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ÎNCĂLZIREA CENTRALIZATĂ 
 
Observație: Acest material reprezintă în cea mai are parte o traducere adaptată din: 

State of Green. District energy. Energy efficiency for urban area, 2018 
https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648 (16.09.2019) 
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Încălzirea centralizată este esențială pentru eficiență și competitivitate 
 

Încălzirea centralizată este un concept bine fundamentat, cu eficiență dovedită, care poate 

stimula creșterea economică în condiții ecologice și va fi un element central al sistemelor 

energetice flexibile. 

 

O economie competitivă își folosește resursele limitate în cel mai eficient mod. Danemarca 

este una dintre cele mai eficiente țări din lume, din punct de vedere energetic. O componentă 

esențială a acestei eficienței energetice este reprezentată de faptul că 63% din locuințele 

daneze primesc atât căldură cât și apă caldă de la un sistem de termoficare. În plus, 

aproximativ 60% din energia electrică provine din cogenerare, cu randamente de până la 

92%. Cogenerarea reprezintă producția combinată de căldură și electricitate. În aceste 

condiții, încălzirea centralizată (termoficarea) este o componentă esențială a sistemului 

energetic. Datorită eficienței ridicate și flexibilității, termoficarea și cogenerarea, reprezintă 

elemente cheie ale viziunii Danemarcei despre independența de combustibilii fosili, începând 

cu anul 2050. 

 

Orientarea hotărâtă a Danemarcei spre încălzirea centralizată, a fost rezultatul crizei 

petrolului din anii '70, care a afectat puternic economia Danemarcei.  

Informații suplimentare despre crizele petrolului din anii ‚70, sunt disponibile la adresa: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Criza_petrolului_din_1973    

 

O analiză cuprinzătoare a opțiunilor alternative privind alimentarea cu căldură, a evidențiat 

clar, că cea mai bună soluție este termoficarea. Prin urmare, Danemarca a aprobat prima sa 

lege privind alimentarea cu căldură în 1979. Pe baza acestei legi, părțile interesate, au 

dezvoltat un cadru politic pentru implementarea cu succes a sistemelor de termoficare în 

Danemarca, iar în ultimele patru decenii, au dobândit o experiență valoroasă. Această decizie, 

a impulsionat dezvoltarea a numeroase companii, care furnizează tehnologii și cunoștințe de 

ultimă generație privind toate componentele sistemelor de termoficare. 

 

Este remarcabil ca după anul 1990, Danemarca a reușit să „decupleze” creșterea PIB (Gross 

Domestic Product - GDP) de creșterea consumului de energie! 

 

 
https://landblend.files.wordpress.com/2015/03/gdp-energy-and-co2-in-dk_corrected.jpg (16.09.2019) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Criza_petrolului_din_1973
https://landblend.files.wordpress.com/2015/03/gdp-energy-and-co2-in-dk_corrected.jpg
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Acest document, de tip „carte albă”, este publicat într-o perioadă caracterizată la nivel 

internațional, prin căutarea intensă de soluții eficiente din punct de vedere energetic. 

Termoficarea are o importanță strategică pentru statele membre ale Uniunii Europene și 

are un potențial mare în restul lumii. Danemarca este o țară care cooperează pe plan 

internațional pentru a face cunoscute lecțiile învățate și pentru a dezvolta în continuare 

sistemele de termoficare. Termoficarea este un concept bine fundamentat, care este în 

evoluție și se dezvoltă datorită tehnologiilor inovatoare care creează noi oportunități. 

Documentul descrie cadrul politic, oferă informații despre elementele cheie larg acceptate, 

prin cele mai bune exemple, și prezintă viitorul încălzirii centralizate, de exemplu prin 

dezvoltarea conceptului de încălzire și răcire centralizată. 

 

Încălzirea centralizată (termoficarea) este modalitatea prin care se creează valoare prin 

furnizarea de încălzire și răcire centralizat, nu individual, contribuind în același timp la 

atingerea obiectivelor climatice. Apa încălzită sau răcită este utilizată ca purtător de energie. 

Simplificat, termoficarea reprezintă transportul energiei înglobate în apă, la temperatura 

dorită, de la locul de producție la locul de consum. 

 

Încălzirea centralizată este posibilă în multe locuri, acolo unde există o nevoie concentrată 

de încălzire sau răcire (de ex. în zone industriale sau în zone dens populate, atât în orașe mai 

mari cât și în cele mai mici). O mare parte din investiția inițială în încălzirea centralizată, 

este reprezentată de crearea infrastructurii prin amplasarea conductelor în pământ sau 

aerian. Folosirea țevilor preizolate de înaltă calitate asigură garanția că această investiție 

va dura zeci de ani și în timp devine o mică parte din costul total al exploatării sistemului 

energetic de termoficare. Instalarea corectă, contorizarea și reglarea cantității de căldură 

livrate la consumatorul final, conduc la utilizarea și plata fără probleme, precum și la un 

climat interior mult îmbunătățit. 

 

 
Imagine de ansamblu a încălzirii centralizate 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648 (16.09.2019) 

 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648
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În continuare, prezentarea se bazează pe competențele dezvoltate prin experiența de peste 

100 de ani de încălzire centralizată în Danemarca și în întreaga lume. Se evidențiază 

câteva dintre lecțiile importante care trebuie luate în considerare atunci când se dorește 

extinderea sau introducerea utilizării încălzirii centralizate, cum ar fi sistemul în sine, 

reglementările, planificarea, eficiența și flexibilitatea surselor de energie, stocarea căldurii și 

perspectivele viitoare. Sunt prezentate exemple relevante din întreaga lume. Întrucât 

încălzirea centralizată este încă dominantă față de răcirea centralizată și deoarece cea mai 

mare parte, tehnologiile pentru încălzire și pentru răcire centralizată sunt aceleași, termenul 

„încălzire centralizată” va fi utilizat pentru ambele. 

 

Viitorul încălzirii centralizate 
 

Se preconizează că sistemele de încălzire centralizată se vor extinde în următorii ani, datorită 

creșterii urbanizării, a avansării tehnologice, a orientării mai pronunțate asupra eficienței 

utilizării resurselor și asupra solicitărilor de confort tot mai pretențioase ale consumatorilor. 

 

În figura alăturată este prezentată schema evoluției în timp a sistemelor de încălzire 

centralizată. 

 

 
Schema evoluției în timp a sistemelor de încălzire centralizată 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Generations_of_district_heating_systems_EN.svg/800px-
Generations_of_district_heating_systems_EN.svg.png (24.09.2019) 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Generations_of_district_heating_systems_EN.svg/800px-Generations_of_district_heating_systems_EN.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Generations_of_district_heating_systems_EN.svg/800px-Generations_of_district_heating_systems_EN.svg.png
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Elementele caracteristice ale celor 4 generații ale sistemelor de termoficare, sunt prezentate în 

tabelul alăturat. 

