest lucru trebuie însă bine gândit, 
deoarece trebuie evitate acele viteze de rotaţie care pot conduce la rezonanţă. Aceasta 
poată să apară atât în elice, cât şi în structurile aflate în preajma ventilatorului. 

6.1. Eficienţa energetică a metodelor de reglare a debitului  
pentru ventilatoare 

Ventilatoarele sunt echipamente destinate antrenării fluidelor  uşoare (aer sau 
gaze), cu un raport de compresie scăzut, fapt care conduce la integrarea lor în 
categoria maşinilor hidraulice. De aceea, rezultă numeroase analogii între funcţionarea 
pompelor şi cea a ventilatoarelor. 

Presiunea diferenţială creată de ventilator poate fi exprimată sub forma unei 
înălţimi geometrice a fluidului, ca şi în cazul pompelor, numită creştere totală de 
presiune şi notată cu Δpt. În figura 3 se arată alura curbei creşterii totale de presiune 
Δpt şi a puterii P a unui ventilator centrifugal, în funcţie de debit, la viteză de rotaţie 
constantă [1].  

În marea majoritate a aplicaţiilor, ventilatoarele nu trebuie să asigure o 
presiune ridicată (deoarece atât aspiraţia cât şi refularea sunt la presiune atmosferică), 
deci caracteristica circuitului este reprezentată de pierderile pe circuitele de fluid, 
care sunt proporţionale cu pătratul debitului. Curba Hr(Q) a circuitului, este deci o 
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parabolă care trece prin origine. Punctul de funcţionare se obţine la intersecţia celor două 
curbe caracteristice, cea a ventilatorului şi cea a circuitului (fig.4). 

 

 
 

Fig. 3.  Presiunea şi puterea unui ventilator centrifugal 
la viteză de rotaţie constantă. 

 

 
 

Fig. 4.   Punctul de funcţionare al unui ventilator.  
 
Trebuie să se ţină seama ca punctul de funcţionare să nu se afle la stânga 

punctului maxim al curbei ventilatorului, deoarece aceasta poate conduce la 
funcţionarea instabilă, cu variaţii ale debitului şi presiunii, zgomote anormale,  
solicitări mecanice importante. 

Caracteristicile unui ventilator sunt legate de viteza sa de rotaţie. Pentru un 
ventilator care funcţionează la viteza de rotaţie n, diferită de viteza de rotaţie 
nominală nn se poate spune că: 

 debitul Q este proporţional cu n/nn ; 
 creşterea totală de presiune Δpt este proporţională cu (n/nn)

2; 
 puterea este proporţională cu (n/nn)

3. 

H Ventilator 

Qn            Q [m3/s] 

Circuit 

Δpt 
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Qn              Q 
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Pornind de la caracteristica la viteză de rotaţie nominală, caracteristica Δpt(Q) 
poate fi trasată punct cu punct, punctele corespunzătoare fiind situate pe o parabolă 
(fig.5). 

În mod asemănător se poate obţine caracteristica P(Q), punctele omoloage 
fiind situate pe o curbă de gradul trei (fig. 6). 

În figura 7 este indicată deplasarea curbelor caracteristice ale ventilatorului, 
pentru diferite viteze de rotaţie şi a debitului rezultat într-un circuit dat. Zonele 
haşurate arată energiile utilizate în fiecare situaţie.  

Pentru comparaţie, se poate trasa dependenţa puterii de debit pentru cele trei 
metode de modificare a debitului unui ventilator: reducerea admisiei, reducerea 
refulării şi modificarea vitezei de rotaţie (fig. 8). 

 

 
 

Fig. 5.  Caracteristica unui ventilator la o viteză de rotaţie  
diferită de cea nominală. 

 

 
 

Fig. 7.  Variaţia debitului unui ventilator prin modificarea vitezei de rotaţie. 
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Fig. 8.  Influenţa metodei de reglare asupra puterii. 

6.2.  Exemplu de analiză a eficienţei energetice 

Se consideră un ventilator centrifugal cu puterea nominală de 100 kW. 
Ventilatorul este uşor supradimensionat: debitul maxim trebuie redus la 90% din 
debitul nominal al ventilatorului, astfel încât să se limiteze viteza aerului la ieşirea 
din circuit [6]. 

Într-o zi trebuie realizat un debit de 90% din debitul nominal pentru 12 ore şi 
de 50% pentru celelalte 12 ore. 

Randamentul motorului are următoarele valori: 
 95% la viteză de rotaţie nominală; 
 94% la 90% din viteza de rotaţie nominală; 
 89% la 50% din viteza de rotaţie nominală. 
Randamentul convertorului de frecvenţă este de 97%, considerat constant. 
În figura 9 sunt indicate curbele puterii absorbite de ventilator în unităţi 

relative. 
Puterea utilizată de motor se determină ca: 
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Fig. 9. Curbele puterii pentru ventilatorul considerat. 
 
În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele calcului puterii utilizate pentru diferite 

metode de reglare 
 

Tabelul 1 

Valorile puterilor utilizate de sistemul de acţionare 

Mod reglare 
Pc [kW] 

la  90% Qn la  50% Qn 

Admisie 105 89 

Refulare 80 48 

Viteză variabilă 84 21 
 

Pentru regimul de funcţionare prezentat energia anuală utilizată ar fi de: 
 852.947 kWh pentru reglajul pe refulare; 
 562.484 kWh pentru reglajul pe admisie; 
 460.661 pentru acţionarea cu viteză de rotaţie variabilă.  
Se observă că reglarea debitului prin modificarea vitezei de rotaţie  este cea 

mai eficientă metodă de reglare dintre cele trei metode analizate. 

7. ASPECTE CRITICE LA UTILIZATORI 

Din experienţă s-a constatat faptul că utilizatorii sunt în mare majoritate foarte 
satisfăcuţi de sistemele electronice de reglare a vitezei. Principalele avantaje ale 
acestora sunt uşurinţa montajului şi exploatării, performanţele tehnice ridicate 
(plaja de reglaj a vitezei de la 0 la 100%, precizia reglajului, comportare bună în 
regimuri tranzitorii), reducerea sensibilă a costurilor de întreţinere şi rentabilitatea 

P 
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economică. Singurul punct slab evidenţiat de o parte a utilizatorilor se referă la 
sensibilitatea sistemelor electronice la golurile de tensiune. Înaintea deciziei de a 
utiliza un sistem de reglaj al vitezei acţionărilor bazat pe echipamente electronice 
trebuie verificată compatibilitatea sistemului de reglaj cu celelalte echipamente 
mecanice şi electrice. Astfel, trebuie verificate patru aspecte [10, 11]: 

 efectele sistemului electronic asupra motorului electric; 
 integrarea echipamentului electronic în sistemul de reglaj al mecanismului 

antrenat; 
 sensibilitatea echipamentului electronic la defectele din sistemul electric de 

alimentare (în special reduceri ale tensiunii şi întreruperi de scurtă durată); 
 perturbarea reţelei electrice cu armonice datorate funcţionării echipamentelor 

electronice de modificare a vitezei motorului. 

Compatibilitatea cu motorul  

Este important să se verifice dacă motorul electric de antrenare poate funcţiona 
pentru toată plaja de variaţie a vitezei prevăzută fără a suferi o încălzire excesivă 
care poate conduce la reducerea duratei de viaţă a acestuia. Trebuie verificat dacă 
sistemele de ventilaţie şi de ungere ale acestora, care sunt concepute pentru a 
funcţiona în regim nominal, îşi vor îndeplini funcţiile şi la viteză de rotaţie redusă. 
În plus, sistemele electronice vor alimenta motoarele cu un sistem de curenţi 
electrici cu un nivel de distorsionare armonică importantă, ceea ce produce o 
creştere a pierderilor prin efect Joule şi a pierderilor în fier, deci la o scădere a 
randamentului ansamblului motor – variator de viteză la sarcină redusă şi la o 
supraîncălzire a motorului. Pentru o viteză de rotaţie cuprinsă între 50 şi 100% din 
cea corespunzătoare regimului nominal (situaţie frecventă pentru pompe şi 
ventilatoare) scăderea randamentului luată în calcul este de ordinul a 5%. În 
instalaţiile noi, de exemplu, se utilizează motoare a căror clasă de izolaţie este F dar 
sunt exploatate ca motoare clasă B. 

Riscul de supraîncălzire poate conduce la necesitatea instalării unei instalaţii 
de ventilare suplimentară a motorului. Se ştie că o creştere a temperaturii cu 10°C 
conduce la o reducere a duratei de viaţă a motorului la jumătate. Această ventilare 
suplimentară a motorului este rareori necesară deoarece, pe de o parte, plaja de 
reglaj este redusă (între 50 şi 100% din viteza nominală) deci răcirea motorului este 
asigurată şi, pe de altă parte, mecanismele antrenate (de exemplu turbomaşini 
centrifuge şi axiale) au un cuplu rezistent care se modifică cu pătratul vitezei de 
rotaţie, deci odată cu scăderea vitezei de rotaţie se reduce încărcarea maşinii. O 
situaţie particulară o au echipamentele cu cuplu rezistent constant, pentru care din 
proiectare motorul este puternic supradimensionat, rezultand o viteză de funcţionare 
foarte scăzută. 

Un aspect important care trebuie analizat în cazul motoarelor alimentate prin 
invertoare cu circuit intermediar de curent electric (la care tensiunea aplicată 
înfăşurărilor motorului are viteze de variaţie mari) îl reprezintă distribuirea neuniformă 
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a tensiunii pe înfăşurarea motorului. La aplicarea bruscă a tensiunii pe înfăşurarea 
motorului sau la tăierea acesteia tensiunea nu se mai repartizează uniform pe 
înfăşurare datorită capacităţilor dintre spire şi dintre spiră şi miezul maşinii. În acest 
caz izolaţia primelor spire ale înfăşurării este suprasolicitată,  în sensul că ea 
suportă o mare parte din tensiunea aplicată întregii înfăşurări. Din această cauză ea 
se poate străpunge conducând la scoaterea din funcţiune a maşinii. Motoarele 
construite special pentru a fi alimentate din invertoare au izolaţia primelor spire 
întărită, în general prin utilizarea unor materiale speciale, astfel încât să nu se 
mărească grosimea izolaţiei şi să nu se altereze simetria înfăşurării. 

În concluzie, înainte de a instala un sistem de reglare a vitezei de rotaţie pentru 
motoarele existente se recomandă a se verifica (prin consultarea furnizorului) dacă 
acesta poate funcţiona la viteze de rotaţie scăzute. Pentru motoarele mai vechi de 
15 ani se recomandă înlocuirea motorului existent. 

Integrarea într-o buclă de reglare 

Integrarea unui variator electronic de viteză într-o buclă de reglare a debitului 
existent merită o atenţie particulară cu scopul ca turbomaşina să poată asigura în 
continuare toate funcţiile specifice. Trebuie cunoscut în amănunt sistemul de 
reglare existent astfel încât să poată fi realizate adaptările necesare pentru comanda 
variatorului electronic de viteză.  

Variatoarele electronice de viteză sunt prevăzute prin construcţie împotriva 
fenomenelor tranzitorii care pot apărea în urma scăderilor de tensiune sau 
întreruperilor de scurtă durată din reţeaua electrică. Totuşi funcţionarea protecţiei 
poate conduce la reducerea puterii transmise motorului şi deci a vitezei de rotaţie a 
acestuia. Anumite aplicaţii pot suporta o oprire de scurtă durată a motorului (de 
exemplu funcţionarea unor ventilatoare) în timp ce pentru altele o reducere a vitezei 
de rotaţie de câteva procente poate conduce la pierderi de producţie importante (de 
exemplu maşini de filare sau diferite echipamente de precizie). 

