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PREFAŢĂ
Centralele termice reprezintă sursa principală de energie pentru prepararea agenţilor termici
necesari asigurării condiţiilor de confort pentru
consumatorii din clădiri.
De-a lungul anilor centralele termice au constituit
un deziderat în obţinerea necesarului de căldură pentru încălzire, preparat apă caldă de consum, nevoi tehnologice etc. Ele s-au dezvoltat şi reabilitat de la an la
an, căutându-se obţinerea de energie termică cu consumuri de energie primară cât mai redusă.
Plecând de la acest deziderat, s-a considerat necesar
a pune la dispoziţie specialiştilor din domeniul instalaţiilor o lucrare în care să fie prezentate rolul şi importanţa
acestor centrale termice, modul în care trebuie abordată această problemă, factorii care intervin în realizarea
acestor surse de energie, într-un cuvânt ce trebuie să
ştim şi cum trebuie să gestionăm energia termică produsă de centralele termice.
Lucrarea s-a axat în principal pe centralele termice
destinate clădirilor civile, căutând să cuprindă cât mai
multe probleme legate de alegerea soluţiilor corespunzătoare şi a modului de realizare, cât şi de metodele şi
metodologiile de calcul aferente acestor surse de energie. De aceea s-a dat o atenţie mai mare centralelor termice cu apă caldă în detrimentul celor cu abur. Au fost
tratate centralele termice cu puteri mici de 15...30 kW
până la centralele termice cu puteri mari de 10...15 MW.
Pentru o mai bună urmărire a proceselor care au loc
în realizarea unei centrale termice, lucrarea de faţă a

8

fost astfel concepută încât să cuprindă: soluţiile adoptate de producere a agenţilor termici, gospodărirea de
combustibil cu procesele de ardere şi evacuare a gazelor de ardere, automatizarea instalaţiilor, exploatarea
şi întreţinerea instalaţiilor şi o primă analiză energetică
privind puterile termice şi electrice din centralele termice cu apă caldă.
Astfel, în capitolele 3 şi 4 sunt descrise schemele de
instalaţii legate de modul de realizare a centralelor termice cu apă caldă, clasice şi moderne, precum şi centralele termice cu abur de joasă, medie şi înaltă presiune. Capitolele 5, 6, 9 şi 10 sunt destinate gospodăriei
de combustibil, unde sunt tratate instalaţiile de ardere
a combustibililor clasici (lichizi, gazoşi şi solizi), precum
şi evacuarea gazelor de ardere. O atenţie deosebită s-a
dat echipamentului gospodăriei de combustibil, urmărindu-se în principal ca poluanţii din gazele de ardere să
nu polueze mediul înconjurător. Automatizarea instalaţiilor din centrala termică a fost tratată în capitolul 11, fiind prezentate o serie de scheme pentru centralele termice cu apă caldă şi abur.
Pentru a avea o privire de ansamblu referitoare la
consumurile de energie termică şi energie electrică
din centralele termice modernizate, în capitolul 12
s-a făcut o analiză energetică luând în discuţie 12
centrale termice reabilitate de RADET-BUCUREŞTI cu
puteri termice cuprinse între 2-15MW, care prepară
agenţi termici pentru nevoi gospodăreşti.
Lucrarea se încheie cu o prezentare succintă privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din cen-

tralele termice, insistându-se asupra problemelor
legate de verificarea funcţionării elementelor componente, controlul şi supravegherea instalaţiilor, dispecerizarea proceselor tehnice, măsuri de corectare
a regimului de funcţionare etc.
Modul de sistematizare şi tratare a materialului, precum şi conţinutul însuşi al lucrării, face ca aceasta să
vină în sprijinul tuturor specialiştilor din domeniul instalaţiilor care au în activitate probleme legate de producerea şi distribuţia energiei termice la consumatori.
Autorii mulţumesc anticipat tuturor celor care vor
folosi această lucrare în activitatea profesională şi vor
fi recunoscători pentru eventualele observaţii privind
conţinutul şi forma de prezentare.
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Florin CETĂŢEANU
Domeniul centralelor termice a fost destul de puţin
abordat în literatura de specialitate din ţara noastră. Se făcea simţită o lipsă de informaţii în acest domeniu, cu atât
mai mult cu cât actualele prescripţii ISCIR aplicabile centralelor termice – în special celor cu puterea mai mică de
400 kW – se referă mai mult la relaţiile pe care persoanele tehnice de specialitate trebuie să le aibă cu instituţia în
cauză, partea tehnică fiind mai mult sau mai puţin luată în considerare. De asemenea, era necesară o lucrare în
care tematica cazanelor / arzătoarelor să fie tratată unitar, în interdependenţă cu celelalte componente ale unei
centrale termice: pompe, schimbătoare de căldură, vase
de expansiune etc. Ţinând cont de cele afirmate mai sus,
considerăm salutară apariţia cărţii “Centrale termice urbane” – carte care abordează într-un mod exhaustiv problematicile amintite. Ea tratează, pe parcursul a 13 capitole,
atât echipamentele, cât şi eficienţa energetică şi gradul
de poluare a acestora – teme de referinţă în zilele noastre.
Considerăm un punct forte al lucrării faptul că, pe lângă
partea de dimensionare, sunt prezentate şi scheme practice de funcţionare ale cazanelor (de ex. funcţionarea cazanelor împreună cu instalaţii solare etc.).Tot la capitolul
plusuri considerăm că se află şi abordarea modernă a capitolului referitor la evacuarea gazelor de ardere, acesta
cu atât mai mult cu cât, din păcate, în viaţa reală, coşurile de fum sunt neglijate aproape complet de către proiectanţi / executanţi, fiind privite ca o a cincea roată la căruţă. De asemenea, raportarea la cele mai noi standarde,
prescripţii şi normative tehnice întregeşte valoarea acestei cărţi. Autorii, prof. dr. ing. Mihai ILINA şi conf. dr. ing.
Cătălin LUNGU, oferă cititorului un util instrument de lucru pentru proiectarea, exploatarea şi întreţinerea centralelor termice. Lucrarea trebuie să-şi găsească un binemeritat loc pe birourile specialiştilor în domeniul centralelor
termice, al proiectanţilor şi al studenţilor.
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