 

Caracteristicile generațiilor sistemelor de termoficare 

Generația Codificare Caracteristici 

1 Abur Agent termic: abur 

Conducte din beton 

2 Pe șantier Sisteme presurizate cu apă fierbinte 

Echipamente grele 

Centrale mari construite pe șantier 

3 Prefabricate Conducte prefabricate 

Puncte termice prefabricate (inclusiv izolația) 

Sisteme de măsură și contorizare 

4 Noua generație Necesar redus de căldură 

Sisteme energetice inteligente (integrare optimizată între sursele 

de energie, sistemul de distribuție și consumatori) 

Sisteme de încălzire centralizată duale (cumpără și vând) 

 

Prima generație 

 

Prima generație de sisteme de încălzire centralizată, utiliza aburul ca agent termic, iar acesta 

era produs în cazane alimentate cu cărbune. Sistemul a fost introdus pentru prima dată în 

SUA în anii 1880 dar a devenit popular și în unele țări europene. Tehnologia a rămas actuală 

până în anii 1930 și a fost caracterizată prin utilizarea conductelor din beton prin care 

circula abur la temperaturi foarte ridicate, astfel încât și pierderile erau însemnate. 

Sistemele în ansamblu nu erau foarte eficiente. Au existat și probleme de fiabilitate și 

siguranță din cauza conductelor prin care circula abur sub presiune, având evident și 

temperaturi ridicate. În prezent, această generație este depășită din punct de vedere 

tehnologic. Cu toate acestea, unele sisteme de acest tip, sunt încă utilizate, de exemplu la 

New York sau Paris. Alte sisteme au fost ulterior reabilitate. 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_steam_system  

 

Între cele mai celebre clădiri încălzite de sistemul de termoficare cu abur din New York, se 

numără cele din imaginile alăturate. 

 

   
Cartierul general al ONU Empire State Building Muzeul de artă (Metropolitan) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_steam_system
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A doua generație 

 

A doua generație de sisteme de termoficare, a fost dezvoltată începând cu anii 1930 și a fost 

implementată până în anii '70. Sistemele erau bazate pe ardea cărbunelui, a petrolului și a 

gazului natural, iar energia era transmisă prin apă caldă sub presiune ca agent termic. 

Caracteristicile principale erau:  

- Temperatura agentului termic peste 100 °C 

- Transportul apei fierbinți era realizat prin conductele din beton (sau oțel) asamblate 

și izolate în general la fața locului 

- Echipamente grele (cazane mari) asamblate pe șantier. 

Un motiv important pentru care aceste sisteme a fost utilizate era reprezentat de faptul că au 

permis economii importante de energie primară, datorate utilizării cogenerării. Sistemele 

tipice pentru această generație au fost utilizate în mai multe țări, dar sunt caracteristice 

țărilor aflate sub influența sovietică după cel de-al doilea război mondial, în specia țărilor 

din Europa de Est. 

 

A treia generație 

 

A treia generație de sisteme de termoficare, a început să fie implementată în anii ’70 și a fost 

utilizată ulterior în majoritatea sistemelor din întreaga lume. Această generație este denumită 

și „tehnologia scandinavă de încălzire centralizată”, deoarece numeroși producători de 

componente ale acestor sisteme de termoficare aveau, sau încă au sediul în Scandinavia. A 

treia generație este caracterizată prin conducte izolate prefabricate, care sunt îngropate în 

pământ și funcționează de obicei cu temperaturi sub 100 °C. Principalul motiv pentru care au 

fost construite aceste sisteme a fost reprezentat de necesitatea creșterii securității privind 

alimentarea cu combustibil. Această necesitate a apărut după cele două crize ale petrolului 

(din 1973 și 1979), care au dus la întreruperea aprovizionării cu petrol.  

Informații suplimentare despre crizele petrolului din anii ‚70, sunt disponibile la adresa: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Criza_petrolului_din_1973    

 

În vederea reducerii consumului de combustibil, s-au proiectat și realizat sisteme de încălzire 

centralizată, caracterizate prin eficiență energetică ridicată. Combustibilii utilizați în aceste 

sisteme au fost de obicei cărbunele, biomasa și deșeurile menajere, în timp ce produsele 

petroliere au fost de cele mai multe ori evitate. În unele sisteme, au fost utilizate energia 

geotermală și energia solară. De exemplu, încă din anii ’70, în Paris se utilizează pentru 

termoficare, energia geotermală provenită de la o sursă aflată la cca. (1-2) km adâncime, 

având temperatura de (55-70) °C. 

 

A patra generație 

 

A 4-a generație a rețelelor de încălzire centralizată, este orientată spre eficiență energetică, 

spre flexibilitate și spre integrarea tuturor surselor de energie regenerabile și reziduale 

disponibile. 

 

Progresele tehnologice favorizează utilizarea încălzirii centralizare. Temperatura apei 

necesare într-un sistem de termoficare devine tot mai scăzută, crescând astfel eficiența 

energetică. Acest aspect oferă o justificare economică pentru utilizarea mai intensă a căldurii 

reziduale din industrie și pentru utilizarea stocării de energie termică. Se preconizează că în 

viitor clădirile vor deveni și mai eficiente din punct de vedere energetic, având astfel un 

necesar mai redus de căldură raportată la unitatea de suprafață. Cu toate acestea, cererea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Criza_petrolului_din_1973
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de spațiu și confort crește, ceea ce va crește necesarul de căldură. Soluțiile eficiente de 

încălzire centralizată de joasă temperatură vor juca un rol tot mai mare în viitor. A 4-a 

generație de încălzire centralizată se bazează pe experiența îndelungată din domeniul 

încălzirii centralizate, fiind orientată spre integrarea tuturor surselor de energie disponibile. 

Se urmărește integrarea încă mai extinsă a surselor de energie regenerabilă, precum și a altor 

surse. Stocarea energiei și interacțiunea dinamică dintre producători și consumatori 

asigură flexibilitate și eficiență suplimentare în sistem. Prin utilizarea apei la temperaturi 

mai scăzute și a sistemelor de conducte încă mai performante, pierderile de căldură se reduc 

la minimum iar încălzirea centralizată devine rentabilă în tot mai multe locuri. Principiile 

moderne ale încălzirii centralizate din generația a 4-a sunt deja aplicate atât la sistemele de 

încălzire centrală nou construite, cât și la modernizarea și extinderea celor existente. 

 

A patra generație de sisteme de termoficare, reprezintă deocamdată un deziderat, dar în 

Danemarca a început deja trecerea la această generație. A patra generație a sistemelor de 

termoficare reprezintă un instrument pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru 

integrarea pe scară largă a surselor de energie regenerabilă cu potențial variabil, oferind o 

mare flexibilitate sistemului electric. Aceste sisteme prezintă următoarele caracteristici: 

- Capacitatea de asigura încălzirea și producerea apei calde menajere, prin utilizarea de 

agent termic cu temperatură scăzută, atât în clădirile existente, cât și în clădirile 

existente eficientizate energetic prin reabilitare, cât și în clădirile noi, caracterizate 

prin consum redus de energie. 

- Capacitatea de a distribui energia termică în rețelele, cu pierderi reduse de căldură. 

- Capacitatea de a valorifica energia termică reziduală de potențial scăzut și de a 

integra surse de căldură regenerabile, cum sunt energia solară și energia geotermală. 

- Capacitatea de a se integra în sistemele energetice inteligente (rețele inteligente 

integrate de electricitate, gaze și agent termic), inclusiv capacitatea de a integra 

sisteme de răcire centralizată. 