Efectele regimurilor anormale ale sistemului de alimentare 

Marea majoritate a variatoarelor de viteză de pe piaţă suportă goluri ale 
tensiunii de alimentare de 15% fără a modifica puterea transmisă motorului. Cu 
reglaje particulare efectuate de constructor, anumite modele pot tolera reduceri de 
20, 25 sau chiar 30% pentru anumite sisteme. La scăderea tensiunii sub această 
limită variatorul nu mai transmite putere către motor până la revenirea tensiunii de 
alimentare. Pentru aplicaţiile puţin sensibile (pompe sau ventilatoare de exemplu) 
există dispozitive de pornire automată.  Pentru aplicaţiile mai sensibile se poate 
supradimensiona variatorul electronic de viteză, crescând în acest fel toleranţa la 
scăderile de tensiune până la 50%. În cazul aplicaţiilor foarte sensibile trebuie 
prevăzută o soluţie ce include o alimentare neîntreruptibilă sau o baterie de 
condensatoare cu o capacitate ridicată dar aceste soluţii sunt foarte costisitoare. 
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Influenţa poluării armonice 

Nivelul de imunitate al variatoarelor electronice de viteză la armonicele din 
reţeaua de alimentare sunt precizate în norme europeană EN 61800-3 [20, 21]. Cu 
toate acestea este posibil ca prezenţa curenţilor electrici armonici apăruţi în urma 
scăderii tensiunii să perturbe funcţionarea invertorului. Au fost observate astfel de 
fenomene în cazul unor factori de distorsiune de peste 8%. În această situaţie 
trebuie fie redus factorul de distorsiune prin instalarea unui filtru trece jos fie 
îmbunătăţi toleranţa invertorului la armonice superioare. 

Un aspect specific este reprezentat de faptul că invertorul este el însuşi un 
generator de armonice de curent electric care se propagă în reţeaua internă a 
utilizatorului sau în reţeaua de distribuţie. Reducerea acestei influenţe a invertorului 
asupra reţelei poate fi realizată prin trei metode. Prima dintre acestea se referă la 
modificarea reţelei interne a utilizatorului şi a repartiţiei sarcinii. Pentru reducerea 
nivelului de distorsiune armonică trebuie respectate două reguli: pe de o parte 
alimentarea invertorului din punctual în care puterea de scurtcircuit este cea mai 
mare (rigiditatea reţelei electrice este cea mai mare) şi, pe de altă parte, folosirea 
unor alimentări separate pentru variatoarele electronice de viteză şi pentru 
utilizatorii care ar putea fi influenţaţi de armonicele produse de acestea. Trebuie 
avute în vedere în principal bateriile de condensatoare care pot suferi distrugeri 
datorită acestor fenomene. 

A doua soluţie care poate fi considerată constă în utilizarea unor filtre pentru 
eliminarea armonicelor. Cele mai utilizate şi mai ieftine sunt filtrele pasive, care au 
totuşi mai multe dezavantaje: nu permit un control al armonicei filtrate, accentuează 
riscul fenomenelor de rezonanţă, trebuie recalculate dacă se produc modificări în 
reţea, pot perturba semnalele de radiofrecvenţă sau semnalele radio sau numerice 
transmise prin liniile electrice folosind curenţi electrici de înaltă frecvenţă. Mult 
mai eficiente sunt filtrele active: producând tensiuni opuse tensiunilor armonice 
generate ele le pot elimina aproape complet pe acestea, indiferent de rangul 
acestora. Se pot concepe şi structuri care includ atât filtre pasive cât şi filtre active.  

Există soluţii de realizare a unor invertoare care nu generează armonice în 
reţeaua la care sunt conectate, dar costul acestora este destul de ridicat. 

În cazul în care puterea invertorului este mare sau dacă reţeaua are deja un 
factor de distorsiune armonică ridicat se recomandă ca pe lângă o analiză energetică 
să se facă şi o analiză a efectelor asupra nivelului armonicelor. 

Atunci când se analizează oportunitatea utilizării unei acţionări cu viteză de 
rotaţie variabilă trebuie să se ţină seama de cerinţele funcţionale specifice aplicaţiei 
respective. 

Schimbătoare de căldură – Viteza de curgere printr-un schimbător de căldură 
sau serpentine trebuie să fie destul de mare pentru a se realiza regimul turbulent de 
curgere, necesar efectuării transferului de căldură. Atâta timp cât regimul de 
curgere rămâne turbulent, reducerea transferului de căldură este mai mică decât 
reducerea vitezei, respectiv debitului. La viteze de curgere mai mici, transferul de 
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căldură are loc în timp mai îndelungat. Micşorarea schimbătoarelor de căldură cere 
o viteză minimă de curgere de aproximativ 1 m/s. Această viteză este necesară chiar 
dacă apa este tratată. Creşterea vitezei peste acest minim nu conduce la o creştere 
prea mare a efectului de curăţire a ţevilor. O viteză de curgere cu o valoare suficient 
de mare pentru a se realiza un transfer de căldură bun, satisface, de obicei, cererea 
pentru curăţirea conductelor, fiindcă ambele pretind regim de curgere turbulent. 

Schimbătoare de căldură apă-aer – Serpentinele de încălzire sau răcire sunt 
schimbătoare de căldură, prin urmare consideraţiile făcute asupra curgerii în 
paragraful anterior, sunt valabile şi în acest caz. Serpentinele tipice apă-aer au 
variaţii mici ale pierderilor în raport cu debitul, datorită lungimii mari a circuitului 
şi a timpului îndelungat în care apa îl parcurge. 

Instalaţii de producere a gheţii – Datorită creşterii vâscozităţii la temperaturi 
mici, rezistenţa la curgere a apei creşte, cresc frecările şi ca efect temperatura apei 
care trebuie să se transforme în gheaţă creşte. Dacă instalaţia de gheaţă funcţionează 
cu volum variabil de aer de răcire, ca urmare a creşterii temperaturii apei, ventilatorul 
care vehiculează aerul de răcire trebuie să funcţioneze la putere mai mare. În plus, 
pompa care asigură funcţionarea ventilelor de reglaj trebuie să producă o presiune 
mai mare, pentru a acoperii pierderile suplimentare în vaporizator şi conducte. Prin 
urmare, eficienţa şi capacitatea instalaţiei de gheaţă scad. 

Condensatoare – Reducerea debitului apei de răcire conduce la creşterea 
temperaturii apei în condensator, ceea ce conduce la scăderea capacităţii şi eficienţei 
acestuia. În plus, pompa care este destinată să ridice apa de la nivelul colectorului 
turnului de răcire la nivelul conductei distribuitorului de apă rece, trebuie să creeze 
o presiune suplimentară, care să acopere surplusul de pierderi în condensator şi 
conducte. 

Turnuri de răcire – Turnurile de răcire deschise pot cere un debit minim, 
valoarea acestuia depinzând de tipul de construcţie adoptat, al instalaţiilor aferente 
şi modului de întreţinere. 

Sisteme de încălzire cu apă fierbinte – Pompele trebuie să furnizeze o presiune 
suplimentară pentru ventilele de reglaj, ca în cazul schimbătoarelor de căldură. 

Pompe de alimentare cu apă pentru cazan – O presiune insuficientă poate 
conduce la oprirea bruscă a cazanului, determinată de funcţionarea protecţiilor. 
Dacă protecţiile nu lucrează, cazanul poate exploda. 

Serviciile de presurizare a apei calde şi reci – Pompele trebuie să furnizeze 
presiunea adecvată pentru funcţionarea instalaţiilor de duş şi evacuarea apei din 
ventilele de toaletă. Presiunea apei scade, cu cât folosirea apei (debitul ) sporeşte, 
datorită formei curbei interne a pompei. O presiune insuficientă furnizată de pompă 
este vizibilă în acele părţi ale sistemului unde este necesară atât o presiune ridicată, 
cât şi un debit mare. 

Alte cerinţe particulare care influenţează decizia de utilizare a acţionărilor cu 
viteză de rotaţie variabilă şi care depind de particularităţile instalaţiei respective sunt: 

 Necesitatea asigurării unui cuplu de pornire de valoare foarte ridicată.  În 
anumite situaţii cuplul de pornire al instalaţiei pe care trebuie să-l dezvolte motorul 
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alimentat de invertor trebuie să aibă valori foarte ridicate, cum este cazul benzilor 
transportoare atunci când trebuie pornită o bandă de lungime mare care în 
momentul opririi era plină de materialul care trebuie transportat sau al pompelor 
care antrenează lichide cu viscozitate foarte ridicată. 

 Necesitatea de asigurare a pornirii line a echipamentului antrenat. În acest 
caz invertorul de antrenare trebuie să pornească de la frecvenţe foarte scăzute, 
eventual prin câteva cicluri de creştere a frecvenţei 0-10 sau 0-15 Hz. 

 Necesitatea de asigurare a funcţionării la cuplu constant a motorului. 
 Evitarea intrării în regim de rezonanţă a ansamblului invertor-motor-

mecanism antrenat. Funcţionarea la rezonanţa a ansamblului poate conduce la 
defectări datorită vibraţiilor care apar şi care conduc la deformări mecanice, ruperi 
prin oboseală, distrugeri de fundaţii ale motoarelor sau celorlalte echipamente. 
Dacă sistemul intră în rezonanţă pentru o anumită frecvenţă a curentului electric de 
alimentare a motorului, invertorul trebuie să fie capabil să evite această frecvenţă 
printr-un salt al frecvenţei de la o valoare inferioară frecvenţei la care se produce  
rezonanţa la o valoare superioară acesteia. 

8. INFLUENŢA RANDAMENTELOR CONVERTORULUI STATIC  
DE FRECVENŢĂ ŞI MOTORULUI ANTRENAT ASUPRA LIMITEI 
DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ LA FOLOSIREA ACŢIONĂRILOR 

CU VITEZĂ VARIABILĂ 

Pentru a obţine domenii optime din punct de vedere energetic, în folosirea 
acţionărilor cu viteză de rotaţie variabilă, trebuie avută în vedere modificarea 
randamentului pompei, precum şi a randamentului convertorului static de frecvenţă 
şi a motorului alimentat prin intermediul acestuia [11]. 

Randamentul  motorului  asincron  alimentat  prin convertor static de frecvenţă 
este dependent de mărimea motorului, de încărcare şi de viteză, fiind de regulă cu  
1 3 % mai mic decât pentru motorul alimentat direct de la reţea. 

În convertorul static de frecvenţă apar pierderi datorate căldurii produse prin 
efect Joule, în bobinele care intră în componenţa lui, precum şi în ventilatoarele de 
răcire, pierderi care pot atinge câteva procente, la încărcare şi viteză de rotaţie 
nominală. 

Aceste pierderi rămân aproximativ constante pe întregul domeniul de lucru, 
astfel că randamentul rezultat în cazul reducerii puterii prin micşorarea vitezei de 
rotaţie va fi diminuat. 

Randamentul global al agregatului de pompare cu viteză variabilă va fi egal cu 
produsul randamentelor pompei (ηP), motorului (ηC) şi convertorului (η): 

 CMCPGC  . (7) 
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 Puterea electrică absorbită în cazul acţionării cu viteză de rotaţie variabilă 
în punctul nominal are valoarea: 
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el
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 . (8) 

şi va fi mai mare decât cea absorbită de motorul alimentat direct de la reţea, adică: 
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 . (9) 

Deoarece convertorul static de frecvenţă are randamentul între 0,9 şi 0,96 în 
punctul nominal, iar randamentul motorului acţionat prin convertor ηMC este şi el 
mai mic decât randamentul motorului cuplat la reţea ηM, este evident că funcţionarea 
agregatului de pompare este mai dezavantajoasă în cazul alimentării de la 
convertorul de frecvenţă, decât în cazul cuplării directe de la reţea, la sarcină 
nominală. 

Avantajele energetice se pot obţine cu motoare asincrone alimentate prin 
convertor static de frecvenţă numai în afara punctului nominal de funcţionare. 