- Capacitatea de permite planificarea adecvată, costuri reduse și elemente 

motivaționale privind exploatarea, precum și de a susține investiții strategice care să 

permită trecerea în viitor la sisteme energetice sustenabile. 

Față de generațiile anterioare, nivelurile de temperatură sunt mai reduse, ceea ce limitează 

pierderile și crește eficiența energetică a sistemului, temperaturile maxime de lucru fiind de 

cca. 70 °C și chiar mai reduse (spre 50 °C).  

Sursele potențiale de energie sunt:  

- Căldura reziduală din industrie,  

- Sistemele de cogenerare bazate pe arderea deșeurilor,  

- Biomasa,  

- Energia geotermală 

- Energia solară (încălzirea solară centralizată) 

- Pompele de căldură utilizate pe scară largă 

- Căldura reziduală provenită din sistemele de răcire 

- Căldura reziduală din centrele de prelucrare a datelor 

- Alte surse sustenabile de energie.  

Corelat cu utilizarea acestor surse de energie, vor fi integrate sisteme de stocare a energiei 

termice de mari dimensiuni, inclusiv stocarea de energie termică sezonieră.  

Sistemele de încălzire centralizată din generația a patra, vor contribui la creșterea 

flexibilității în funcționarea echipamentelor electroenergetice eoliene și solare, de exemplu 

prin utilizarea pompelor de căldură atunci când există exces de energie eoliană sau prin 

producerea de electricitate în instalațiile pe biomasă atunci când este nevoie de mai multă 

energie electrică în rețea.  
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Pompele de căldură de puteri mari, sunt considerate o tehnologie esențială pentru sistemele 

energetice inteligente, urmând să funcționeze în principal cu electricitate provenită din surse 

regenerabile. 

 

A cincea generație 

 

O rețea de termoficare din a cincea generație distribuie căldura aproape la temperatura 

ambiantă (a solului), ceea ce reduce la minimum pierderile de căldură și reduce necesitatea 

unei izolări performante. Fiecare clădire din rețea folosește câte o pompă de căldură 

proprie, pentru a extrage căldura din circuitul aflat aproape de temperatura ambiantă, atunci 

când este necesară încălzirea și folosește aceeași pompă de căldură pentru a evacua căldura , 

atunci când este necesară răcirea. Acest sistem, permite valorificarea căldurii reziduale din 

clădirile răcite și utilizarea acesteia în clădirile care trebuie încălzire, iar rețeaua termică 

permite utilizarea în comun a căldurii disponibile (Heat Sharing Network). Temperatura din 

circuitul aflat aproape de temperatura ambiantă, este controlată, pentru a rămâne în intervalul 

de temperatură (10-25) °C, prin schimb de căldură cu două surse, una caldă și una rece. 

Aceste surse de căldură pot să fie de exemplu un acvifer cu apă geotermală și unul cu apă 

rece, dar sistemul poate să funcționeze și dacă este deservit de orice alte surse de căldură. 

 

O clădire modernă, cu un sistem intern de distribuție a căldurii la temperatură scăzută, poate 

utiliza o pompă de căldură eficientă care furnizează energie termică, de exemplu la (40-45) 

°C.  

O clădire mai veche, cu un sistem intern de distribuție a căldurii la temperaturi mai ridicate, 

bazat de exemplu pe radiatoare, va necesita o pompă de căldură de temperatură ridicată, de 

exemplu la (70-90) °C pentru a furniza energia termică necesară. 

 

Conductele rețelei aflate aproape de temperatura ambiantă, se pot instala cu costuri mai mici 

decât cele din generațiile anterioare, deoarece nu au nevoie de izolații grele și în același timp, 

reduc la minimum pierderile de căldură în sol. Toate clădirile din rețea trebuie să instaleze și 

să întrețină pompe de căldură individuale, pentru a-și asigura necesarul de agent termic 

pentru încălzire și răcire, aceste echipamente având capacitatea de a satisface inclusiv 

vârfurile de sarcină. 

 

Un exemplu de rețea de încălzire și răcire din a cincea generație, de dimensiuni mari, este cel 

din Mijnwater în Heerlen, Olanda.  
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S187661021400174X?token=581467F560EDD6DA9BBC345F8F895BD6AB7C3E1944E7D10D7

0B5BD9DAA27AC018B5CA2B2258C020D249A57D2DD44C967  

Sistemul este caracterizat prin faptul că frigul și căldura sunt permanent interschimbate în 

rețea. Sistemul este guvernat de necesarul de frig sau căldură a consumatorilor. 

 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S187661021400174X?token=581467F560EDD6DA9BBC345F8F895BD6AB7C3E1944E7D10D70B5BD9DAA27AC018B5CA2B2258C020D249A57D2DD44C967
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S187661021400174X?token=581467F560EDD6DA9BBC345F8F895BD6AB7C3E1944E7D10D70B5BD9DAA27AC018B5CA2B2258C020D249A57D2DD44C967
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O rețea de a cincea generație (Balanced Energy Network - BEN) a fost realizată în 2016 și 

deservește două clădiri mari ale Universității London South Bank, ca proiect de cercetare și 

dezvoltare, iar schema sistemului este prezentată în figura alăturată. 

 

 
Schema unei rețele termice utilizate în comun atât pentru încălzire cât și pentru răcire 

https://www.icax.co.uk/graphics/Heat_Sharing_Network.jpg  

 

Răcirea centralizată 

 

La scară globală, necesarul de frig, pentru răcire este mult mai mare decât necesarul de 

căldură pentru încălzire. În acest context, este de așteptat să fie înlocuite practicile curente 

de aplicare a soluțiilor individuale de răcire pentru fiecare clădire sau pentru fiecare încăpere, 

cu soluții de răcire centralizată. Răcirea centralizată funcționează după aceleași principii ca 

și încălzirea centralizată. Metoda oferă o eficiență energetică mai ridicată, eliberează mult 

spațiu, care de altfel este deficitar în zonele urbane și face operarea și întreținerea mai 

ușoare pentru utilizatori. În prezent, răcirea centralizată se aplică mai ales în clădirile 

comerciale, iar piața pentru răcirea centralizată este în prezent mai mică decât cea pentru 

încălzirea centralizată, dar este o piață în creștere rapidă fiind de așteptat să crească și în 

viitor - atât în țările cu climat temperat, cât și mai ales în țările mai calde, unde se 

preconizează și cele mai mare rate de creștere pentru: populație, clădiri construite si nivelul 

veniturilor. În aceste condiții este așteptată și creșterea necesarului de frig. 

 

https://www.icax.co.uk/graphics/Heat_Sharing_Network.jpg
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Creșterea estimată a cererii 

 

Utilizarea încălzirii centralizate diferă foarte mult de la un stat la altul. Acest lucru se 

datorează doar parțial circumstanțelor existente, cum ar fi clima, densitatea urbană și 

resursele energetice disponibile. Diferențele în domeniul reglementărilor, tradițiile de 

construcție și politicile energetice explică, de asemenea, diferențele mari privind adoptarea 

termoficării. Potrivit Euroheat & Power, în Europa există aproximativ 6000 de sisteme de 

încălzire urbană care satisfac cca. 12% din cererea de căldură. 

 

Ponderea încălzirii centralizate în totalul căldurii furnizate în UE poate crește din mai 

multe motive. Se estimează că nivelul de urbanizare din UE va crește până la aproape 84% în 

2050, crescând piața de încălzire urbană, care funcționează cel mai eficient în zonele cu o 

densitate mare de populație. Chiar și în Danemarca, unde în prezent mai mult de 60% din 

gospodării au energia termică furnizată prin încălzire centralizată, studiile arată că este 

posibilă din punct de vedere economic creșterea cotei de piață. Potențialul constă atât în 

densificarea urbană sporită, cât și în utilizarea mai extinsă a încălzirii centralizate în zonele 

cu sisteme existente de termoficare. 

 

În figura alăturată este prezentată ponderea populației deservite de sisteme de încălzire 

centralizată în diferite țări UE. 

 

 
Ponderea populației deservite de sisteme de încălzire centralizată în diferite țări UE 

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1364032116301149-gr8.jpg (24.09.2019) 

 

Comisia Europeană susține că atât căldura produsă prin cogenerare de înaltă eficiență, cât și 

încălzirea, respectiv răcirea centralizată de înaltă eficiență, trebuie promovate în continuare 

de către statele membre. Astfel, eforturile UE pentru decarbonizarea economiei sunt orientate 

și spre încălzirea centralizată. În prezent, statele membre elaborează mai multe hărți 

naționale pentru necesarul de căldură, precum și planuri de acțiune pentru încălzirea 

centralizată. 

 

 

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1364032116301149-gr8.jpg
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Istoricul încălzirii centralizate în Danemarca 
Orientare spre eficiență energetică și securitate în aprovizionare 

 

1973-1974. Prețurile ridicate ale energiei determinate de criza energetică internațională au 

determinat orientarea Danemarcei spre independența de combustibil prin creșterea 

eficienței energetice. 

 

1976-1979. Primul plan energetic global al Danemarcei stă la baza unei politici energetice pe 

termen lung și este realizat de Agenția Daneză pentru Energie. Prima lege privind 

alimentarea cu căldură reprezintă începutul unei noi ere în planificarea încălzirii centralizate, 

care se menține și astăzi. 

 

1981-1982. Planificarea încălzirii se realizează la nivel național și acoperă tot teritoriul. 

Planurile de încălzire centralizată prevăd „zonarea” cu scopul de a stabili sisteme energetice 

eficiente, cu emisii reduse. 

 

1990. Acord politic privind utilizarea sporită a cogenerării, atât pe gaze naturale cât și pe 

biomasă, pentru producerea căldurii în sistemele de termoficare. În plus, acordul a prevăzut 

creșterea ritmului de instalare a sistemelor eoliene. 

 

1990. Revizuirea legii privind alimentarea cu căldură introduce un nou sistem de planificare. 

Instrucțiunile de planificare și ghidurile pentru alegerea combustibilului și a cogenerării 

sunt distribuite tuturor autorităților locale / municipalităților. 

 

1992. Au fost introduse o serie de subvenții pentru a încuraja economisirea energiei, 

cogenerarea și sursele de energie regenerabilă. 

 

1993-2000. Acord politic privind utilizarea biomasei în producția de energie electrică. 

Revizuirea legii privind alimentarea cu căldură. Majoritatea politică din Parlamentul Danez, 

decide să îmbunătățească condițiile de funcționare, pentru 250 de centrale de cogenerare mici 

și mijlocii din afara marilor orașe. 
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Drumul spre succesul încălzirii centralizate 
Patru decenii de lecții învățate în Danemarca 

 

Utilizarea pe scară largă a încălzirii centralizate și a cogenerării căldurii și electricității, 

este unul dintre principalele motive pentru care a fost posibilă creșterea eficienței energetice 

și reducerea emisiilor de carbon în ultimele decenii. 

 

Încălzirea centralizată este fundamentul pentru tranziția ecologică a Danemarcei 

 

Prima centrală de cogenerare a căldurii și electricității din Danemarca a fost construită în 

1903. Era o instalație de incinerare a deșeurilor, care a făcut posibilă atât procesarea 

deșeurilor cât și furnizarea de energie electrică și căldură unui spital din apropiere, unei case 

de copii și unei instituții pentru săraci, oferind astfel două servicii simultan. 

 

 
Prima instalație de cogenerare din Danemarca (în Frederiksberg) 

https://dbdh.dk/wp-content/uploads/2013/08/hist-frbg.jpg (17.09.2019) 

 

Deșeurile erau încărcate în silozuri cu trăsuri trase de cai și de acolo erau utilizate pentru 

alimentarea cazanelor. Căldura era obținută sub formă de abur și transportată prin tuneluri 

(probabil conducte montate în canal termic). 

 

În perioada anilor 1920 și 1930, a fost dezvoltat un sistem de încălzire centralizată, bazat pe 

excesul de căldură din producția locală de energie electrică. În continuare, încălzirea 

centralizată și cogenerarea s-au extins, iar până în anii 1970, aproximativ 30% din toate 

casele erau racordate la sisteme de încălzire centralizată. 

 

Reducerea dependenței energetice și a costurilor consumatorilor 

 

Criza energetică din 1973/74, a evidențiat faptul că economisirea energiei este esențială atât 

pentru reducerea dependenței de combustibili importați, cât și pentru reducerea costurilor de 

încălzire pentru consumatori. Prin urmare, a fost luată o decizie privind extinderea sistemelor 

eficiente de cogenerare, cu consum redus de combustibil, în mai multe orașe din Danemarca. 

 

https://dbdh.dk/wp-content/uploads/2013/08/hist-frbg.jpg
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Eficiența energetică ridicată este efectul unei planificări pe termen lung 

 

În prezent, 63% din clădirile rezidențiale daneze sunt conectate la termoficare, atât pentru 

încălzire cât și pentru apă caldă menajeră. Când se produce căldură și electricitate prin 

cogenerare, eficiența energetică totală este semnificativ mai mare decât atunci când cele două 

forme de energie sunt produse separat. O centrală de cogenerare poate avea o eficiență totală 

de 85-90%, pentru producerea simultană de căldură și electricitate, ceea ce conduce la o 

economie totală de combustibil de aproximativ 30%, față de producerea separată de căldură și 

electricitate. Încălzirea centralizată și cogenerarea au fost și continuă să fie, un ingredient 

cheie pentru tranziția ecologică a Danemarcei. 

 

 
Schemă comparativă a eficiențelor energetice ale cogenerării și a sistemelor independente 

https://www.veolia.co.uk/combined-heat-power/sites/g/files/dvc1891/files/styles/crop_freeform/public/image/2016/04/CHP_schematic_JN_0.jpg?h=0899ad7f&itok=QH3frqcD  

 

Flexibilitate pentru a dezvolta și sprijini continuu diferite obiective de politică energetică 

 

Încălzirea centralizată oferă garanții că Danemarca are un sistem de alimentare cu 

energie sigur și fiabil. Acest sistem asigură sustenabilitate sectorului energetic din 

Danemarca și suportul pentru îndeplinirea obiectivelor politicii energetice pe termen lung. în 

viitor, încălzirea centralizată va rămâne un element cheie al sistemului energetic din 

Danemarca. În 2020, aproximativ 50 % din producția de electricitate din Danemarca este 

obținută prin conversia energiei eoliene. Acest lucru a creat o focalizare accentuată spre 

sisteme energetice flexibile și centralizate, care vor permite integrarea energiei eoliene în 

sistemul energetic. Prin urmare, sistemele energetice centralizate contribuie nu numai la 

realizarea obiectivelor climatice din Danemarca, ci joacă un rol major în echilibrarea 

viitorului sistem energetic. 