Limita economicităţii va rezulta prin compararea puterilor absorbite în fiecare 
soluţie de reglare a debitului. 

În cazul unei reglări prin laminare în conducta de refulare, randamentul total al 
instalaţiei va fi: 
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În cazul utilizării convertorului static de frecvenţă, randamentul instalaţiei va 
fi: 
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Pe baza ipotezei admise, că randamentul pompei este acelaşi, atât la laminare 
cât şi la funcţionarea cu viteză de rotaţie variabilă, domeniul optim din punct de 
vedere energetic pentru introducerea acţionării cu viteză de rotatie variabilă se va 
obţine din condiţia: 
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. (12) 

Domeniul optim de funcţionare cu convertor static de frecvenţă va fi cu atât 
mai mare, cu cât randamentul propriu al convertorului este mai mare, pierderile 
suplimentare ale motorului alimentat prin acesta sunt mai mici, iar curba instalaţiei 
este mai abruptă. 
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Introducerea acţionării cu viteză de rotaţie variabilă la pompe va fi cu atât mai 
avantajoasă, cu cât valoarea presiunii statice din curba caracteristicii instalaţiei este 
mai mică.  

9. CERINŢE ŞI IMPUNERI ALE DIRECTIVELOR EUROPENE  
ÎN DOMENIU 

Datorită importanţei şi multiplelor aplicaţii posibile ale acţionărilor cu viteză 
de rotaţie variabilă a fost elaborat standardul IEC 61800 – Acţionări electrice de 
putere cu viteză variabilă, adoptat la nivel european de CENELEC (Comitetul 
European de Standardizare în Electrotehnică) sub indicativul EN 61800 [18, 19, 20, 
21]. 

În cadrul multiplelor secţiuni ale acestuia se realizează o prezentare completă a 
cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească sistemele de acţionare cu motoare 
electrice alimentate prin convertoare de frecvenţă şi probelor la care trebuie supuse 
acestea. 

Corespunzător acestui normativ, sistemele de acţionare cu viteză variabilă pot 
fi instalate: 

a) în locuri cu acces deschis (locuinţe, birouri, spaţii comerciale etc.) în care 
alimentarea cu energie electrică se realizează direct la joasă tensiune, fără 
transformator, direct din instalaţiile electrice care alimentează clădirile respective; 

b) în alte locuri decât cele prevăzute la punctul a, fiind alimentate din alte 
reţele decât cele la care sunt conectate spaţiile publice. 

Astfel, sistemele de acţionare cu viteză de rotaţie variabilă sunt împărţite în 
4 categorii: 

C1 – sisteme de joasă tensiune (<1000 V) prevăzute pentru a fi utilizate în 
spaţii cu acces liber   

C2 – sisteme de joasă tensiune (<1000 V) care nu sunt nici echipamente 
mobile, nici echipamente cu alimentare de la priză prin cordon, şi care dacă sunt 
instalate în spaţii publice trebuie puse în funcţiune de personal specializat; 

C3 – sisteme de joasă tensiune (<1000V) ce nu pot fi utilizate în spaţii cu acces 
liber; 

C4 – sisteme cu tensiunea peste 1000 V şi curent electric  peste 400 A sau care 
nu pot fi utilizate decât în sisteme complexe din categoria b. 

Deoarece sistemele de acţionare cu viteză de rotaţie variabilă sunt prevăzute a 
se instala în sisteme care includ şi alte echipamente, normativul precizează 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească atât în ceea ce priveşte nivelul de 
toleranţă la diferite perturbaţii pe care sistemul extern de alimentare cu energie 
electrică le poate genera la bornele sistemului de acţionare cât şi nivelul admisibil 
al perturbaţiilor pe care acesta le poate produce pentru celelalte echipamente 
alimentate din aceeaşi reţea sau care funcţionează în vecinătatea sa. 
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Pornind de la funcţia specifică a unui sistem de acţionare cu viteză de rotaţie 
variabilă de a asigura conversia energiei electrice în energie mecanică şi prelucrarea 
informaţiilor conexe, necesară realizării în bune condiţii a acestei conversii, 
normativul prevede trei criterii de calificare (performanţă) A, B, C a sistemelor de 
acţionare în ceea ce priveşte efectele unei perturbaţii externe. Cele trei criterii sunt 
valabile atât pentru sistem în ansamblul său cât şi pentru fiecare componentă a 
acestuia. În nicio situaţie nu se acceptă pornirea intempestivă (nedorită, fără o 
comandă externă sau prin automatica de sistem) a sistemului de acţionare, care 
poate conduce la punerea în mişcare a motorului alimentat. 

La nivel european, extinderii utilizării acţionărilor cu viteză de rotaţie variabilă 
i se acordă o importanţă specială în cadrul măsurilor care pot conduce la creşterea 
eficienţei energetice. 

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European prevede că statele membre 
trebuie să atingă, în domeniul creşterii eficienţei energiei electrice, obiectivul realizării 
unei reduceri de 9% a energiei utilizate  până în anul 2016 în raport cu anul 2006. 

În Carta verde a Comisiei europene "Eficienţa energetică – sau Cum să foloseşti 
mai bine cu mai puţin" din 22 iunie 2005 se estimează că Uniunea Europeană poate 
reduce energia utilizată cu 20% până în 2020, ceea ce ar elibera o sumă de 
60 miliarde euro/an pentru a fi investiţi în alte domenii. 

10. SISTEME DE ACŢIONARE REGLABILE  
CU MOTOARE ASINCRONE 

Cele mai utilizate motoare pentru sistemele de acţionare electrică sunt motoarele 
electrice asincrone. Dintre acestea cele mai întâlnite sunt motoarele asincrone cu rotorul 
în scurtcircuit. În anumite cazuri, limitări impuse de condiţiile de pornire (de exemplu 
limitarea curentului electric în regim de pornire) impun utilizarea motoarelor asincrone 
cu inele. Pentru puteri peste 200 kW alături de motoarele asincrone se folosesc şi 
motoarele sincrone, iar la puteri peste 2 MW, din considerente tehnice şi economice, 
motoarele sincrone sunt folosite în mod obişnuit [6]. 

Sistemele care permit modificare în trepte a vitezei sunt rareori satisfăcătoare 
deoarece nu satisfac în totalitate cerinţele tehnice şi economice. 

Pentru reglarea vitezei motoarelor asincrone se pot utiliza mai multe metode 
de modificare a vitezei de rotaţie. 

Acţionări electrice reglabile bazate pe modificarea tensiunii de alimentare. 
Această metodă (fig. 10) impune utilizarea unui variator de tensiune alternativă care 
modifică tensiunea de alimentare a motorului şi modifică alura caracteristicii 
mecanice a motorului şi poziţia punctului de intersecţie dintre aceasta şi caracte-
ristica rezistentă a mecanismului antrenat. 

Deoarece în la reducerea tensiunii scade capacitatea de încărcare a maşinii, 
crescând pericolul de a intra în zona de funcţionare instabilă Mr >Mk , pentru a se 
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asigura o reglare a vitezei într-un domeniu suficient de larg (peste 60% din viteza 
de rotaţie nominală) trebuie folosit un motor mult supradimensionat, cu o putere 
nominală de 3-4 ori mai mare decât valoarea necesară. De aceea metoda este 
utilizată numai pentru acţionările de putere mică. Din punct de vedere energetic 
metoda nu prezintă avantaje, utilizarea unor motoare supradimensionate  crescând 
pierderile fixe, reducând gradul de încărcare şi micşorând randamentul motorului. 
 

Tabelul 2 

Criterii de calificare ale unui sistem de acţionare supus perturbaţiilor 
electromagnetice 

Cerinţa 
Criteriul de calificare 

A B C 

Performanţe 
generale ale 
sistemului  

Fără schimbări 
sensibile ale 
caracteristicilor 
funcţionale 
Funcţionare conform 
cerinţelor în limitele 
de toleranţă 
specificate 

Schimbări sensibile 
(vizibile sau audibile) 
ale caracteristicilor 
funcţionale 
Autorevenire  

Oprire, schimbări ale 
caracteristicilor 
funcţionale 
Declanşarea 
protecţiilor 
Fără autorevenire 

Performanţe 
specifice ale 
sistemului 
Comportarea 
cuplului produs 

Variaţii ale cuplului în 
limitelor toleranţelor 
precizate 

Variaţii ale cuplului 
care depăşesc 
temporar limitele 
precizate 
Autorevenire 

Pierderi ale cuplului 
Fără autorevenire 

Performanţele unei 
componente 
Funcţionarea 
electronicii de 
putere 

Fără disfuncţionalităţi 
ale componentelor 
active 

Disfuncţionalităţi 
temporare care nu pot 
produce oprirea 
intempestivă a 
sistemului de 
acţionare 

Oprire, declanşarea 
protecţiilor 
Fără pierderi ale 
programelor memorate . 
Fără pierderi ale 
programelor utilizator 
Fără pierderi ale 
reglajelor 
Fără autorevenire 

Performanţele unei 
componente 
Funcţionarea 
sistemelor de 
achiziţie, 
prelucrare şi 
stocare a 
informaţiilor 

Fără perturbaţii ale 
comunicaţiei şi 
schimbului de 
informaţii cu 
componentele externe 

Perturbaţii temporare 
ale comunicaţiei dar 
fără mesaje de eroare 
din partea 
componentelor 
interne sau externe 
care ar putea provoca 
oprirea 

Erori de comunicaţie, 
pierderi de date şi de 
informaţii. 
Fără pierderi ale 
programelor memorate . 
Fără pierderi ale 
programelor utilizator 
Fără pierderi ale 
reglajelor 
Fără autorevenire 



CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A GRUPURILOR TERMOENERGETICE 121 

 

Tabelul 2 (continuare) 

 
Cerinţa 

Criteriul de calificare 
A B C 

Performanţele unei 
componente 
Funcţionarea 
dispozitivelor de 
afişare şi a 
tablourilor de 
comandă 

Fără modificări ale 
informaţiilor afişate, 
doar o uşoară 
fluctuaţie a 
luminozităţii 
dispozitivelor de 
afişare sau uşoare 
mişcări ale 
caracterelor 

Modificări temporare 
vizibile ale 
informaţiilor. 
Iluminare 
intempestivă a 
dispozitivelor de 
afişare 

Oprire, pierderi 
definitive ale 
informaţiilor sau mod 
de funcţionare 
neautorizat, afişare de 
informaţii clar eronate. 
Fără pierderi ale 
programelor memorate . 
Fără pierderi ale 
programelor utilizator 
Fără pierderi ale 
reglajelor 

 
Acţionări electrice reglabile cu comandă în circuitul rotoric. Dacă pentru 

acţionare se utilizează un motor electric asincron cu rotor bobinat se poate utiliza 
un sistem care să recupereze energia electromagnetică de alunecare din circuitul 
rotoric, obţinându-se n reglaj fin şi economic al vitezei [5].  

Energia din rotor poate fi recuperată pe două căi: 
− prin transformarea în energie mecanică care se transmite apoi arborelui 

motorului asincron (recuperare mecanică – cascada Kramer)  − figura 11; 
− prin recuperarea energiei din rotor şi injectarea ei în reţeaua de alimentare 

(recuperare electromagnetică – cascada Scherbius) – figura 12. 
 

 
 

Fig. 10. Caracteristicile mecanice artificiale ale motorului asincron 
obţinute prin modificarea tensiunii de alimentare. 
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Fig. 11.  Cascada Kramer. 
 
 

 
 

Fig 12.  Cascada Scherbius. 
 