 

https://www.veolia.co.uk/combined-heat-power/sites/g/files/dvc1891/files/styles/crop_freeform/public/image/2016/04/CHP_schematic_JN_0.jpg?h=0899ad7f&itok=QH3frqcD
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Orientare spre mediu, spre surse regenerabile de energie și spre eficiență energetică 

 

2008. Acord politic care sprijină energia eoliană și alte surse de energie regenerabilă. 

 

2012. Acord politic major privind politica energetică daneză pentru perioada 2012-2020, care 

conține o gamă largă de inițiative și investiții ambițioase în sprijinul eficienței energetice, al 

surselor regenerabile de energie și al sistemului energetic. 

 

2020. Până în anul 2020, rezultatele implementării acordului vor fi următoarele: 50% din 

consumul de energie electrică va fi furnizat de energia eoliană, mai mult de 35% din 

consumul final de energie va fi furnizat din surse regenerabile de energie și consumului de 

energie se va reducere cu 12% față de 2006. 
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Flexibilitatea sursei de combustibil și securitatea aprovizionării 
 

Încălzirea centralizată este extrem de durabilă și robustă. Utilizarea sa datează de peste 100 

de ani, iar astăzi este un element vital pentru dezvoltarea orașelor sustenabile. 

 

În esență, sistemele de încălzire centralizată, folosesc căldura produsă în anumite locații și 

o distribuie prin conducte către un număr mare de utilizatori finali. 

 

Avantajele încălzirii centralizate, față de încălzirea locală 

 

Soluțiile individuale de încălzire permit utilizarea unui singur tip de combustibil (cărbune, 

petrol sau gaze naturale). Pentru utilizatorul final, acest lucru înseamnă că factura de încălzire 

este complet expusă financiar la creșterea prețului combustibilului respectiv.  

Cu încălzirea centralizată, se poate profita de tendințele pieței care conduc la modificarea 

prețurilor pentru diferite tipuri de combustibili. Încălzirea centralizată face posibilă atingerea 

unor obiective sociale sau politice ale societății: de ex. independența față de importurile de 

combustibil și obiectivele privind reducerea emisiilor de CO2. Pe scurt, este mult mai simplu 

să se schimbe combustibilul (de ex. gaz natural provenit dintr-o anumită sursă), decât să se 

înlocuiască cazanele în mii de locuințe individuale. Astăzi, chiar și electricitatea poate fi 

utilizată pentru a produce căldură, atunci când prețurile scad considerabil, datorită capacității 

excesive de producție (de ex. de la turbine eoliene, pe timpul nopții). 

 

Flexibilitatea reprezintă un avantaj esențial 

 

Producția de căldură sau frig, în unitățile specifice sistemelor centralizate, oferă acces la 

mai multe tipuri de combustibil. Acest lucru face ca termoficarea să fie foarte flexibilă. La 

rândul său, această flexibilitate, crește atât securitatea aprovizionării, cât și eficiența 

producției. În cazul în care o unitate se defectează, există alternative disponibile, în care 

compania de termoficare poate alege în orice moment cel mai ieftin combustibil. Înființarea 

unei rețele de termoficare permite de asemenea, valorificarea căldurii reziduale chiar dacă 

este disponibilă la temperaturi reduse. Câteva exemple sunt reprezentate de căldura reziduală 

din industrie, din incinerarea deșeurilor sau din cogenerare. 

 

O tehnologie veche de 100 ani – la fel de promițătoare ca în prima zi 

 

Omenirea trebuie să se concentreze pe exploatarea tuturor resurselor de energie sustenabile 

disponibile, în cel mai optim mod. Aceasta înseamnă că trebuie să se profite de căldura 

reziduală din orice sursă, trebuie înlocuiți combustibilii fosili cu surse regenerabile de 

energie, cum sunt energia solară și biomasa, în aceeași măsură în care trebuie asigurată 

integrarea sistemelor de energie electrică și termică. 

 

Viitorul va permite mai multe opțiuni de stocare sezonieră pe scară largă a căldurii 

disponibile pe timp de vară astfel încât aceasta sa fie utilizabilă iarna. Încălzirea 

centralizată oferă un răspuns la aceste provocări și, ar trebui considerată coloana vertebrală a 

comunităților urbane și a orașelor inteligente de mâine. Înființarea sistemelor de încălzire 

urbană poate să înceapă la scară mică și în timp poate ajunge să acopere treptat întreaga 

comunitate urbană. Copenhaga este un bun exemplu. Aici totul a început în 1903, cu un 

singur sistem local mic. În prezent, 98% din oraș este alimentat prin termoficare. 
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Încălzirea centralizată generează sustenabilitate și flexibilitate. Pot fi utilizate numeroase 

surse de energie, inclusiv cele regenerabile, chiar dacă prezintă fluctuanții, dar și căldura 

reziduală. 

 

Surse diverse de energie  

 

Încălzirea centralizată este extrem de flexibilă din perspectiva alegerii sursei de căldură. 

Pot fi utilizate toate tipurile de sursele de căldură, inclusiv cele fluctuante, cum sunt energia 

eoliană, solară și căldura reziduală din procesele industriale. În sistemele mari de termoficare 

cu mai multe surse de căldură, este posibilă trecerea de la o sursă de energie la alta, respectiv 

de la un tip de combustibil la altul, în funcție de condițiile particulare din exploatare, în 

funcție de tendința prețurilor și de obiectivele ecologice asumate sau dorite. În absența 

termoficării, asemenea modificări presupun înlocuirea tuturor cazanelor individuale mici din 

fiecare casă de fiecare dată când devin disponibile și viabile noi surse de energie, ceea e este 

practic imposibil. 

 

Integrarea (interconectarea) sistemelor electrice și termice 

 

Ponderea electricității produse din surse regenerabile fluctuante, cum sunt energia solară și 

eoliană, este din ce în ce mai mare. Interconectarea și stocarea electrică pot amortiza unele 

dintre fluctuațiile de producție, dar nu sunt suficiente și adesea, această soluție nu este cea 

mai economică soluție. Integrarea sistemelor energetice, electrice și termice poate reprezenta 

cel puțin o soluție parțială, dacă se utilizează cazane electrice și mai ales pompe de căldură 

industriale de putere mare, pentru producerea de căldură destinată termoficării. Rețelele 

termice vor acționa ca rezervoare mari de stocare a energiei. Energia electrică regenerabilă, 

disponibilă în exces în anumite perioade, poate fi utilizată pentru producția de căldură atunci 

când prețul energiei electrice scade din cauza supraproducției sistemelor eoliene și sistemelor 

fotovoltaice. 