La cascada Kramer reglarea vitezei se obţine prin modificarea excitaţiei 
motorului de tensiune continuă. Domeniul economic de reglare a vitezei este 
(0,5÷1)nn. Dezavantajul metodei este reprezentat de necesitatea utilizării motorului 
de tensiune continuă, care este greu de exploatat. Reglarea vitezei pentru cascada 
Scherbius se face prin modificarea unghiului de comandă a componentelor active 
din convertorul static. La viteză variabilă puterea la arborele motorului este 
variabilă iar cuplul este constant. 

Acţionarea reglabilă prin modificarea frecvenţei tensiunii de alimentare. 
Reglarea vitezei de rotaţie prin modificarea frecvenţei tensiunii de alimentare este o 
metodă de reglare fără pierderi (teoretic) care asigură funcţionarea motorului 
asincron cu rotorul în scurtcircuit cu un randament ridicat şi un domeniu de variaţie 
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Sistem electric 

Motor asincron 

Redresor 

Motor de tensiune 
continuă 

Maşină de lucru 



CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A GRUPURILOR TERMOENERGETICE 123 

 

mare. Metoda necesită utilizarea unor componente auxiliare scumpe (convertorul de 
frecvenţă) şi scade capacitatea de încărcare a motorului pentru frecvenţe superioare 
frecvenţei nominale. Echipamentele cele mai folosite pentru generarea frecvenţei 
variabile sunt convertoarele statice de frecvenţă care pot fi utilizate şi în acţionările 
care folosesc motoare sincrone.  Convertoarele statice de frecvenţă se construiesc 
pentru o gamă foarte largă a puterii nominale (până la zeci de MW). 

Există două tipuri de convertoare statice de frecvenţă. 

Convertoare directe (cicloconvertoare) care transformă direct energia din 
tensiune alternativă cu o anumită frecvenţă în energie de tensiune alternativă cu altă 
frecvenţă. În afara frecvenţei pot fi modificaţi şi alţi parametri ai energiei. 

Cicloconvertorul poate asigura reglarea vitezei maşinii asincrone şi sincrone 
prin variaţia continuă a frecvenţei şi respectarea condiţiei U/f = ct, ceea ce asigură 
păstrarea cuplului maxim indiferent de viteza de rotaţie. 

Dezavantajul cicloconvertoarelor îl reprezintă frecvenţa de ieşire relativ 
scăzută, ceea ce face ca sistemul să nu poată funcţiona în condiţii normale pentru 
frecvenţe apropiate de frecvenţa nominală. Pentru o valoare a frecvenţei tensiunii 
de alimentare a motorului cuprinsă între 0 şi 20 Hz tensiunea de ieşire a 
cicloconvertorului este practic sinusoidală. La depăşirea acestei valori creşte nivelul 
armonicelor din tensiunea de ieşire şi sistemul de comandă este mai complex.  

Convertoarele indirecte (cu circuit intermediar de tensiune/curent continuu). 
Acestea constituie o cascadă de două convertoare directe, care realizează o conversie 
dublă: 

 conversie tensiune alternativă-tensiune continuă realizată de un redresor 
trifazat în punte comandată sau necomandată; dacă puntea este necomandată 
tensiunea continuă intermediară este practic constantă în timp ce în cazul în care se 
utilizează o punte comandată tensiunea intermediară poate fi variabilă; 

 o conversie tensiune continuă-tensiune alternativă realizată cu un invertor 
care asigură frecvenţa variabilă şi, după caz, modificarea tensiunii de ieşire. 

Între redresor şi invertor este conectat în general un filtru; acesta poate avea ca 
element principal un condensator cu capacitate mare (caz în care se vorbeşte de un 
circuit de tensiune) sau o bobină cu inductanţă mare (caz în care se vorbeşte de un 
circuit de curent electric). 

Variaţia frecvenţei de ieşire poate fi realizată în principal prin două metode: 
 producerea unei tensiuni de ieşire formată din impulsuri identice obţinute 

prin intrarea în conducţie şi blocare repetată a elementelor active din invertor. 
Forma impulsurilor ce alimentează motorul este dreptunghiulară iar tensiunea 
medie la ieşirea invertorului depinde de numărul de pulsuri şi de raportul dintre 
timpul de conducţie şi cel de blocare; 
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 modularea în durată a impulsurilor dreptunghiulare după o lege sinusoidală. 
Prin această metodă se obţine o tensiune mai apropiată de sinusoidă iar conţinutul 
de armonice este mult redus. 

În ceea ce priveşte comanda sistemelor de acţionare cu viteză de rotaţie 
variabilă, există mai multe strategii care pot fi utilizate. Acestea urmăresc asigurarea 
celui mai bun compromis între diferite cerinţe dintre care cele mai importante sunt 
atingerea unei performanţe optime la orice viteză, răspuns rapid în ceea ce priveşte 
viteza şi cuplul, randament energetic ridicat, poluare armonică scăzută a reţelei de 
alimentare, factor de putere ridicat etc. 

În figurile 13-18 sunt indicate câteva strategii care pot fi utilizate [15]. 
 

 
 

Fig. 13. Comandă tensiune/frecvenţă  
(convertor cu sursă de curent electric). 
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Fig. 14. Comandă tensiune/frecvenţă (convertor cu sursă de tensiune). 

 

 
 

Fig. 15 Comandă directă a vitezei (convertor cu sursă de curent electric). 
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Fig. 16. Comandă directă a vitezei (convertor cu sursă de tensiune). 

 

 
Fig. 17 Comandă vectorială de flux cu traductor de flux  

(convertor cu sursă de tensiune). 

Regulator de viteză

Sumator 

Σ 

Convertor 

Regulator  de 
curent electric

Generator 
de rampă 

ω 

Referinţă  
viteză 

Traductor  
de curent electric 

Traductor de viteză 

Transformator de 
curent electric 

Captor  
viteză 

Curent electric 
magnetizare 

Sumator 

Σ 

 

Convertor 

Transformator de 
curent electric 

Traductoare flux 

 Referinţă 
viteză 

Regulator 
de viteză Transformare 

coordonate 

 Referinţă  
flux rotor 

Regulator 
de curent 
electric 

Detecţie 
fază 
flux 

Captor  
viteză 

 



CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A GRUPURILOR TERMOENERGETICE 127 

 

 
Fig. 18. Comandă vectorială cu calculul alunecării  

(convertor cu sursă de tensiune). 

11. ALGORITMI DE CALCUL A SISTEMELOR  
DE  ACŢIONARE CU VITEZĂ DE ROTAŢIE  

VARIABILĂ A POMPELOR 

Evoluţia din domeniul tehnicii numerice şi electronicii de putere a făcut 
posibilă realizarea unor sisteme complexe care includ convertoare statice de putere 
şi echipamente numerice (calculatoare industriale, automate programabile sau 
microcontrolere) care permit realizarea unor caracteristici de funcţionare particulare 
[13, 14].   

Determinarea formei analitice a caracteristicii pompei la viteză de rotaţie 
nominală. Caracteristica unei pompe la viteză de rotaţie constantă poate fi 
reprezentată printr-o relaţie de dependenţă pătratică [2, 7]: 

 H(Q)=A+BQ+CQ2. (13) 

Particularizând pentru Q = 0, din curba pompei rezultă 
0
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Ceilalţi coeficienţi pot fi determinaţi aplicând metoda erorii pătratice minime 
prin citirea mai multor puncte de pe caracteristica H(Q) a pompei: 

Metoda urmăreşte minimizarea funcţiei:  

  



n

i
iii CQBQAHCBF

1

22),( , (14) 

unde n este numărul de puncte disponibile de pe caracteristica pompei. 
Funcţia obiectiv, care trebuie minimizată, are forma: 

 0),( 22  rqCpBoBCnCmBCBF , (15) 

unde: 
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Funcţia obiectiv este o funcţie convexă (pătratică) pentru care condiţiile de 
minim sunt reprezentate de sistemul de ecuaţii: 
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Dacă producătorul dă curba pompei prin puncte se poate considera minimizarea 
funcţiei:  

  



n

i
iii CQBQAHCBAF

1

222),,(  (17) 

 Punând condiţia ca derivatele în raport cu necunoscutele A, B şi C să fie 
nule se obţine sistemul liniar: 
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 (18) 

care are ca soluţii coeficienţii A, B şi C. 

Determinarea formei analitice a caracteristicii pompei la o viteză de 
rotaţie oarecare. Dacă se ţine seama de viteza de rotaţie, caracteristica (13) devine 
[2]: 

 H(n,Q)=an2+bnQ+cQ2 . (19) 

 Având în vedere că, în relaţie coeficienţi A,B,C din (13) au fost calculaţi 
corespunzător vitezei de rotatie nominale nn , se pune relaţia (13) sub forma: 

 22
2

cQnQ
n

B
n

n

A
H   (19) 

şi, prin identificare pentru viteza de rotaţie nominală, rezultă: 

Cc
n

B
b

n

A
a

nn

 ;;
2

 

Determinarea formei analitice a caracteristicii reţelei de refulare. Forma 
generală a caracteristicii unei reţele hidraulice este [12]: 

 2)( RQHQH Sr  , (20) 

în care: HS este înălţimea statică (care include diferenţa de înălţime dintre capetele 
reţelei şi diferenţa de presiune între admisie şi refulare), [m]; R – constantă care 
depinde de caracteristicile geometrice ale reţelei. 

Constanta R se determină din condiţia ca, în punctul de funcţionare, sarcina 
reţelei să fie egală cu diferenţa de presiune la capetele reţelei.  

Astfel, dacă se consideră că, la viteza de rotaţie nominală a pompei, cu 
ventilele de reglaj sau siguranţă complet deschise (pentru asigurarea unei eficienţe 



130  EMERG 3 – 2016 Ion MIRCEA, Marian MOTOCU 

 

energetice maxime), pompa asigură debitul Qm pentru presiunile de admisie Padm şi 
refulare Pref, se poate scrie că:  

 
 

g

PP
RQHCQBQA admref

mSmm 

5
22

10
 , (21) 

unde ρ este densitatea fluidului pompat iar g este acceleraţia gravitaţională. 
Rezultă: 
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Fig. 19. Determinarea grafică a punctului de funcţionare. 

Determinarea punctului de funcţionare la debit impus. Considerând că se 
cunoaşte valoare debitului pe care trebuie să îl asigure pompa Qimpus trebuie determinat 
punctul de funcţionare al circuitului hidraulic, viteza de rotaţie a  motorului de antrenare 
a pompei şi randamentul energetic. 
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Punctul de funcţionare se găseşte la intersecţia dintre caracteristica pompei şi 
caracteristica reţelei. 

Punctul de funcţionare A (fig. 19) se găseşte la intersecţia dintre curba reţelei 
reale 4 şi curba pompei la o viteză de rotaţie inferioară vitezei de rotaţie nominale. 
Condiţia care trebuie respectată este ca debitul corespunzător acestui punct să fie 
egal cu debitul impus Qi. 

Pentru determinarea randamentului pompei la noua viteză de rotaţie se 
utilizează proprietatea pompelor de a păstra constant randamentul la modificarea 
vitezei de rotaţie în cazul în care caracteristica de sarcină (pătratică şi fără înălţime 
statică) rămâne fixă şi valoarea numărului lui Reynolds este aceeaşi la cele două 
viteze de rotaţie. În aceste condiţii sunt verificate legile de afinitate: 
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n
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P . (23) 

Aceasta impune utilizarea unei caracteristici de reţea ideală (pătratică şi cu 
vârful în origine): 

 
2QRH idealidealr  , (24) 

care trece prin punctul A. 
Intersecţia dintre această caracteristică şi caracteristica pompei la viteză de 

rotaţie nominală (punctul C) permite determinarea punctului C de pe curba 
randamentului. 

Deci, la noua viteză de rotaţie – punctul A, pompa va funcţiona cu o valoare a 
randamentului corespunzătoare punctului C de pe curba randamentului la viteza de 
rotaţie nominală. Această determinare nu ia în consideraţie reducerea pierderilor 
mecanice (prin frecare) între elementele mecanice ale pompei odată cu reducerea 
vitezei de rotaţie, dar aceste pierderi sunt neglijabile în raport cu celelalte pierderi 
ale pompei. 

Analitic, luând în consideraţie (19) şi (20), considerând cunoscută valoarea 
debitului impus Qi rezultă: 

 222
iiiS QcQnbnaRQH  , (25) 

ceea ce reprezintă o ecuaţie de gradul 2 care are ca soluţie valoarea vitezei de 
rotaţie cu care trebuie să funcţioneze pompa: 

 
  

a

bQHQcRaQb
n isii

2

4 222 
 . (26) 

Reţeaua ideală care permite determinarea randamentului pompei are o 
constantă Rideal  care poate fi determinată din relaţia: 

 22
iidealiS QRRQH  ,  
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sau: 

 2
i

S
ideal Q

H
RR  , (27) 

Coordonatele punctului B se găsesc la intersecţia dintre curba pompei la viteza 
de rotaţie nominală (fig. 19) şi caracteristica curbei reţelei ideale: 

 22
BBBideal CQBQAQR  ,  

rezultând: 
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Deoarece randamentul pompei este dat sub formă tabelară, valoarea acestuia la 
noua turaţie se determină prin interpolare corespunzător valorii QB astfel determinat. 

Randamentul global al instalaţiei. Randamentul global al instalaţiei de 
pompare va fi (fig. 20) 

 RHPKMCSF    (29) 

În general, motorul este ales astfel încât să se adapteze pompei, făcând posibil 

cuplajul direct dintre aceste elemente, astfel încât se poate considera  1K   

Randamentul reţelei hidraulice poate fi determinat ca: 

 2RQH
H

S

S
RH 

 . (30) 

Dintre elementele componente ale sistemului, convertorul de frecvenţa şi 
motorul au un randament care depinde atât de încărcare cât şi de frecvenţa de 
funcţionare. 

Principalele categorii de pierderi care se produc într-un convertor de frecvenţă 
sunt următoarele: 

 pierderi de comutaţie (datorate comutaţiei în dispozitivele semiconductoare); în 
cazul convertoarelor PWM la care frecvenţa de comandă este fixă, aceste pierderi 
pot fi considerate constante; 

 pierderi de ventilaţie (reprezintă energia utilizată de ventilatoarele necesare 
pentru răcirea echipamentului); şi aceste pierderi sunt constante; 
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 pierderi prin efect Joule în elementele conductoare – proporţionale cu 
pătratul curentului electric de sarcină; 

 pierderi prin conducţie în semiconductoare – proporţionale cu valoarea 
curentului electric. 

 

 
 

Fig. 20. Schema instalaţiei de pompare. 
 

Aceste pierderi pot fi împărţite în pierderi fixe (care nu depind de sarcină) şi 
pierderi variabile. 

Dacă se consideră un anumit grad de încărcare (în putere), deoarece 

convertorul funcţionează la ct
f

U
 sau ct

2


f

U
, odată cu modificarea frecvenţe 

se modifică tensiunea şi, pentru a păstra puterea produsă constantă, şi curentul 
electric ce traversează convertorul. De aceea pierderile variabile pot avea valori 
diferite pentru frecvenţe diferite chiar şi la acelaşi grad de încărcare. 

Metode de reglare a instalaţiei de pompare. În funcţie de specificul instalaţiei 
de pompare, pot fi luate în considerare mai multe metode de reglare. Considerând o 
instalaţie de pompare în cadrul căreia sunt considerate ca variabile nivelul din 
rezervorul de aspiraţie şi presiunea de aspiraţie, nivelul din rezervorul de refulare şi 
presiunea de refulare, debitul de lichid pompat (fig. 21). 

Pot fi analizate următoarele regimuri de reglare: 
1) Reglarea debitului: se urmăreşte asigurarea unui debit constant, care să nu 

depindă de valorile nivelurilor şi presiunilor de aspiraţie şi refulare, prin modificarea 
vitezei de rotaţie a motorului de antrenare a pompei astfel încât să compenseze 
variaţiile celorlalte mărimi. 

2) Reglarea nivelului: se doreşte ca nivelul fluidului în rezervorul de aspiraţie 
sau în rezervorul de refulare. în acest caz trebuie să existe un traductor de nivel în 
rezervorul în care se doreşte a fi menţinut constant nivelul. 

4) Reglarea presiunii: se urmăreşte ca presiunea într-un punct al circuitului de 
refulare (la refularea pompei, în rezervorul de refulare sau în alt punct al reţelei în 
care este instalat un traductor de presiune) să fie constantă în condiţiile modificării 
debitului, presiunilor în alte puncte sau nivelurile. 

5) Asigurarea unui randament maxim. 
Dacă instalaţia permite variaţii de debit şi de presiune (de exemplu în cazul în 

care este prevăzută cu rezervoare de acumulare) poate fi utilizată o funcţionare în 

M 

K P 
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RH 
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punctul în care randamentul pompării este maxim. Deoarece sistemul cuprinde 
foarte multe caracteristici neliniare care nu garantează o dependenţă convexă a 
randamentului în raport cu frecvenţa, pentru determinarea punctului de randament 
maxim va fi utilizată o metodă de căutare directă. În acest scop se consideră un pas 
de variaţie (între 0,01 fn şi fn) şi se calculează pentru fiecare frecvenţă randamentul 
şi energia specifică utilizată (kWh/m3), alegând valoarea pentru care randamentul 
este maxim şi energia specifică utilizată este minimă. 

 

 
 

Fig. 21. Mărimi variabile în instalaţia de pompare. 
 

6) Asigurarea unor dependenţe H(Q) ale pompei de formă specificată. 
În anumite aplicaţii se doreşte realizarea unor caracteristici artificiale pentru 

pompă, de forme particulare. Astfel, pot fi realizate caracteristici liniare sau 
parabolice (inversate) – figura 22. 

 

 
 

Fig. 22 Curbe artificiale liniare sau parabolice. 
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Asigurarea unui debit, presiune sau nivel constante sunt uşor de realizat prin 
integrarea convertorului  de frecvenţă într-o buclă de reglare automată, utilizând 
traductoare specializate (de debit, presiune sau nivel) amplasate în mod 
corespunzător. Regulatorul va asigura modificarea frecvenţei printr-o intrare 
numerică sau în semnal unificat care permite modificarea regimului de funcţionare 
al convertorului. Poate fi realizat şi un algoritm de determinare a debitului impus 
fără utilizarea unui traductor de debit dar eroarea acestuia este relativ mare în 
exploatare datorită modificării caracteristicii reţelei în timp din cauza depunerilor 
de pe circuit care modifică rugozitatea elementelor  

12. ALGORITM ŞI PROGRAM PENTRU ANALIZA  
EFICIENŢEI UTILIZĂRII ACŢIONĂRILOR  

CU VITEZĂ DE ROTAŢIE VARIABILĂ LA POMPE 

A fost realizat un program realizat în aplicaţia Matlab (Matrix Laboratory) [3, 
7] care permite determinarea reducerii energiei utilizate, a costurilor şi a duratelor 
de recuperare a investiţiilor în cazul utilizării acţionării cu viteză de rotaţie variabilă 
a pompelor centrifuge. 

Pentru realizarea analizei energetice sunt necesare următoarele informaţii: 
a. Caracteristica pompei la viteză de rotaţie nominală H(Q); 
b. Caracteristica randamentului pompei ηp(Q); 
c. Debitul maxim al pompei (cu ventilul complet deschis); 
d. Presiunile în punctele de aspiraţie şi refulare; 
e. Diferenţa de cotă între aspiraţie şi refulare; 
f. Caracteristica randamentului motorului ηm(P); 
g. Caracteristica randamentului convertorului static de frecvenţă (CSF) ηCSF(P); 
h. Debitul mediu Qmed sau curba clasată de funcţionare T(Q) (numărul anual de 

ore de funcţionare la debitul Q). 
i. Viteza de rotaţie nominală nn. 
Dacă se doreşte realizarea analizei eficienţei economice, sunt necesari următorii 

parametri suplimentari: 
a. Costul convertorului static de frecvenţă; 
b. Costul unitar al energiei active utilizate; 
c. Costul unitar al energiei reactive necesare; 
d. Costul anual al mentenanţei. 
Analiza eficienţei energetice a utilizării acţionării cu viteză de rotaţie variabilă 

a unei pompe presupune următorii paşi: 

A. Analiza energiei folosite la viteză de rotaţie nominală 

a) Pentru debitul la care se face analiza Qmed din curba pompei se determină 
înălţimea de pompare Hmed = H(Qmed); 



136  EMERG 3 – 2016 Ion MIRCEA, Marian MOTOCU 

 

b) Se determină puterea transmisă lichidului: 

 Pp=HmedQmedγg.  

c) Din curba randamentului pompei se determină randamentul ηmed = ηp(Qmed) 
corespunzător debitului Qmed; 

d) Se determină puterea mecanică folosită de pompă Pmp = Pp/ηmed ; 
e) Din curba randamentului motorului se determină randamentul motorului  

ηmot = ηm(Pmp) pentru sarcina Pmp; 
f) Se determină puterea electrică absorbită de motor Pel = Pmp/ηmot.    

B. Analiza energiei utilizate la acţionarea cu viteză de rotaţie variabilă 

a) Pentru debitul maxim care poate fi realizat în reţea cu ventilul complet 
deschis Qmax din curba pompei se determină înălţimea de pompare pentru debitul 
maxim Hmax = H(Qmax). 

b) Se determină rezistenţa hidraulică a reţelei cu ventilul complet deschis: 

 2
max

smax

Q

HH
R


 ;  

c) Se determină înălţimea de pompare pe care trebuie să o asigure pompa la 
debitul Qmed:   

 2
medstv RQHH  ,  

(dacă Htv  este negativ se consideră Htv = 0 sau Htv = NPSH). 
d) Se determină puterea transmisă lichidului:  

 Pptv = HtvQmedγg,  

e) Se determină rezistenţa hidraulică corespunzătoare caracteristicii care 
permite determinarea randamentului: 

 
2
med

tv
id Q

H
R  ;  

f) Se determină  coeficienţii a,b,c din caracteristica pompei la turaţia nominală: 

 cbQaQQH  2)( ;  

Cel mai simplu se folosesc trei puncte de pe caracteristica H(Q) a pompei:  
(Q = 0, H(0)); (Q1; H(Q1)); (Q2; H(Q2)). Pentru aceasta c = H(0) – înălţimea de 
pompare pe care o asigură pompa la debit nul, iar a şi b se determină ca soluţie a 
sistemului: 
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O metodă mai performantă presupune discretizarea curbei H(Q) şi 
minimizarea erorii aplicând metoda celor mai mici pătrate.  

g) Se determină coeficienţii A, B, C din caracteristica pompei la viteză de 
rotaţie variabilă:  

 22 CnBnQAQ)n,Q(H  ,  

astfel: 
2
nn n

c
C;

n

b
B;aA    cu  nn – viteza de rotaţie nominală. 

h) Se determină debitul Qid corespunzător punctului de intersecţie dintre 
caracteristica H(Q) a pompei şi caracteristica reţelei RidQ

2
 prin rezolvarea ecuaţiei 

(cu necunoscuta Qid):  

 2
ididid

2
id QRcbQaQ  ,  

i) În acest punct se determină randamentul pompei ηmedtv = ηp(Qid) pe 
caracteristica randamentului pompei corespunzătoare vitezei de rotaţie nominale. 

j) Se determină puterea mecanică utilizată de pompă Pmptv = Pp/ηmedtv. 
k) Din curba randamentului motorului se determină randamentul motorului la 

puterea Pmptv  ηmottv = η�m(Pmptv) ţinând seama de scăderea randamentului datorită 
alimentării acestuia prin CSF (valori tipice ale reducerii randamentului nominal  
2 ¸ 3%). 

l) Se determină puterea electrică absorbită de motor Pmot = Pmptv/ηmottv. 
m) Din curba randamentului CSF se determină randamentul acestuia 

(incluzând randamentele transformatoarelor în cazul utilizării unor motoare MT) 
ηconv = ηCSF(Pmot).  

n) Se determină puterea electrică absorbită de CSF PelCSF = Pmot/ηconv.  