 

Energia reziduală 

 

Căldura reziduală provenită din diverse procese industriale este adesea irosită (evacuată în 

atmosferă), dar reprezintă o resursă importantă, care poate fi valorificată cu ușurință în 

sisteme de termoficare sau răcire centralizată. În cazul în care facilități industriale și clădiri 

comerciale se află în imediata apropiere a unei rețele termice, poate fi benefic să fie realizată 

o colaborare cu compania locală de termoficare în vederea utilizării eficiente a căldurii 

reziduale. O asemenea colaborare, prezintă un beneficiu financiar important și deoarece 

căldura reziduală poate înlocui cel puțin parțial utilizarea combustibililor fosili în producția 

de căldură. 
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Energie din deșeuri 

 

Deșeurile reprezintă o resursă care prezintă un potențial vast. Cu cât o societate în general, 

sau o comunitate în particular, poate produce mai multă valoare din deșeuri, cu atât mai bine. 

Deșeurile care nu pot fi reutilizate sau reciclate, pot fi valorificate pentru producerea de 

energie. Instalațiile moderne care produc energie din deșeuri, pe de-o parte gestionează 

problema procesării deșeuri și pe de altă parte furnizează căldură și electricitate localităților 

învecinate. Cele mai performante și moderne sisteme funcționează cu o eficiență energetică 

apropiată de 100%. Impactul acestor centrale energetice asupra mediului ambiant este minim, 

prin utilizarea avansată a filtrelor și a altor tehnologii, astfel încât acestea pot fi amplasate 

chiar și în centrul orașelor mari, așa cum este cazul la Copenhaga în Danemarca. 

 

În figura alăturată este prezentată ponderea surselor de energie în producția de căldură pentru 

sistemele de termoficare din Danemarca. 

 

 
Ponderea surselor de energie pentru producerea căldurii în Danemarca 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648 (16.09.2019) 

 

În Danemarca, aproape 50 % din energia utilizată în termoficare, era produsă în 2005, din 

surse regenerabile: biomasă (lemn, deșeuri, paie, biocombustibili lichizi), biogaz, radiație 

solară, energie geotermală și electricitate (pompe de căldură și cazane electrice). 

 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648
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Rețelele termice moderne. Cel mai eficient mod de a economisi energia 
 

Valoarea investiției este esențială pentru viitorul proiectelor de termoficare 

 

Atât proiectarea cât și alegerea sistemului de rețele de termoficare, au influență majoră asupra 

eficienței energetice, asupra emisiilor de CO2 și asupra costurilor de exploatare. 

 

Rezultatele financiare și impactul asupra mediului, sunt influențate de sistemul de conducte. 

 

Rețelele de conducte pentru transportul și distribuția căldurii în sistemele de încălzire 

centralizată, reprezintă bunuri de capital pentru societate și compania de termoficare. 

Sistemul de conducte este o modalitate de a oferi clienților căldură și prin extensie, confort. 

 

Funcționalitatea rețelei de termoficare are o influență majoră asupra performanței 

companiei de termoficare, asupra emisiilor de CO2 și asupra costurilor de operare și 

mentenanță. Durata de viață pentru sistemele de conducte preizolate de astăzi, este de peste 

30 de ani. Prin urmare, devine importantă revizuirea și optimizarea pe termen lung a costului 

total (investiție și exploatare) și prin urmare, să se asigure funcționalitatea și îmbunătățirea 

eficienței energetice a sistemelor de conducte și a componentelor sistemelor de termoficare. 

Astfel, o rețea modernă de conducte, protejează investițiile considerabile, legate de 

transportul și distribuția în sistemele de încălzire centralizată. 

 

Costul total (investiție și exploatare) este cheia pentru alegerea unei rețele termice optime 

 

Durata lungă de viață tehnică a unui sistem de conducte face ca alegerea unei soluții de 

calitate ridicată să treacă mult dincolo de problema costului inițial. Calculele, testele și 

experiența dovedesc că cea o foarte mare parte a costurilor de exploatare (uneori cea mai 

mare), provine din pierderile de căldură din sistemele de conducte. Astfel, reducerea la 

minimum a pierderilor de căldură pe întreaga perioadă de funcționare a sistemului va 

îmbunătăți semnificativ eficiența și, prin aceasta, va reduce costurile de operare ale rețelei. 

Acest lucru este ilustrat și de exemplul localității Hillerød din Danemarca. 

 
Studiu de caz: Hillerød, Danemarca 

La alegerea conductelor preizolate din localitatea Hillerød din Danemarca cu peste 30000 de locuitori, a fost 

utilizat costul total (investiție și exploatare). 

 

Detalii ale proiectului: 

- 14 km de șanț, pentru conducte DN80-DN150 

- Condiții de lucru (temperaturi: tur/retur/mediul ambiant): Tt/Tr/Ta: 80/40/8 °C 

- Costul energiei: 27 Euro/MWh 

 

Sisteme tehnice considerate:  

Conducte TwinPipe 

 

Conducte individuale clasice 

 
 

Observație: Firele montate în izolație permit monitorizarea nivelului de umiditate (permite identificarea unor eventuale pierderi prin 
neetanșeități) și monitorizarea integrității firelor (ruperea firelor poate fi asociată cu posibile deteriorări mecanice ale conductei). 
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Variante tehnologice considerate:  

- Conducte TwinPipe din seriile 1, 2 și 3 (diferite grosimi ale izolației) 

- Conducte individuale clasice din seriile 1, 2 și 3 (diferite grosimi ale izolației) 

 

Soluția aleasă: 

Evaluarea ofertelor a ținut seama pe lângă costurile directe de capital și de costurile de operare, respectiv de 

costurile aferente pierderilor de căldură din sistemul de transport pe o perioadă de 30 de ani, ceea ce constituie 

aproximativ 40% din costurile totale. Valoarea tehnică a produselor și soluțiilor propuse a fost, de asemenea, 

inclusă în evaluare. 

Proprietarul proiectului a decis să instaleze un sistem de conducte TwinPipes seria 2 (nivel de izolare ridicat). 

Acest sistem a oferit cel mai redus cost total, luând în considerare costul investiției și costul pierderilor de 

căldură pe durata a 30 de ani. 

 

Beneficii: 

Un sistem eficient din punct de vedere energetic, prin care se asigură reducerea pierderilor cu 20% față de 

soluția bazată pe conductele „Twin” din seria 1 (mai puțin performante) și cu 40% în față de conductele 

tradiționale individuale din seria 2 (mai performante). 

 

Probleme critice în optimizarea unui sistem de conducte 

 

Costul total (investiție și exploatare) este influențat de mai mulți parametrii: 
- Proiectarea sistemului de conducte trebuie să se bazeze pe ipotezele reale de funcționare într-o 

manieră care să asigure durata de viață minimă preconizată de peste 30 de ani. Acest lucru 

este garantat prin utilizarea ghidurilor din standardul european EN 13941, care permite 

simplificarea sistemului și reducerea numărului de compensatoare, bucle U etc. 

- Componentele trebuie alese astfel încât să îndeplinească cerințele funcționale ale sistemului 

de conducte. Acest lucru este valabil pentru țevi, T-uri, valve, dar mai ales pentru sistemul de 

îmbinare, unde durata de viață se bazează nu numai pe calitatea produsul în sine, ci și pe o 

instalare corectă. 