C. Calculul reducerii costurilor de exploatare pentru acţionarea cu viteză de 
rotatie variabilă: 

Reducerea costurilor cu energia electrică folosită: 

 ΔCel = (Pel − PelCSF)T·Ce,  

în care T este durata anuală de funcţionare, Ce – costul unitar al energiei electrice 
(lei/kWh). 

Reducerea costurilor anuale cu mentenanţa poate fi determinată în felul următor: 
a) Folosind debitul mediu Qmed  şi  înălţimea necesară a fi asigurată de pompă 

Htv  şi  coeficienţii A, B, C (determinaţi la analiza energiei utilizate la viteză de 
rotaţie variabilă) se rezolvă ecuaţia de gradul doi:  

 Htv = AQ2
med+BQmedn+Cn2 ,  

în care necunoscuta este viteza de rotaţie n, păstrând soluţia pozitivă. 
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b) Se determină cheltuielile cu mentenanţa: 

 
n

menttvment n

n
CC  ,  

unde Cment sunt costurile cu mentenanţa la viteza de rotaţie nominală. 
c) Se determină reducerea costurilor de mentenanţă: 

 ΔCment = Cment - Cment tv ,  

13. STUDIU DE CAZ: ANALIZA EFICIENŢEI ENERGETICE  
A GRUPULUI  CONVERTOR STATIC  

DE FRECVENŢĂ-MOTOR-POMPE CONDENS  

13.1.  Descrierea circuitului de condens de bază 

Circuitul de condens de bază este format din legăturile funcţionale existente  
între echipamentele prevăzute funcţional în schema turboagregatului, între 
condensator şi degazor. 

Pompele de condens de bază asigură extragerea condensului din rezervorul 
conden-satorului, circulaţia acestuia prin diferite schimbătoare de căldură (fig.23), 
menţinerea nivelului în rezervorul de apă de alimentare (degazor) [9]. 

Condensul de bază este trecut şi prin staţia de tratare a condensului, în vederea 
reţinerii oxizilor şi sărurilor scăpate cu eventualele infiltraţii de apă de răcire în 
condensator; deoarece presiunea admisă pentru filtrele staţiei de tratare a 
condensului este 0,6 MPa, s-a adaptat o schemă de pompare a condensului de bază 
în două trepte. 

Pompa de condens treapta I extrage din condensator condensul de bază, refulându-
l printr-un răcitor de vară, sau by-passul său, spre răcitoarele de hidrogen, răcitoarele 
înfăşurării statorice a generatorului şi în paralel, la condensatorul aburului de etanşări. 
În continuare, condensul este vehiculat prin staţia de tratare a condensului, unde are loc 
tratarea chimică a acestuia. 

Pompa de condens de bază treapta a II-a, legată în serie cu pompa treapta I, 
refulează spre degazor, trecând prin preîncălzitoarele de joasă presiune, sau în 
recirculaţie spre condensator, sau rezervorul de apă de adaos. 

Pe conducta de aspiraţie a pompei de condens de bază treapta I sunt montate o 
vană cu acţionare electrică şi un filtru F, pentru reţinerea impurităţilor mecanice. 

Pe conducta de refulare a pompei de condens de bază treapta I sunt montate o 
clapetă de reţinere şi o vană cu acţionare electrică, pentru umplerea circuitului, la 
pornire, cu apă din rezervorul de adaos. În amonte de filtru, pe conducta de 
aspiraţie este prevăzută o conductă de aerisire cu ventil manual, conectată la 
condensator. De asemenea, pe refulare există o conductă de aerisire, cu ventil 
manual, legată la condensator. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23 Schema circuitului de condens de bază. 
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Pe refularea pompei de condens de bază treapta a II-a, există montate, de 
asemenea, o clapetă de reţinere şi o vană cu acţionare electrică. Pentru  evitarea 
funcţionării la un debit redus a pompei de condens de bază treapta a II-a, s-a 
prevăzut un circuit de recirculaţie, acesta conducând apa spre condensator, prin 
intermediul unui ventil de reglare. 

13.2. Pompa de condens de bază treapta I-a şi treapta a II-a 

Pompa de condens de bază treapta I-a este de tipul centrifugal, monoetajată, 
montată sub nivelul apei din condensator. Pentru a putea fi amplasată la cotă cât 
mai joasă pompa este cu axul vertical, motorul electric fiind aşezat sus. 

Pornirea acestei pompe se face împreună cu pompa de condens de bază treapta 
a II-a. Aceasta este o pompă centrifugală, orizontală, trietajată. 

Principalele caracteristici tehnice ale pompei de condens de bază treapta I-a şi 
treapta a II-a sunt prezentate în tabelul 3. 
 

Tabelul 3 

Caracteristici tehnice ale pompei de condens de bază treapta I-a şi treapta a II-a 

Nr. Mărime UM Valoare Pompa Tr.I Valoare Pompa Tr.II 
Caracteristici tehnice funcţionale Pompa condens treapta I şi II 

1. Tip - 45/I 46 
2. Natura fluidului condens de bază 
3. Temperatura oC 27 28 
4. Masa specifică a condensului kg/m3 996 996 
5. Debit m3/h 1030 809 
6. Înălţimea de refulare nca 79 208 
7. Sarcina de aspiraţie NPSH mca 23 5 
8. Viteza de rotaţie rad/s 102,6 155 
9. Randament % 78 78 

10. Puterea absorbită kW 267 590 
Caracteristici funcţionale motor de antrenare 

1. Tip - MIC – V/0,6 TID 607 – 4 
2. Puterea kW 300 700 
3. Viteza de rotaţie rad/s 102,6 155 
4. Tensiunea V 6000 6000 

Caracteristici funcţionale motor - pompă 
1. Tip - Transmisie cardanică Cuplaj dublu dinţat 
2. Randament % 95 98 

Caracteristici dimensionale 
1. Poziţia de funcţionare - verticală orizontală 
2. Masa kg 1284 2414 
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13.3. Bilanţul energetic real 

Pentru calculul bilanţului energetic al pompelor de condens de bază, aferente 
TA4, se consideră schema simplificată din figura 24. 

 

 
 

Fig. 24. Conturul de bilanţ al instalaţiei pompelor de condens de bază. 
 

S-au folosit următoarele notaţii: 
PA – energia orară activă absorbită din reţea (în punctele 1 şi 1’); 
PAM − energia orară activă absorbită de motor (în punctele 2 şi 2’); 
PaM − energia orară la arborele motorului electric (în punctele 3 şi 3’); 
PAP − energia orară transmisă pompei (în punctele 4 şi 4’); 
Pp1 = PU1  − energia orară utilă a pompei 1  (în punctul 5); 
Pp2 = PU2  − energia orară utilă a pompei 2  (în punctul 6); 
ΔPRE – pierderile orare de energie în cablul electric de alimentare; 
ΔPM − pierderile orare de energie în motorul electric de antrenare a pompei; 
ΔPK − pierderile orare de energie în cuplajul motor – pompă; 
ΔPp – pierderile orare de energie în pompă; 
ΔP1-2 – pierderile orare de energie pe reţeaua dintre cele două pompe; 
ΔP2-deg – pierderi pe reţeaua de refulare şi pe ventilul de reglaj al debitului; 
Pu – puterea utilă. 
Conturul de bilanţ trece prin punctele 1-5, 1’-6, 5-6-7. 
Ecuaţiile bilanţului energetic orar, în acest contur sunt următoarele: 
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(31) 

M2

RE1 

PA2 
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 Bilanţul energetic real se întocmeşte sub formă de bilanţ orar. În scopul 
întocmirii bilanţului s-au determinat prin măsurători, mărimile din tabelul 4. 

 

Calculul energiei de pompare. Energia orară utilă a pompelor se determină 
cu relaţia: 

 
1000

HQ
Pu





 [kWh/h],           (32) 

unde: γ  este greutatea specifică a condensului de bază [N/m3]; Q – debitul volumic 
al pompei [m3/s]; H – sarcina pompei [m] 

Debitul volumic se determină cu relaţia: 

 









S

Q
Q m

3m
  


,            (33) 

unde: Qm este debitul masic [kg/s]; ρ – densitatea condensului de bază [kg/m3] 
 

Tabelul 4 

Mărimi măsurate şi valorile lor 

Nr. 
crt. 

Mărimea Valoare UM 

1. Debitul masic degazor 800 t/h 
2. Debit masic pompe 876 t/h 
3. Presiune aspiraţie pompă Tr. I 0,053* MPa 
4. Presiune refulare pompă Tr. I 0,84* MPa 
5. Presiune aspiraţie pompă Tr. II 0,55* MPa 
6. Presiune refulare pompă Tr. II 2,48* MPa 
7. Presiune în degazor 0,79* MPa 
8. Tensiunea de alimentare (tr. I şi II) 6000 V 
9. Curent electric motor alimentare pompă Tr. I 37,8 A 

10. Puterea absorbită motor alimentare pompă Tr. I 293,1 kW 
11. Factor de putere motor alimentare pompă Tr. I 0,75 - 
12. Rezistenţa electrică echivalentă a motorului alimentare pompă Tr. I 1,17 Ω 
13. Curent electric motor alimentare pompă Tr. II 84,3 A 
14. Putere absorbită – motor alimentare pompă Tr. II 726 kW 
15. Factor de putere motor alimentare pompă Tr. II 0,84 - 

16. 
Rezistenţa electrică echivalentă a motorului de alimentare pompă 
Tr. II 

0,37 Ω 

17. Material cabluri alimentare Aluminiu 
18. Secţiune cablu alimentare 185 mm2 

19. Lungime cablu alimentare motor Tr. I 80 m 
20. Lungime cablu alimentare motor Tr. II 100 m 

* Observație: presiuni absolute. 
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Sarcina pompei se determină cu relaţia: 

  m  


rp
H  ,            (34) 

unde: pr este presiunea de refulare a pompei [Pa]; γ – greutatea specifică a 
condensului de bază [N/m3]; 

Rezultă: 
● Debitele volumice ale celor două pompe: 

 /sm  2443,0
3600996

1000876 3
21 




 QQ ,        

● Sarcinile celor două pompe 

 

m5,80
81,9996

10)53,04,8( 5

1 



H   

m 5,197
81,9996

10)5,58,24( 5

2 



H       

 

● Energiile orare utile ale celor două pompe: 

 

kWh/h 2,192
1000

5,802443,081,9996
1




UP   

kWh/h4,471
1000

5,1972443,081,9996
2




UP     
 

       

Calculul pierderilor de energie 

a) Pierderile orare de energie în cablul electric de alimentare  REP . Relaţia 

de calcul este: 

  kWh/h  10RIK3P 3
fel

2
med

2
fRE

   ,      (35) 

unde: Kf  este factorul de formă al curentului electric, Kf = 1,01; 
Imed – valoarea medie orară a curentului electric absorbit, [A]; 
Rel – rezistenţa electrică pe fază a liniei [Ω]; 
τf – timpul egal cu 1 oră. 
Rezistenţa electrică pe fază a liniei se calculează cu relaţia: 

 REel LRR  0   ,       (36) 

unde: R0 este rezistenţa electrică specifică a cablului, R0 = 0,197 Ω/km (la 70oC); 
LRE – lungimea cablului, [m]; 
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Se obţin, rezistenţele electrice pe fază ale celor două linii de alimentare 

 
  01576,008,0197,0

1elR  ; 

 0197,01,0197,0
2elR .      

 

Utilizând valorile măsurate ale curentului electric, adică I1 = 37,8 A şi I2 = 
= 84,3 A, rezultă pierderile pe cele două cabluri de alimentare: 

 
kWh/h 07,01001576,08,3701,13 322

1
 

REP ; 

kWh/h 4,0100197,03,8401,13 322

2
 

REP .     
 

Energia orară absorbită de motor (PAM) se determină cu relaţia: 

 PAM = PA-ΔPRE ,     (37) 

adică: 

 
kWh/h 1,29307,02,293

1
AMP ; 

kWh/h6,7254,0726
2

AMP . 
 

b) Pierderile totale de energie în motor. 
În motor apar pierderi fixe (în fier, mecanice şi de ventilaţie) şi pierderi 

variabile, funcţie de nivelul de încărcare. 
Pierderile fixe au fost determinate, pentru regimul nominal, din datele de 

încercare ale motoarelor rezultând valorile: 

 
ΔPct1 = 15,4 kWh/h ; 
ΔPct2 = 31,2 kWh/h. 

 

Pierderile variabile se determină cu relaţia: 

 

2

varvar 









n

mas

I

I
PP

ni
, (38) 

unde:   
i

Pvar  sunt valorile pierderilor variabile, în regim nominal; Imas – valoarea 

măsurată a curentului electric; In – curentul electric nominal. 
Rezultă: 

 

kWh/h 2,6
41

8,37
2,7

2

var1







P ; 

kWh/h2,11
86

4,78
5,13

2

var2







P  
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 Rezultă, pierderile totale de energie în motor:  

 
kWh/h 6,212,64,15

1
 MP ; 

kWh/h4,422,12,31
2

 MP . 
 

 Prin urmare, energia orară la arborele motorului este: 

 PaM = PAM-ΔPM , (39) 

adică: 

 
kWh/h 5,2716,211,293

1
aMP ; 

kWh/h 2,6834,426,7252 aMP . 
 

 Randamentele celor două motoare sunt: 

 

;926,0
1,293
5,271

1
M  

941,0
6,725
2,683

2
M . 

 

b) Pierderile de energie în cuplaj (K) 

 kaMAP PP  , (40) 

unde: ηk este randamentul transmisiei motor – pompă 
Rezultă: 

 
kWh/h9,25795,05,271

1
APP ; 

kWh/h 5,66998,02,683
2

APP . 
 

 Pierderile în cuplaj sunt: 

 
kWh/h 6,139,2575,271

1
 KP ; 

kWh/h7,135,6692,683
2

 KP . 
 

 

d) Pierderile de energie pe reţeaua dintre cele două pompe  

  kWh/h 
1000

21

21



 

rhQ
P


, (41) 

unde: γ  este greutatea specifică a condensului de bază [N/m3]; hr1-2 – pierderile de 

sarcină pe reţeaua hidraulică dintre cele două pompe, datorate frecării dintre fluid şi 
conductă [m]: 
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  m H- s12
21

21

med

ar
r

pp
h







, (42) 

unde: 
1r

p este presiunea de refulare a pompei Tr I [Pa]; 
2ap – presiunea de aspiraţie 

a pompei Tr II [Pa]; Hs12 – diferenţa de înălţime dintre refularea pompei Tr I şi 
aspiraţia pompei Tr II [m] . 

Rezultă: 

 

 
m 7,245

81,9996

105,54,8 5

21






rh , 

kWh/h  59
1000

7,242443,081,9996
21 


 P . 

 

e) Pierderile de energie pe reţeaua dintre refularea pompei Tr II şi degazor 
(inclusiv ventilul de reglare) 

  kWh/h 
1000

deg2

deg2



 

rhQ
P


, (43) 

unde: γ  este greutatea specifică medie a condensului de bază [N/m3]; hr – pierderile 
de sarcină pe reţeaua hidraulică dintre pompa Tr II şi degazor datorate frecării 
dintre fluid şi conductă [m] 

  m H- deg-s2
deg2

deg2

med

r
r

pp
h







, (44) 

unde:  
2r

p este presiunea de refulare a pompei Tr II [Pa]; degp – presiunea din degazor 

[Pa]; Hs2-deg – diferenţa de înălţime dintre refularea pompei Tr II şi degazor [m]. 
Rezultă: 

 

 
m 15419

81,9996
109,78,24 5

deg2






rh ; 

kWh/h  7,335
1000

1542231,081,9996
deg2 


 P

.

 

f) Pierderile de energie în pompa (P): 
● pentru pompa treapta I 

 
111 UAPP PPP  ; (45) 

● pentru pompa treapta II 

 
222 UAPP PPP  . (46) 
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Rezultă: 

 
kWh/h7,652,1929,257

1
 PP ; 

kWh/h1,1984,4715,669
2

 PP . 
 

g) Pierderile cu fluidul recirculat 

 

 
1

1
2121 Q

QQ
PPPP UUrec


  ; 

  kWh/h2,52
2443,0

2231,02443,0
594,4712,192 


 recP . 

(47) 

h) Pierderi totale de energie în conturul de bilanţ: 

 
ΔPpierd = ΔPRE1,2 + ΔPM1,2 + ΔPk1,2 + ΔPP1,2 + ΔP1-

2+ΔP2-deg+ΔPrec . 
(48) 

Rezultă: 

 ΔPpierd = 802,5 kWh/h.  

Calculul energiei utile totale. Energia utilă pe ansamblul instalaţiei de 
pompare condens este reprezentată de energia folosită pentru aducerea debitului de 
condens de la presiunea din condensator la presiunea din degazor şi de la cota –5m 
la cota +19m (o diferenţă de înălţime totală de 24 m). Această energie poate fi 
calculată cu formula: 

  kWh/h 
1000

deg


 condr

u

hQ
P


, (49) 

în care 

  m  deg

deg

deg scond-
med

cond

r H
pp

h
gcond





 

, (50) 

unde: condp este presiunea din condensator [Pa]; degp – presiunea din degazor [Pa]; 

Hscond-deg – diferenţa de înălţime dintre condensator şi degazor [m]  

 

 
m 4,9924

81,9996
1053,09,7 5

deg






condrh ; 

kWh/h 7,216
1000

4,992231,081,9996 uP . 
 

                                               
Bilanţul energetic obţinut este prezentat în tabelul 5.0 



148  EMERG 3 – 2016 Ion MIRCEA, Marian MOTOCU 

 

Tabelul 5 

Bilanţ energetic real 

Denumirea 
componentelor 

Cantităţi orare 
de energie 

% 
Denumirea 

componentelor 
Cantităţi orare 

de energie 
% 

INTRĂRI IEŞIRI 

Energia absorbită din 
reţea de pompa Tr. II 

 
293,1 

 
28,8 

Energie utilă 
Pierderi în pompe 
Pierderi în motoare 
Pierderi în cuplaje 
Pierderi în cabluri 
Pierderi pe reţea 
Pierderi recirculare 

216,7 
263,8 

64 
27,3 
0,47 
394,7 
52,2 

21,3 
25,9 
6,3 
2,7 

0,05 
38,7 
5,15 

Energie absorbită din 
reţea de pompa Tr. II 

 
 

726 

 
 

71,2

Total pierderi 802,4 78,7 

Total energie intrată 
în contur 

 
1019,1 

 
100 

Total  energie 
ieşită din contur 

 
1019,1 

 
100 

 
Calculul indicatorilor de eficienţă a transformărilor energetice 
 randamentul energetic net : 

 

100  
A

u
net P

P
 ; 

3,21100
1,1019

7,216
t ne  [%] 

(51) 

 energia electrică specifică netă realizată: 

 Q

P
C A

ne pr   /a ; 

27,1
803

1,1019
pr   /a neC [kWh/m3] 

(52) 

Diagrama Sankey a bilanţului energetic real este indicată în figura 25. 

13.4. Bilanţul energetic de proiect 

 Se va analiza, din punct de vedere al eficienţei energetice, varianta de 
retehnologizare care presupune schimbarea pompelor şi motoarelor existente în 
instalaţia de pompare cu alte echipamente ale căror caracteristici sunt prezentate în 
tabelele 6÷9. 

Calculul caracteristicii reţelei de refulare pentru pompele de condens. 
Forma generală a caracteristicii unei reţele hidraulice este dată de relaţia (20). 
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Fig. 25. Diagrama Sankey a bilanţului energetic real.  
 
Constanta R se determină din condiţia ca, în punctul de funcţionare, sarcina 

reţelei să fie egală cu diferenţa de presiune la capetele reţelei. Au fost folosite 
valorile măsurate pe instalaţia existentă, cu ventilul complet deschis pe circuitul 
dintre pompa de condens treapta a II-a şi degazor.  

Pentru reţeaua dintre pompele treapta I şi a II-a:  m 5
1
SH  Δp1 = 0,17 MPa 

(17,4 m) la un debit de 805 m3/h. Rezultă: 

 
2

12485
1

QH r   . (53) 

Pentru reţeaua dintre pompa treapta a II-a şi degazor, cu ventilul complet deschis: 
m 19

2
SH  şi Δp1 = 0,56 MPa  (57,3 m) la debitul de 977 m3/h conducând la: 

 
2
252019

2
QH r  . (54) 

PA = 100% 

ΔPk  = 2,7% 

ΔPre  =38,7  % 

PU = 21,3 % �ΔP =78,7 % 

PU = 21,3 % 

ΔPp= 25,9  % 

ΔPRE  = 0,05 % 

ΔPM = 6,3 % 

ΔPrec= 5,15  % 
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Tabelul 6 

Caracteristici funcţionale pompă tr. I 

Nr. Mărimea Valoare UM 
1 Tip MVR 403x3 (AVERSA) - 
2 Natura fluidului Condens - 
3 Temperatura 27 oC 
4 Densitatea condensului 996 kg/m3 

5 Debit 1110 m3/h 
6 Înălţimea de refulare 82,5 m 
7 Presiunea de refulare 0,77 MPa 
8 Sarcina de aspiraţie disponibilă 5,4 m 
9 Sarcina de aspiraţie cerută 4,9 m 

10 Viteza de rotaţie 102,6 rad/s 
11 Putere absorbită 306 kW 
12 Randament 81,6 % 

 
Tabelul 7 

Caracteristici funcţionale motor tr. I 

Nr. Mărimea Valoare UM 
1 Tip MIB V FF 940-100-6 - 
2 Putere 350 kW 
3 Tensiune de alimentare 6000 V 
4 Curent electric 42,5 A 
5 Randament nominal 94,6 % 

6 Factor de putere nominal 0,84 - 
7. Viteza de rotaţie nominală 99,7 rad/s 

 
Tabelul 8 

Caracteristici funcţionale pompă tr. Ii 

Nr.  Mărimea Valoare UM 
1 Tip P46T (AVERSA) - 
2 Natura fluidului Condens - 
3 Temperatura 28 oC 
4 Densitatea condensului 996 kg/m3 

5 Debit 809 m3/h 
6 Înălţimea de refulare 208 m 
7 Presiunea de refulare 0,6 MPa 
8 Sarcina de aspiraţie disponibilă 23 m 
9 Sarcina de aspiraţie cerută 4,5 m 

10 Viteză de rotatie 155 rad/s 
11 Putere absorbită 596,26 kW 
12 Randament 76,5 % 
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Tabelul 9 

Caracteristici funcţionale motor tr. Ii 

Nr.  Mărimea Valoare UM 
1 Tip MIB 450-100-4 - 
2 Frecvenţa 50 Hz 
3 Tensiune de alimentare 6000 V 
4 Putere 700 kW 

5 Curent electric 81,8 A 
6 Randament nominal 95,4 % 

7 Factor de putere nominal 0,863 - 
8 Viteza de rotaţie nominală 155,8 rad/s 

 
Determinarea formei analitice a curbelor de sarcină ale noilor pompe. 