- Cea mai mare pondere în costul total este reprezentată de pierderea de căldură din sistemul de 

conducte. Prin urmare, este esențial să se aleagă sisteme de conducte cu proprietăți optime de 

izolare. În plus, pierderea de căldură poate fi redusă prin alegerea sistemelor TwinPipe în 

locul unui sistem cu țevi unice, utilizând o grosime mai mare de izolare și alegând sisteme de 

conducte cu barieră de difuzie între carcasa de polietilenă (PE) exterioară și spuma de 

poliuretan (PUR). Bariera de difuzie asigură că pierderea de căldură inițială scăzută rămâne 

neschimbată pe durata de exploatare. 

- Pentru a monitoriza continuu sistemul de conducte pe durata de viață a acestora, rețelele 

trebuie prevăzute din proiectare cu un sistem de supraveghere care poate detecta în orice 

moment dacă există un defect în sistem și dacă umiditatea pătrunde în spumă (izolație). Dacă 

se întâmplă acest eveniment, se produce imediat o alarmă și se reparația se poate efectua în 

timp util, înainte ca izolația să fie afectată, ceea ce asigură durata lungă de viață preconizată. 
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Datele măsurate reprezintă fundamentul pentru creșterea eficienței 
 

Compania de încălzire a celui de-al doilea oraș din Danemarca se așteaptă să reducă la 

jumătate perioada de amortizare a investițiilor sale de 33 de milioane de euro, cu optimizări 

bazate pe date rezultate din măsurători cu frecvență ridicată. 

 

Noi posibilități datorate contorizării inteligente 

 

În 2012, când s-au confruntat cu necesitatea înlocuirii a două treimi din contoarele de căldură 

uzate, operatorul sistemului de termoficare din Aarhus, a decis că la fel de bine ar putea 

realiza această înlocuire în cel mai inteligent mod posibil. S-a realizat înlocuirea tuturor celor 

56000 de contoare, cu altele, având posibilitatea de citire orară de la distanță, precum și 

introducerea supravegherii scurgerilor și îmbunătățirea implicării consumatorilor, ca parte a 

unei soluții inteligente de contorizare. Cantitatea crescută de date disponibile, a permis un 

nivel complet nou de analiză și depanare, cu numeroase opțiuni de îmbunătățire, iar 

rezultatele preliminare, estimează amortizarea investiției în jumătate din cei 16 ani, care 

reprezintă durata de viață estimată a echipamentelor. 

 

Deciziile în timp real necesită date în timp real 

 

În condițiile creșterii solicitărilor adresate operatorilor sistemelor de termoficare, pentru a 

optimiza serviciile și pentru a crește eficiența energetică, acești operatori trebuie să 

gestioneze corect și să-și îmbunătățească permanent rețeaua de producție și distribuție. 

Fundamentul pentru realizarea acestor optimizări este reprezentat de frecvența și precizia 

datelor furnizate de contoare.  

 

 
Schema unui sistem de achiziție a datelor dintr-un sistem de termoficare 

https://www.advanticsys.com/wp-content/uploads/2017/01/Advanticsys-.png (20.09.2019) 

 

https://www.advanticsys.com/wp-content/uploads/2017/01/Advanticsys-.png
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În combinație cu instrumentele de vizualizare și de analiză a datelor, aceste elemente oferă o 

imagine de ansamblu detaliată a rețelei și permit operatorilor să adapteze în mod 

corespunzător toate aspectele activității lor, ceea ce permite maximizarea valorii datelor pe 

care le dețin. 

 

Optimizarea pe baza datelor 

 

Prin încălzirea centralizată inteligentă, administrația implicată în colectarea și manipularea 

datelor de la contoare este redusă, iar cheltuielile pentru ajustarea citirilor lipsă sau incorecte 

sunt practic eliminate. Frecvența ridicată a datelor preluate direct din rețea, permite 

operatorilor să facă previziuni de producție mai precise, să formuleze cerințele maxime și să 

adapteze mai bine producția. 

 

Cunoașterea stării reale a rețelei de distribuție pe baza valorilor orare ale debitelor, nivelurilor 

de temperatură și presiune permite operatorilor să minimizeze pierderile și să-și optimizeze 

eforturile și investițiile. Datele reale, oferă o perspectivă detaliată asupra performanței 

zonelor specifice și a clădirilor individuale, dar și informații privind eficiența punctelor 

termice sau performanța anvelopei clădirilor. În acest fel, poate fi identificat potențialul de 

optimizare a fondului de clădiri existent. 

 

În cele din urmă, de frecvența ridicată a datelor furnizare de contoare beneficiază și 

utilizatorul final, deoarece operatorii pot să furnizeze servicii mai personalizate pentru clienți, 

pot să ofere servicii online de gestionare a energiei, sau să introducă noi scheme de facturare.  

 

Îmbunătățirea implicării consumatorilor 

 

Studiul a fost realizat prin interviuri la care au participat aproximativ 1200 de clienți și arată 

că 73% dintre cei care au încercat să folosească sistemul, l-au folosit din nou. În general, sunt 

foarte mulțumiți și au obținut economii substanțiale ca urmare a reducerii consumului de 

căldură pe baza informațiilor din sistem. 
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Harta alimentării cu căldură în Danemarca 
 

 
Acoperirea cu susteme de alimentare cu căldură 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648 (16.09.2019) 

 

 
Ponderea surselor de încălzire 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648 (16.09.2019) 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648
https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648
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Sistemul integrat de încălzire centralizată din regiunea Copenhaga 
 

Companiile municipale și companiile de termoficare au înființat un sistem integrat de 

termoficare. Căldura este produsă eficient, în incineratoare de deșeuri (25%) și prin 

cogenerare (70%). Doar 5% provine de la instalații cu cazane individuale. Sistemul este în 

tranziție către a 4-a generație de încălzire centralizată. 

 

Istoric 

 

Din 1903 până în 1979, încălzirea centralizată s-a dezvoltat constant pe baza energiei termice 

reziduale din centralele electrice și incineratoarele de deșeuri, precum și prin utilizarea 

cazanelor pe hidrocarburi grele (păcură), oferind o alternativă bună la cazanele individuale. 

Din 1979 sistemul a crescut semnificativ fiind reglementat prin Legea aprovizionării cu 

căldură, în simbioză cu sectoarele de energie și deșeuri. Recent, multe sisteme de încălzire 

locală, bazate pe gaze naturale s-au racordat la încălzirea centralizată, iar rețeaua de transport 

a căldurii a fost extinsă pentru a îndeplini obiectivele de eficiență economică a furnizării de 

căldură și de costurile emisiilor de CO2. 

 

Structura proprietății 

 

Companiile de transport și gestionare a căldurii sunt deținute de municipalitățile pe care le 

deservesc, iar cele 20 de companii de distribuție a căldurii sunt deținute fie de municipalități, 

fie de consumatori. Astfel, toate companiile au un puternic interes să conlucreze pentru a găsi 

soluțiile cele mai rentabile pentru consumatorii din regiunea Copenhaga. 

 

Sistemul de încălzire centralizată 

 

Sistemul de transport, rezervoarele de stocare a căldurii și unitatea de distribuție a energiei 

termice sunt vitale pentru utilizarea optimă a resurselor cu prețuri competitive ale căldurii. 

 

 
Harta rețelei de termoficare din regiunea Copenhaga 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648 (16.09.2019) 

 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648
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Sistemul deservește 75 milioane m2 de suprafață netă încălzită. Căldura anuală vândută este 

de 8500 GWh, iar producția este de 10000 GWh. Structura sistemului este bazată pe un 

sistem de transport de 160 km la presiunea de 25 bari (max. 110 °C) și 3 rezervoare de 

stocare a căldurii a câte 24000 m3 fiecare. Sistemul de transport este conectat la sisteme de 

distribuție prin schimbătoare de căldură. O unitate de management a căldurii organizată de 

companiile de transport asigură optimizarea producției de căldură (orară și zilnică), căldura 

provenind de la centrale de cogenerare, incineratoare de deșeuri, peste 50 de centrale termice 

de vârf și alți producători de căldură mai mici. 

 

Sistemul de transport a căldurii deținut de două companii de termoficare, interconectează cele 

2 centrale de cogenerare și cele mai mari 3 incineratoare de deșeuri, cu 20 de companii de 

distribuție, pentru a asigura o producție și funcționare optime. Cea mai mare companie de 

distribuție, operează și un sistem pe abur, care este prevăzut să fie înlocuit cu apă caldă. Una 

din companiile care distribuie căldură consumatorilor proprii, transmite căldura în exces pe 

timp de vară într-o zonă aflată la 20 km distanță. 

 

Dezvoltări prevăzute 

 

Sistemul este în tranziție către încălzirea centralizată de generația a 4-a: 

- Centralele de cogenerare vor trece de pe cărbune și gaze la paie și lemn. 

- Capacitatea de stocare a căldurii va fi crescută semnificativ cu rezervoare mari și 

gropi de stocare a căldurii. 

- Numărul sistemelor de răcire centralizată va fi crescut de la 5 sisteme, la mai mult de 

20 de sisteme, care vor utiliza: stocare de apă răcită, cogenerare de căldură și frig, 

respectiv stocare sezonieră, în simbioză cu încălzirea centralizată. 

- Consumatorii individuali, care reprezintă mai mult de 1000 GWh trebuie să treacă de 

la cazanele individuale pe gaz la sistemul de termoficare. 

- Transportul căldurii va fi extins și la companiile de distribuție din alte două 

municipalități. 

- Vor fi instalate mai multe pompe de căldură mari și cazane electrice pentru a 

valorifica energia eoliană fluctuantă. 

- Părțile rămase ale unui sistem original de abur, vor fi înlocuite complet cu apă caldă, 

la scurt timp după 2020. 

- Singura rețea actuală cu apă supraîncălzită (165 °C) va fi transformată parțial în rețea 

de temperatură scăzute, deoarece apa supraîncălzită provenită din cogenerare va fi 

furnizată numai ca energie de proces pentru consumatori industriali. 

- Consumatorii își vor reabilita sistemele de încălzire pentru a reduce regimul termic pe 

tur și pe retur. În consecință, temperaturile și pierderile de căldură din rețea vor 

scădea. 
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Coexistența dintre cel mai mare sistem solar de încălzire și cogenerare 
 

Sistemul solar și centrala de cogenerare utilizează împreună un sistem de stocare sezonieră 

și o pompă de căldură. 

 

Cogenerare eficientă 

 

Compania de încălzire a districtului Silkeborg este o companie municipală. Încălzirea 

centralizată deservește 21000 de clădiri și satisface aproximativ 95% din cele 45000 de 

cetățeni ai localității Silkeborg. În urmă cu două decenii, compania a investit în cea mai mare 

centrală de cogenerare descentralizată cu funcționare pe gaz din Danemarca, echipată cu 

turbine pe gaz (108 MWe și 85 MWt). Datorită cogenerării, consumul de combustibil pentru 

încălzire a fost redus, în comparație cu cazanele individuale pe gaz. 

 
Temă: Identificați o localitate din România, cu 45000 - 50000 locuitori. 

 

Cogenerarea utilizată ca rezervă, corelat cu disponibilul de energia eoliană 

 

Din cauza scăderii prețului la energia electrică, centrala de cogenerare a devenit mai puțin 

competitivă, iar producția a scăzut. Ulterior, guvernul și consiliul municipal au decis să 

reducă și mai mult consumul de combustibili fosili. În loc să închidă instalația de cogenerare, 

aceasta va funcționa ca rezervă, pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în perioade 

fără vânt, când prețul energiei electrice este mai mare. 

 

În 2015 a fost instalat un cazan electric cu puterea de 30 MW. Cazanul utilizează energia 

electrică din producție eoliană, când aceasta este în exces și deci prețul electricității este 

redus, ajutând astfel și la echilibrarea raportului dintre cerere și ofertă pe piața energiei 

electrice. 

 

Coexistența dintre sistemul solar și cogenerare 

 

A fost modernizată centrala de cogenerare și a fost realizată o instalație de încălzire solară de 

dimensiuni mari, o capacitate foarte mare de stocare a energiei termice și o pompă de căldură 

tot de putere mare. În această simbioză, încălzirea solară și cogenerarea beneficiază atât de 

capacitatea mare de stocare, cât și de pompa de căldură. Pompa de căldură (prin absorbție, 

care utilizează ca sursă de energie, gazele evacuate din instalația de cogenerare) asigură un 

vârf de putere pentru producția de căldură din cogenerare (+30 MWt), prin reducerea 

temperaturii gazelor evacuate (de la 65 °C la 23 °C). Pompa de căldură poate funcționa și cu 

agent termic provenit de la instalația solară. Centrala termică solară era în 2017, la momentul 

punerii în funcțiune, cea mai mare din lume. 

 

Dublarea capacității rezervorului de stocare a căldurii de la 2 x 16.000 m3 la 4 x 16000 m3, 

asigură preluarea fluctuațiilor de producție a energiei termice din radiația solară. Stocarea 

face de asemenea posibilă și creșterea gradului de utilizare a instalației de cogenerare. 

 

Capacitatea de răcire de 25 MW a pompei de căldură prin absorbție, crește eficiența totală a 

cogenerării, prin condensarea gazelor arse, de la 87% la 102% (raportat la căldura inferioară 

de ardere / puterea calorică inferioară). 
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Cea mai mare instalație solară de încălzire din lume, de la marginea Silkeborg, optimizează 

întregul sistem de încălzire centralizată. Zona verde dintre cele două tronsoane a fost lăsată 

liberă, pentru a face loc viitoarei construcții a unei autostrăzi 
https://www.solarthermalworld.org/sites/default/files/silkeborg_complete_solar_collector_field_december_2016.jpg (17.09.2019) 

 

Date tehnice: 

Producția de căldură solară 70 GWh 

Pompa de căldură (de la sistemul solar) 10 GWh 

Producție de căldură prin cogenerare 280 GWh 

Pompa de căldură  (din condensare) 40 GWh 

Cazane 3.5 GWh 

Cazane electrice 2.5 GWh 

Căldură reziduală 9 GWh (de la răcirea serverului, supermarket etc.) 
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