Pentru determinarea coeficienţilor A, B, C este folosită  caracteristica H(Q) a 
pompei dată de furnizor grafic sau prin puncte: 

 
Tabelul 10 

Punctele de pe caracteristica pompei tr i  n = 1000 rpm 

Q [m3/h] 477,5 748,5 998,6 1115,4 1263,3 1340,9 1388,6 1448,3 
H [mca] 113,7 100,8 89,5 82,5 73,5 65,1 60 54,3 
P [kW] 242,1 274,4 301.7 306,8 315,4 320,5 322,2 323,9 

 
Tabelul 11 

Punctele de pe caracteristica pompei tr ii  n = 1488 rpm 

Q [m3/h] 261,1 458,4 585,5 724,7 834,7 988,3 1110,4 
H [mca] 270,4 263,4 25,5 242,5 227,5 206,5 189,6 
P [kW] 396,3 460,8 506,9 557,6 599 649,7 682 

13.5. Analiza eficienţei acţionării pompelor  
cu viteză de rotaţie variabilă 

Aplicând relaţiile prezentate anterior se găsesc valorile parametrilor din 
expresia analitică a dependenţei înălţimii de pompare de debit şi viteza de rotaţie.  

În final se obţine forma generală a caracteristicii de sarcină a pompei Tr II, 
valabilă la orice viteză de rotaţie: 

 2
222

2
2

4
2 114505758,010223,1 QQnnH   . (55) 

Determinarea punctului de funcţionare şi bilanţul energetic. Pentru a putea 
stabili eficienţa energetică a acţionării cu viteză de rotaţie variabilă a pompei Tr II 
se va determina puterea utilizată pentru debitul masic de 800 t/h pentru care s-a 
realizat bilanţul energetic real. 
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Înlocuind debitul de 803 m3/h (0,2231 m3/s) rezultă că pompa treapta I va 
asigura  H1 = 89,1 m. 

Înlocuind valoarea debitului în relaţiile (53) şi (54) se obţin 

 
8,252231,041854185 22

11
 QH r m; 

9,442231,052019 2

2
rH m. 

 

Înălţimea de pompare pe care trebuie să o asigure pompa treapta a II-a va fi: 

 
 

571,899,448,25
99681,9

1053,09,7 5

2 



H .  

Înlocuind H2 şi Q2 în relaţia (55) se obţine ecuaţia de gradul II: 

 011401285,010223,1 2
2
2

4   nn ,  

care are soluţia n2 = 915,6 rot/min (95,88 rad/s), corespunzătoare unei frecvenţe  
f = 30,8Hz. 

Realizarea unui bilanţ energetic pentru acţionarea pompei Tr II cu viteză de 
rotaţie variabilă necesită determinarea randamentului pompei TR II la noua viteză 
de rotaţie şi în noul punct de funcţionare.  

Pentru aceasta se utilizează proprietatea pompelor de a păstra constant 
randamentul la modificarea vitezei de rotaţie dacă caracteristica de sarcină 
(pătratică şi fără înălţime statică) rămâne fixă şi valoarea numărului lui Reynolds 
este aceeaşi la cele două viteze de rotaţie.  

Deci debitul la viteza de rotaţie nominală pentru care va fi determinat 
randamentul este: 

 /hm 1305803
6,915

1488 3
1 Q ,  

ceea ce conduce la o valoare a randamentului, citită din curbele pompei:   

 η2 = 0,719.  

Bilanţul energetic, pentru debitul de 800 t/h, este prezentat în tabelul 12. 
Pentru a putea compara eficienţa energetică a celor trei variante 

corespunzătoare debitului de 800t/h, se poate utiliza tabelul 13. 
După cum se observă, utilizarea acţionării cu viteză de rotaţie variabilă a pompei 

treapta a II-a prin alimentarea motorului asincron cu frecvenţă variabilă de la un 
convertor static de frecvenţă reduce mult energia specifică. Toate componentele 
pierderilor scad în valori absolute, cea mai mare reducere înregistrându-se pentru 
pierderile în reţeaua hidraulică (cu circa 80%). 

Pentru validarea modelului care a permis întocmirea bilanţurilor de proiect şi 
optimizat, după înlocuirea echipamentelor au fost realizate măsurări care au permis 
modelarea unui regim de funcţionare complex (reglaj combinat cu ventil, recirculare 
condens şi viteză de rotaţie variabilă), valorile fiind prezentate în tabelul 14. 
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Tabelul 12 

Bilanţul energetic pentru cazul utilizării acţionării cu turaţie variabilă 

Relaţia de calcul Valoarea calculată [kWh/h] 

1000
1

1

HQ
PU





 3,194
1000

1,892231,081,9996   

1000
2

2

HQ
PU





 2,124
1000

572231,081,9996   

2

2
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99,0
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222 aMAMM PPP   198,9 – 174,4 = 24,5 
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924,0
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ATRAINVinv PPP   215,3-198,9 = 16,6 

22 REAinv PPP   215,3+0,14 = 215,5 
22,7184,6357,139

1
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  1,263

943,0
2,248   

11 1 aMAMM PPP   263,1-248,2 = 14,9 

111 REAM PPP   263,1+0,03 = 263,1 
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Tabelul 13 

Analiză comparativă a consumurilor energetice 

Denumire componentă 
Valoare actuală

Retehnologizare 

Reglaj cu ventil
Acţionare cu  

turaţie variabilă 
Motor PII 6 kV 

[kWh/h] [%] [kWh/h] [%] [kWh/h] [%] 
Total energie absorbită din reţea 1019,1 100 879,4 100 478,6 100 
Energie utilă 216,7 21,3 216,7 24,6 216,7 45,3 

Pierderi în pompe 263,8 25,9 128,2 14,6 99,9 20,9 
Pierderi în motoare 64 6,3 40,5 4,6 39,4 8,2 
Pierderi în reţea 447,2 43,9 485,1 55,2 101,7 21,2 
Total pierderi 802,4 78,7 662,7 75,4 261,7 54,7 
Randament net - 21,3 - 24,6 - 45,3 
Energie specifică [kWh/m3] 1,27 1,1 0,62 

             
Tabelul 14 

Rezultate validare model 

Nr Parametrul UM Valoarea 
măsurată 

Valoare 
model 

Eroare [%] 

1 Debitul masic degazor t/h 830 830* 0 
2 Debit masic pompe t/h - 958 - 
3 Presiune aspiraţie pompă Tr. I MPa 0,053 0,053* 0 
4 Presiune refulare pompă Tr. I MPa 0,84 0,8403 0,03 
5 Presiune după diafragmă MPa 0,69 0,6926 0,4 
6 Presiune aspiraţie pompă Tr. II MPa 0,5 0,503 0,6 
7 Presiune refulare pompă Tr. II MPa 1,62 1,6203 0,02 
8 Presiune în degazor MPa 0,88 0,88* 0 
9 Viteza de rotaţie motor Tr II rad/s 126,19 126,26 0,06 
10 Putere motor Tr I kW 272,4 277,1 1,7 
11 Putere CSF kW 426,8 430,6 0,9 
12 Energie specifică kWh/m3 0,84 0,85 1,2 

* Valori impuse 
 
După cum se poate observa erorile sunt foarte reduse pentru mărimile 

hidraulice şi acceptabile pentru energii. 
Pentru reducerea la minim a energiei specifice se recomandă funcţionarea 

permanentă cu ventilul de reglaj dintre pompa treapta a doua şi degazor complet 
deschis şi asigurarea închiderii complete a ventilului de pe recirculare. 
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13.6. Calculul duratei de recuperare a investiţiei 

Analiza tehnico-economică privind eficienţa introducerii acţionării cu viteză 
de rotaţie  variabilă prin convertor static de frecvenţă se face pe baza criteriului 
duratei de recuperare a investiţiei din economiile anuale de energie electrică [7]: 

 ]ani[
med

r P

CI
t  , (56) 

unde:   CI sunt cheltuielile de investiţii [lei]; Pmed – profitul mediu anual [lei/an]. 
Metoda duratei de recuperare este orientată pe termen scurt şi încearcă să 

determine cât de repede se poate recupera investiţia făcută într-un proiect, prin 
intermediul fluxurilor de venituri nete viitoare. Această metodă este extrem de 
populară, elementele de atracţie fiind simplitatea metodei şi tendinţa sa de a 
promova proiecte mai puţin riscante. Dacă ţinem seama şi de valoarea remanentă, 
din valoarea investiţiei iniţiale în motorul electric, care rămâne în serviciu după o 
anumită perioadă de exploatare, relaţia  (56) se poate scrie astfel: 

 
ex

r CEp

WI
t




  [ani], (57) 

în care: I sunt cheltuieli de investiţii în soluţia acţionării reglabile cu convertor [lei]; 
ΔW = Δw.Imax [lei], Δw = wcuCSF-wfărăCSF [%] – diferenţa între valorile remanente 
pentru cele două cazuri, respectiv cazul acţionării prin convertor static de frecvenţă 
şi pentru cazul acţionării directe; p – costul specific al energiei electrice [lei/kWh]; 
ΔE – economia anuală de energie electrică datorită introducerii acţionării reglabile 
[kWh]; Cex – cheltuielile anuale de exploatare (Cex = 0,03·I) [lei]. 

La evaluarea cheltuielilor de investiţii se va avea în vedere costul convertorului şi 
al anexelor sale, costul motorului electric dacă este cazul, costul unor instalaţii anexe 
privind limitarea regimului deformant, eventuala ventilaţie suplimentară etc. 

La evaluarea economiei anuale de energie electrică se determină, pentru 
agregatul respectiv, caracteristicile puterii absorbite în funcţie de debit, în variantele 
de reglaj cu ventil sau recirculare (a) şi prin variaţia vitezei de rotaţie prin convertor 
(b) (fig. 26). 

Se determină curba clasată, în funcţie de durată, a debitelor anuale şi se 
calculează economia anuală de energie electrică ca produs între diferenţele de 
puteri dintre cele două sisteme de acţionare la diverse debite şi duratele anuale de 
utilizare a acestor debite. 

Costurile echipamentelor sunt următoarele: 
 Pompe Tr I + motoare:  559.400 lei 
 Pompe Tr II + motoare:  870.790 lei  
 Convertoare de frecvenţă 1.125.000 lei 
Deoarece pompele trebuie schimbate datorită uzurii, se va determina durata de 

recuperare a investiţiei suplimentare reprezentată de costul convertorului static de 
frecvenţă  
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Fig. 26. Caracteristica de putere a 
unei pompe la reglarea cu ventil de 

recirculare (a) şi prin variaţia 
vitezei de rotaţie prin convertor (b). 

 
 
 
 

 
Prin retehnologizare  necesarul de energie va fi redus cu 879,4 – 478,6 =  

= 400,8 kWh/h 
La o valoare de 168 lei/MWh şi o durată de utilizare de 8000 h/an, rezultă o 

reducere anuală a costurilor energetice de 400,8·8000·168·10-3 = 538.675 lei/an.  
În practică trebuie ţinut seama că prin retehnologizare se vor reduce costurile 

de mentenanţă. Costurile cu mentenanţa preventivă ale sistemelor existente se 
ridică la 318.000 lei/an. În cazul utilizării sistemelor de acţionare cu viteză de 
rotaţie variabilă, datorită reducerii uzurii pompelor treapta a II-a (prin funcţionare la 
o viteză de rotaţie mult redusă în raport cu viteza de rotaţie nominală), ţinând seama 
că uzura mecanică este proporţională cu pătratul vitezei de rotaţie, se estimează o 
reducere a costurilor de mentenanţă preventivă pentru pompa treapta a II-a cu 
90.000 lei/an. 

În aceste condiţii, durata de recuperare a investiţiei suplimentare este: 

 79,1
000.90675.538

000.125.1 


rt ani  
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